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Januar 2017

Månedens postkort

Vi har passert et nytt årskifte og det burde vært full vinter rundt oss.
I stedet får vi nyte snøen på månedens postkort som denne gang er fra Ustaoset.

Neste møte
Drammens Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer 901
mandag 9. januar 2017 kl. 19.00 i Café Album, Albumsgate 8.
Dørene åpner som vanlig kl. 18.00.
***
Program for møtet mandag 9. januar:
1 – Referat/innkommet post
2 – Utlodning
3 – Foredrag ved Arnfinn Skåle
4 – Quiz
5 – Miniauksjon
6 – Kjøp/salg/bytte

***
Videre møteprogram for våren 2017:
9.
23.
3.-5.
13.
27.
13.
27.
4.
24.
8.
22.
12.

januar
januar
februar
februar
februar
mars
mars
april
april
mai
mai
juni

Hovedmøte
Byttemøte
Auksjon- og byttehelg
Hovedmøte
Byttemøte
Hovedmøte med generalforsamling
Byttemøte
Hovedmøte
Merk datoen!
Byttemøte
Hovedmøte
Byttemøte
Nytt for 2017!
Lakseaften

Noen ord fra formannen
Et riktig godt nytt år ønskes alle klubbens medlemmer!
Drammens Filatelist-Klub har bak seg et svært aktivt 2016, med bl.a. postkort- og
samlermesse i juni og feiring av 90-års jubileum og regional utstilling i november.
Arrangementene har hatt bra oppslutning og vi har fått gode tilbakemeldinger.
Vi har mye aktiviteter også i 2017. Det blir storauksjon allerede
i begynnelsen av februar, vi planlegger fellesreise til NORDIA i Finland i mai,
og det blir ny messe i juni i samarbeid med Postkortklubben.
Og i tillegg har vi utvidet vårsesongen med et byttemøte i mai.
Det er bare å se fram til nok et spennende filateli-år!
Øivind

Møtereferat
Referat fra Drammens Filatelist-Klub’s møte nr. 900,
mandag 12. des. 2016 med julebord.
Formannen ønsket velkommen til 49 medlemmer og 1 gjest.
Referat fra møte nr. 899 godkjent.
Januar nr. av Budstikka vil ha tilbud om tur til FINLANDIA 2017.
Postkortmesse 2017 blir 10. juni.
Kveldens auksjon - alt ble solgt til variable priser.
Quiz: Høstquiz hadde fire med 23 poeng:
Ole Brenna, Øivind R. Karlsen, Thorbjørn Næss
og Henning J. Mathiassen.
4 raske spørsmål og vi fikk en vinner:
Thorbjørn Næss, gratulerer!
Styret for Stigende Fond har behandlet 2 søknader, med følgende
tildelinger:
Henning J. Mathiassen
Per Kr. Wallén

kr. 1800.- (Rammeleie)
kr. 1000.- (Bokprosjekt)
Foredragsholderne i 2016 ble
overrakt en flaske meget fin årgang:
Jan Heitmann, Øivind R. Karlsen,
Jan Michelet og Bjørn Bendiktsen.
Bjørn Greaker er klubbens medlem
med lengst fartstid, dvs. siden 1969.
Dette ble markert med overrekkelse
av en flaske med god vin.

Utdeling av møtebånd:
50 møter: Leif Rønningen,
Jan G. Knutsen
og Jørgen Taxt,
100 møter: Stein Erik Alfsen
og Arne Gundersen,
200 møter: Øivind R. Karlsen.
Ved siden av alt dette fikk vi også tid til å
spise en klassisk julemiddag, med tilbehør”.
Pluss dessert, kaffe og kake.
Ivar Håkonsen, sekretær

Klubbtur til FINLANDIA 2017

Drammens Filatelist-Klub planlegger en klubbtur til Finlandia 2017 i Tampere
25. - 29. mai 2017.
Planen er en tur tilsvarende den vi hadde til Nordia i Roskilde i 2012.
Den gangen var vi ca. 20 medlemmer og koner med på turen
**
Denne gangen blir det en avreise fra Stockholm torsdag 25. mai ca. kl. 1700
Dette er Kristihimmelfartsdagen.

25. mai - 26. mai Båt fra Stockholm til Helsingfors
26. – 28. mai 2 netter på hotell i Helsingfors
Disse dagene tar vi toget opp til Tampere for å besøke utstillingen.
28. mai – 29. mai Båt fra Helsingfors til Stockholm.
«Pakken» koster pr. i dag ca. 3.000.- Inkludert:
2 netter på båten i dobbelt utv. Lugar
2 netter i dobbeltrom i Helsingfors
4 frokoster
2 Middager (på båten)
Sist sponset klubben hvert medlem med ett beløp. Vi håper at dette kan
gjennomføres også denne gangen. Dette vil være avklart før du må bekrefte
bestillingen
***
Vi må ha en oversikt over de som ønsker å være med senest 13. februar .
***
Etter å ha fått inn «bestillingene» vil vi sammen med hver enkelt sette sammen en
pakke til den enkelte. Det finnes rimeligere og dyrere lugarer med bedre og mindre
god utsikt. Det er selvsagt også muligheter for singel rom osv.
Hver enkelt må etter dette bekrefte sin bestilling og pris– som da blir endelig.

**********
Interesserte må melde seg senest 13. februar
dfk@ebnett.no - eller mobil 900 88 172 Bjørn

Månedens brev
1. januar 2017 var det 100 år siden opprettelsen av KJELSTAD poståpneri i Lier, og
sveitserstempel ble utsendt til opprettelsen. I poststedsfortegnelsen for 2017 var
navnet skrevet KJELDSTAD, men stempel med dette navnet ble aldri gravert.
Allerede 1. oktober 1921 ble navnet endret til KJELLSTAD. Nytt stempel med dette
navnet ble bestilt 14. mars 1922 og trolig levert kort tid senere.
Poststedet hadde kort levetid, det ble nedlagt 1. april 1924. Begge stemplene hadde
dermed kort brukstid, det siste kun ca. 2 år.

