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Månedens postkort

Det er mai måned og dermed flere anledninger til å heise flagget.
Månedens postkort fra Strømsø Torg, med bybrua og jernbanestasjonen,
er sannsynligvis fra en mai-dag på slutten av 1950-tallet.

Neste møte
Drammens Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer 905
mandag 8. mai 2017 kl. 19.00 i
Losjeplassen Bo- og servicesenter, Engene 50.
.
Dørene åpner som vanlig kl. 18.00.
***
Program for møtet mandag 8. mai:
1 – Referat/innkommet post
2 – Utlodning
3 – Foredrag:
Gunnar Melbøe: ”Narvik 9. april 1940”
4 – Quiz
5 – Miniauksjon
6 – Kjøp/salg/bytte

***
Videre program første halvår 2017:
22. mai
Lørdag 10. juni
12. juni

Byttemøte i Losjeplassen Bo- og Servicesenter
Postkort- og samlermarked i Bragernes Menighetshus
Lakseaften på Landfallhytta
***

Foreløpig program for andre halvår 2017:
28. august
Byttemøte
11. september Hovedmøte med foredrag:
Inge Johansen: ”Tour de France”
25. september Byttemøte
9. oktober
Hovedmøte
23. oktober
Byttemøte
13. november Hovedmøte med foredrag:
Øivind R Karlsen: ”Norske feltpoststempler”
24. – 26. november Auksjons- og byttehelg i Bragernes Menighetshus
27. november Byttemøte med ettersalg
11. desember Julemøte
Bortsett fra auksjonshelgen i november blir alle høstens møter
i Losjeplassen Bo- og Servicesenter, Engene 50

www.drammens-fk.com

Møtereferat
Referat fra Drammens Filatelist-Klub’s møte nr. 904,
mandag 3. april 2017 i Café Album.
Formannen ønsket velkommen til 34 medlemmer.
Ingen kommentar til referat møte nr. 903, godkjent.
Dagens agenda:
Loddsalg med hyggelige gevinster.
Quiz utgår, da quizmaster er syk.
Dette er siste hovedmøte i Café Album.
Neste hovedmøte er i Losjeplassen Bo- og Servicesenter, Engene 50.
Det blir Postkort- og Samlermarked 10. juni i Bragernes Menighetshus.
Siste møte før sommeren er lakseaften 12 juni.
Miniauksjon: 31 objekter. Alt solgt, tildels gode priser.
Ivar Håkonsen
sekretær

Klubbens nye møtelokale fra mai 2017

Engene 50

Losjeplassen Bo- og
Servicesenter, Engene 50

Lakseaften mandag 12. juni

Vi har igjen gleden av å invitere til lakseaften
På landfallhytta mandag 12. juni kl. 18:00
Påmelding til Ivar Håkonsen
952 69 043
eller e-post: post@ivarhakonsen.no
innen torsdag 8. juni

Subsidiert meny kr. 300.- inkl. drikke.
Det er trivelig på lakseaften – ta gjerne med ledsager!
Vi setter opp gratis felles transport fra Bragernes Torv (Drosjebua) kl. 17.30.
Møt gjerne frem 5 minutter tidligere.
Gi beskjed om transport-behov ved påmelding.
Ta med godt humør og bli med på en hyggelig kveld
med god mat og fantastisk utsikt.

Månedens brev
Vi har hatt en del håndskrevne annuleringer i denne spalten tidligere, og nå har tiden
kommet til det sørligste poståpneriet i Buskerud fylke.
TUFT poståpneri i Sandsver prestegjeld ble opprettet med virksomhet fra 1.7.1859.
Navnet ble endret til VITTINGFOSS i 1910, og videre til HVITTINGFOSS i 1921.
En-rings stempel TUFT ble utsendt først i slutten av januar 1875, og til da ble
postsendinger håndannulert. Nedenfor vises 3 eksempler på dette,
håndskrevet 16/4 67, 17/1 72 og 19/1 74.

