
Budstikka

59. årgang Nr. 5 Mai 2016

Månedens postkort

De store vassdragene i Norge har mange ganger vært rammet av Flom. I Numedalslågen er 

kanskje flommen i 1927 mest kjent, da den bl.a. tok med seg Gamlebrua i Kongsberg. 

Men også for akkurat 100 år siden, dvs. i mai 1916, var det storflom i Numedalslågen, 

og månedens postkort fra Lia nord for Kongsberg sentrum viser flommens utbredelse. 



Drammens Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer 895

Mandag 9. mai 2016 kl. 19.00 i Café Album, Albumsgate 8. 

Dørene åpner som vanlig kl. 18.00.

***

Program for møtet mandag 9. mai:

1 – Referat/innkommet post

2 – Utlodning 

3 – Foredrag ved Øivind Rojahn Karlsen

4 – Quiz – vårens finale

5 – Miniauksjon (liste på nettet fra 7. mai)

***

Videre møteprogram og aktiviteter 2016:

13. juni Lakseaften

18. juni Frimerke- og postkortmesse

12. september Hovedmøte

26. september Byttemøte

1. oktober Frimerkets Dag

10. oktober Hovedmøte

24. oktober Byttemøte

7. november Jubileumsmøte – NB! Merk datoen!

11.-13. november DRAFNIA 2016

28. november Byttemøte

12. desember Julemøte

***

Jubilanter i DFK

Jan Michelet 80 år 22. mars

Ove Hagelien 80 år 30. juni

Dag Ottesen 75 år 14. mai

Kjartan Almås 75 år 16. juli

Georg E. Balog 75 år 22. juli

Terje Røste 75 år 22. august

Tore Støyl 70 år 14. april

Inger Bache Nilsen 70 år 15. juni

Terje Ørehagen 60 år 21. august

Geir Johansen 50 år 21. juni

Per Ivar Bye 50 år 23. juni

Vidar Bråten 50 år 31. juli

VI GRATULERER! ( i et par tilfeller litt på etterskudd  )

Hovedmøte i april



Referat fra Drammens Filatelist-Klub’s møte nr. 894

mandag 11. april 2016 i Café Album.

Formannen ønsket velkommen til 43 medlemmer og 2 gjester. 

Det var ingen kommentar til referat møte nr. 893 og dagens program.

Det blir postkort- og samlermarked 

lørdag 18. juni 1000 - 1600 i Bragernes menighetssal.

Kort om DRAFNIA 2016: 

Det kommer personlige frimerker (PF) og stempel. 

Tema: Drammen i brann – markering av at det er 150 år siden bybrannen i 1866. 

Følg med på klubbens webside http:/www.drammens-fk.com. 

Det planlegges et samarbeide med Drammens Historielag om byvandring.

Kveldens quiz; 10 spørsmål.

7 rette: Thorbjørn Næss, Arne Gundersen, Jan G. Knutsen. 

8 rette og vinner: Rune Abelsen.

Kveldens auksjon: 112 objekter. Alt solgt. 

Ivar Håkonsen

sekretær

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fra byttemøtet mandag 25. april.

Vi hadde hyggelig besøk av Inge Johansen fra Moss, 

som holdt foredrag om montering av utstillingssamlinger. 

De fremmøtte fikk en fin gjennomgang, og for de som planlegger 

å stille ut var dette svært nyttig. Takk til Inge!

Møtereferat

Foto: Morten Auke



Postkort- og samlermesse lørdag 18. juni 



Lakseaften mandag 13. juni 

www.drammens-fk.com

www.drammens-fk.com

Vi har igjen gleden av å invitere til lakseaften 

mandag 13. juni. 

Landfallhytta kl. 1800

Påmelding til Ivar Håkonsen 

tlf. 952 69 043 eller e-post: 

post@ivarhakonsen.no 

innen torsdag 9. juni    

Subsidiert meny kr. 300.- inkl. mat og drikke.

Det er trivelig på lakseaften – ta gjerne med ledsager. 

Husk møtebånd (for de som har) – utdeling til noen nyopprykkede.

Vi setter opp som tidligere opp gratis felles transport 

fra Bragernes Torv (Drosjebua) kl. 17.20.  

Møt gjerne frem 5 minutter tidligere. 

Gi beskjed om transport-behov ved påmelding. 

For dere som ønsker å kjøre til 

lakseaften er det bilvei helt fram.

Ta med godt humør og bli med på en 

hyggelig kveld med god mat og 

fantastisk utsikt.

Påmelding til Ivar Håkonsen                                                                      

tlf. 952 69 043 eller e-post: 

post@ivarhakonsen.no 

innen torsdag 9. juni    



Fotoklikk

Redaktøren har nylig vært en tur i Australia. 

Og for turistene har Australia mange 

severdigheter å vise fram. Men også for 

postinteresserte har landet ting å by på. 

Langs landeveiene er det litt av hvert å se av 

postkasser. Mange er bygd som små hus, og 

andre igjen er basert på små tønner og fat. 

Det mest fantasifulle jeg registrerte var nok 

denne frodige melkekua. 

Foto: Øivind Rojahn Karlsen



DFK’s personlige frimerker 2016

Det planlegges å framstille personlige frimerker (PF) med følgende motiver. 

NB! Ikke alle formaliteter var på plass da Budstikka gikk i trykken.   

De personlige frimerkene vil bli solgt postfriske enkeltvis, i ark á 20, og i hefter á 8. 

De vil også bli solgt på ferdig frankerte konvolutter med motiv fra Brannposten på 

Bragernes. Den første utgivelsen kommer til Postkort- og Samlermessen 18. juni. 



Månedens brev

I spalten denne gang tar vi for oss et poststed som 1, august kunne ha feiret 150 års 

jubileum. Eggedal poståpneri ble opprettet 1. august 1866. Vi har tidligere vist både 

håndskrevet annulering og hjelpestempel i denne spalten, så nå viser vi i stedet 

moderne rekommanderte 

brev med ulike etiketter. 

Brevene er alle avstemplet 

med I22N stempel, som var 

i bruk fra august 1970. 

Eggedal postkontor ble 

nedlagt 22. august 2001 og 

erstattet av Post i Butikk 

ved Spar Eggedal. 


