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60. årgang Nr. 2 Februar 2017

Månedens postkort

Vi fortsetter å minnes snørike vintre. Denne gang ses et postkort fra Thoen-hjørnet på Gulskogen. 
Thoens bakeri ble etablert i 1879 og flyttet ca. 1890 til Stasjons-gaten 6/8, altså Thoen-hjørnet.    

Kortet er fra klubbens storauksjon nå i februar. 



Drammens Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer 902

mandag 13. februar 2017 kl. 19.00 i Café Album, Albumsgate 8. 

Dørene åpner som vanlig kl. 18.00.

***

Program for møtet mandag 13. februar:
1 – Referat/innkommet post

2 – Utlodning 

3 – Foredrag ved Jan Heitmann: 

Berlin-muren - 28 år etter

4 – Quiz

5 – Miniauksjon

6 – Kjøp/salg/bytte

***

Videre program våren 2017:
27. februar Byttemøte

13. mars Hovedmøte med generalforsamling

27. mars Byttemøte

4. april Hovedmøte   Merk datoen!

24. april Byttemøte

8. mai Hovedmøte med foredrag av Gunnar Melbøe:

”Narvik 9. april 1940”

22. mai Byttemøte Nytt for 2017!

Lørdag 10. juni Postkort og samlermarked
12. juni Lakseaften

50 år   12. januar Ole Brænne

28. januar Øyvind Tekshov

70 år   20. januar Leif Bekkeli

25. januar Kay Hagby

5. mars Terje Næss

80 år   17. februar Olav Aasmundrud

VI gratulerer!

Neste møte

Jubilanter

www.drammens-fk.com



Referat fra Drammens Filatelist-Klub’s møte nr. 901, 
mandag 9. januar 2017.

Formannen ønsket godt nytt år og velkommen til 53 medlemmer og 3 gjester.
Ingen kommentar til referat fra møte nr. 900.

Møteprogram for våren 2017, hovedmøtet i april er 3. april (pga. påsken).

Per-Christian Wallén ble av Arne Thune-Larsen overlevert Vermeil medalje 
fra verdensutstillingen Philataipai 2016 i Taiwan, 

for sin bok “Soviet Censorship during the Great Patriotic War”.

Info fra Bjørn Bendiktsen om klubbens auksjon og byttehelg 3.- 5. februar 
og om tur til utstillingen Finlandia 2017.

Valgkomiteen minnet om generalforsamling og valg 13. mars. 
Forslag til kandidater sendes til valgkomiteen snarest.

Kveldens quiz: 8 spørsmål. 
6 rette: Erik Strømsøe, Ørnulf Hellum og Gorm Grenness. 

Gorm ble trukket som vinner.

Jubilanter: 50 år - Ole Brænne 12. januar, Øivind Tekshov 28. januar. 
GRATULERER!

Miniauksjon - alt solgt.

Ivar Håkonsen, sekretær

Møtereferat

Nye frimerker 6. februar
TRÅANTE 2017

100 år siden det første samiske landsmøte 
i Tråante (Trondheim)



Fotoklikk

Påsken 2015 var redaktøren 
på turné i Utah med 
omgivelser. Det ble ikke så 
mye postalt på turen, men ved 
besøk på et lite 
jernbanemuseum i Ogden 
kom jeg over ei pensjonert 
postvogn. I tillegg var det 
også ei jernbanevogn som var 
del av fakkelstafetten til vinter-
OL i Salt Lake City i 2002. 



Klubbtur til FINLANDIA 2017

Drammens Filatelist-Klub planlegger klubbtur til Finlandia 2017 i Tampere 
25.  - 29. mai 2017. 

Det blir en tur tilsvarende den vi hadde til Nordia i Roskilde i 2012.  
Da var vi ca. 20 medlemmer og koner med på turen

**
Denne gangen blir det avreise fra Stockholm torsdag 25. mai ca. kl. 1700

(Kristi Himmelfartsdag)

25. mai – 26. mai Båt fra Stockholm til Helsingfors
26. mai – 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 utvendig lugar

2 netter i dobbeltrom i Helsingfors
4 frokoster

2 middager (på båten)
***

Klubben sponser medlemmer med kr. 1000,-. 
***

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 enkeltrom osv.   
Hver enkelt må etter dette bekrefte sin bestilling og pris– som da blir endelig.

**********
SISTE FRIST FOR PÅMELDING: 13. FEBRUAR

dfk@ebnett.no    - eller mobil 900 88 172  Bjørn



Månedens brev
Månedens brev er stemplet ved et av de mindre vanlige brevhusene i Numedal. 

PÅLSBU brevhus ble opprettet i daværende Nore herred 1. juli 1937. 
Opprettelsen ble kunngjort i postens sirkulære nr. 26 fra 1938, 

og brevhuset var i drift fram til 1. april 1957. 
Kronet posthorn-stempel gravert av Rui ble levert til opprettelsen. Brevhusstyrer var 
fra starten gårdbruker Henrik Aasen 1.7.1938, senere var Johannes Bruvoll styrer.  
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Postkort som viser 
Pålsbudammen mellom 

Pålsbufjorden og Tunhovdfjorden. 
Demningen sto ferdig i 1946. 


