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Månedens postkort

Månedens postkort er fra Verket i Hurum, og viser fergen over til Svelvik.
Den første ordinære passasjerruten over Svelvikstrømmen startet i 1928.

Neste møte
Drammens Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer 907
mandag 11. september 2017 kl. 19.00 i
Losjeplassen Bo- og servicesenter, Engene 50.
.
Dørene åpner som vanlig kl. 18.00.
***
Program for møtet mandag 11. september:
1 – Referat/innkommet post
2 – Utlodning
3 – Foredrag:
Inge Johansen: ”Tour de France”

4 – Quiz
5 – Miniauksjon
6 – Kjøp/salg/bytte

***
Videre program høsten 2017:
25.
9.
23.
13.
24. – 26.
27.
11.

september
oktober
oktober
november
november
november
desember

Byttemøte
Hovedmøte - Presentasjon av Norgeskatalogen 2018
Byttemøte
Hovedmøte - Foredrag av Jan Michelet: ”Boerkrigen”
Auksjons- og byttehelg i Bragernes Menighetshus
Byttemøte med ettersalg
Julemøte

Bortsett fra auksjonshelgen i november blir alle høstens møter
i Losjeplassen Bo- og Servicesenter, Engene 50

Referat fra møte 8. mai
Referat fra Drammens Filatelist-Klub’s møte nr. 905,
mandag 8. mai 2017 i Losjeplassen Bo- og Servicesenter, Engene 50.
Viseformannen ønsket velkommen til 42 medlemmer og 1 gjest
i vårt nye møtelokale.
Viseformannen ba så forsamlingen om å reise seg, og holdt deretter en fin
minnetale over Knut Pay som plutselig gikk bort 29. april.
Det ble avsluttet med ett minutts stillhet.
Det var ingen kommentar til referat fra møte nr. 904, som dermed ble godkjent.
Så litt praktisk info om det nye møtelokalet. Først og fremst en oppfordring til
medlemmene om å forsøke å komme til hovedmøtene mellom 17:45-18:15,
da en fra styret må låse opp hoveddøren.
Kveldens foredragsholder Gunnar Melbøe: Narvik i krig 1940-1945.
Et meget godt og fyldig foredrag med bilder fra hans flotte utstillingssamling.
Samlingen er delt opp i 3 hoveddeler:
Kampen om Narvik – Okkupasjonen 1940-1945 – Etterkrigstiden.
Viseformannen overrakte en klunkende takk fra klubben.
Quiz: 5 rette: Arnt Hole.
Miniauksjon: 47 objekter - 3 usolgte.
Ivar Håkonsen
sekretær

Referat fra lakseaften 19. juni
Referat fra Drammens Filatelist-Klub’s møte nr. 906,
mandag 19. juni 2017 på Landfallhytta - “Lakseaften”
Viseformannen ønsket velkommen til bords til 20 medlemmer og 5 gjester.
Menyen var som vanlig: Avkokt laks, med agurksalat og kokte poteter
og en herlig saus - sandefjordsmør. Til drikke: Tariquet classic.
Dessert: Is med friske bær og kaffe avec.
Så begynte historiene, og da slutter referatet.
Ivar Håkonsen
sekretær

www.drammens-fk.com

Fotoklikk
Som nevnt i tidligere Budstikker er redaktøren også en ivrig amatørfotograf.
Sommeren 2016 inneholdt en lengre tur på Nordvestlandet. Og som rett og rimelig er
fant også noen frimerkemotiver veien til kameralinsen og bildebrikken. Storseisundet
bru på Atlanterhavsveien i Møre og Romsdal er et av disse motivene. Den pryder NK
1621 som var en del av turistmerkeserien fra 2006.
NK 1621

Redaktørens bilde
fra juli 2016

Månedens brev
TOFTE I HURUM poståpneri i Hurum herred ble opprettet med virksomhet fra
1.7.1900. Poståpneriet fikk sveitserstempel type SL utsendt til opprettelsen, det
hadde teksten TOFTE i HURUM, altså med liten i.
Men poståpneriet fikk enda et SL-stempel utsendt, etter at det hadde vært
hjelpestempel i bruk i 1928. Stempelet ble utsendt 11.12.1928 og var i bruk fram til
en ny periode med hjelpestempel i 1936.

