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Månedens postkort

Månedens postkort viser den gamle bygningen til Buskerud Folkehøyskole på Darbu.
Postkortet kommer på klubbens storauksjon 26. november.

Neste møte
Drammens Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer 909
Mandag 13. november 2017 kl. 19.00 i
Losjeplassen Bo- og servicesenter, Engene 50.
.
Dørene åpner kl. 17.45.
***
Program for møtet mandag 13. november:
1 – Referat/innkommet post
2 – Fastsettelse av kontingent for 2018
3 – Utlodning
4 – Foredrag ”Boerkrigen” ved Jan Michelet
5 – Quiz
6 – Miniauksjon
7 – Kjøp/salg/bytte

***
Øvrig program høsten 2017:
24. – 26. november
27. november
11. desember

Auksjons- og byttehelg i Bragernes Menighetshus
Byttemøte med ettersalg kl. 18 - 20
Julemøte med julebord

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

***
Jubilanter i DFK
Anton Wego
Stein-Cato Johansen

85 år
50 år

6. november
6. november

Vi gratulerer!

Stigende Fond
Drammens Filatelist-Klub disponerer hvert år midler fra Stigende Fond.
Begrunnede søknader fra klubbens medlemmer om tildeling
av midler fra fondet sendes innen 30. november til:
Drammens Filatelist-Klub v/Stigende fond,
Postboks 2335 Strømsø, 3003 Drammen

Referat fra møte 8. oktober
Referat fra Drammens Filatelist-Klub’s møte nr. 908,
mandag 8. oktober 2017 i Losjeplassen Bo- og Servicesenter, Engene 50.
Formannen ønsket velkommen til 52 medlemmer og 6 gjester. Ny rekord!
Ingen kommentar til møtereferat fra møte nr. 907, og dermed godkjent.
Jubilanter er hedret litt forsinket i Budstikka for oktober 2017. Se egen liste.
Så over til kveldens foredrag:
Presentasjon av Norgeskatalogen 2018 ved Bjørn Muggerud, OFK,
utgiverkomiteens formann.
Den første Norgeskatalogen kom i 1929, og det har nå endt opp med utgivelse
annethvert år, og størrelse og innhold blir diskutert ved hver utgivelse.
Bjørn kom med eksempler på utfordringer og hvorfor og hvordan disse løses.
Formannen takket for det flotte foredraget med en klunkende gave.
Kveldens quiz: 8 spørsmål.
3 hadde 5 rette svar: Øivind R. Karlsen, Ole Brænne og Ole Christian Kjekshus.
Alle fikk en liten trøstepris; et Frimerkets Dag-brev.
Ole Brænne ble trukket som kveldens vinner.
Miniauksjon 51 objekter - alt solgt.
Ivar Håkonsen
sekretær

Julebord 11. desember
i Losjeplassen Bo- og Servicesenter
Det blir julemeny etter de siste års tradisjoner.
Vi har fått noe høyere utgifter i nytt lokale, slik at egenandelen for
medlemmene økes til 250 kr, som betales på julemøtet.
Påmelding til Ivar Håkonsen på post@ivarhakonsen.no
innen 7. desember

www.drammens-fk.com

Bytte- og auksjonshelg
Sted: Bragernes Menighetssal
Fredag 20. november 13:00 – 19:00 (visning)
Lørdag 21. november 11:00 – 16:00
Søndag 22. november 10:00 – 16:00 med auksjon kl. 13:00

Noen postkort
som kommer på
storauksjonen
26. november.

Postkort og berømte personer
Det er mye å velge mellom om man ønsker å samle postkort med berømte – eller kjente
personer. Dersom man setter opp en samling med berømte, historiske personer er det nyttig
å sette seg litt inn i hva denne personen var og hva han gjorde – i et historisk perspektiv.
Dersom personen er svært kjent, berømt eller beryktet – vil du stå overfor mange utgivelser
over en lang periode. Da kan du velge å være «generalsamler» og ta tak i alt du kommer over
– eller å velge spesielle tidsperioder eller emneområder. Jeg tror det vil være lurt å begynne
med oversiktlige deler av vedkommendes liv og bygge opp samlingen del for del. Du kan
også begynne med å anskaffe kort av nyere dato – da disse vanligvis er rimelige å få tak i.
Eldre kort kan være kostbare, men det er selvsagt avhengig av sjeldenhet og etterspørsel.
Det er mange handlere med postkort i sine kasser i dag. Postkort var ikke særlig etterspurt
for noen ti-år siden, men dette har forandret seg. Og en ting til: Får du tak i et kort med
autentisk autograf – ja da har du virkelig noe å vise fram.

Denne gangen viser jeg 2 postkort fra 1911 og 1912. Det er flyveren Carl Cederstrøm fra Sverige som
poserer for fotografen. Det var 2 ting som var spesielt med Cederstrøm. Han gjennomførte flyvninger
i Norge i 1910 og 1911, og befordret den første luftposten i Norge i 1911. Dessuten var han i denne
perioden den mest populære svensken i Norge. I mange år etter unionsoppløsningen i 1905, var
svenskene ikke særlig populære her i landet – men denne svensken ble hyllet så det holder.
Henning

Månedens brev
Denne gang vises noen objekter som kommer på storauksjonen 26. november.

