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61. årgang

Nr. 7

Oktober 2018

Må nedens postkort

Månedens postkort viser tidligere Veme stasjon på Bergensbanen, åpnet som stoppested i 1909.
Persontrafikken opphørte i 1970, og Veme ble omgjort til fjernstyrt stasjon uten bemanning i 1986.
Ekspedisjonsbygningen ble revet i 1988. Postkortet ble solgt på Skanfils storauksjon nr. 203.

Neste møte
Drammens Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer 918
mandag 8. oktober 2018 kl. 18.30 i
Losjeplassen Bo- og servicesenter, Engene 50.
Dørene åpner kl. 17.00.

***
Program for møtet mandag 8. oktober:
1 – Referat/innkommet post
2 – Utlodning
3 – Foredrag av Henning Mathiassen:
«Reality-showet i lufta»
4 – Quiz
5 – Miniauksjon
6 – Kjøp/salg/bytte

***
Videre program for høsten 2018:
22. oktober
12. november
26. november
10. desember

Byttemøte
Hovedmøte med foredrag av Torrey Seland:
«Stille Nacht – Heilige Nacht 1816-2016»
Byttemøte – Brunsæl kommer med sine kasser :)
Julemøte

***
Runde år i DFK
Tor Arnulf Bjørnsrud
Reidar Schumann-Olsen
Svein Vidar Holtlien

75 år
75 år
70 år

7. oktober
18. oktober
28. oktober

Vi gratulerer jubilantene!

ASKER MYNT og FRIMERKER
Vi har fått inn ett stort antall pent bruke Leuchtturm brevalbum med mange ark
for brev.
På møtet 8. oktober tar vi med disse for salg – veldig rimelig.
https://askermynt.no/

Møtereferater
Referat fra Drammens Filatelist-Klub’s møte nr. 917,
mandag 10. september 2018 i Losjeplassen Bo- og Servicesenter, Engene 50.
1.

Formannen ønsket 43 medlemmer og 2 gjester velkommen. Det var ingen
kommentarer til referatene.

2.

Utlodning. Loddsalget gikk som vanlig bra.

3.

Foredrag av Kim Hjardar: «Med hilsen fra Hitler»
Spennende foredrag av Kim Hjardar som tok for seg propagandafrimerker i
Tyskland under Adolf Hitlers regjeringstid. Han viste mange eksempler på
merker og kommenterte nærmere hva som var spesielt for de forskjellige
periodene. Det var f. eks. ingen tilfeldighet at frimerkene med bildene av Hitler
liknet på frimerkene med bildene av Hindenburg, eller at merkene skiftet motiv
når krigen startet eller etter nederlaget ved Stalingrad. Alt var styrt av Rikspostministeriet i Berlin og siden mange millioner mennesker samlet på frimerker så
representerte disse en viktig måte å påvirke rikets innbyggere på. Frimerker ble
ansett som så viktig at de fortsatte å gi dem ut helt til 21. april 1945.

4.

Quiz – Vunnet av Øivind R. Karlsen med 7/8 poeng.

5.

Miniauksjon. Alle objektene ble solgt.

6.

Anton hadde med album og solgte for ca. 1200 kroner.
Morthen Auke (s)
Sekretær

M A$ N E D E N S B R E V
Månedens brev er fra brevhuset Sperillen i tidligere Ådal kommune, som fra 1964 ble
en del av Ringerike. Brevhuset ble opprettet 1. januar 1933 og 4-rings stempel med
nummer 723 ble sendt fra Oslo 9. januar. To år senere, i januar 1935, fikk brevhuset
kronet posthorn-stempel, og dette var i bruk fram til nedleggelse 1. november 1964.
Brevet nedenfor er stemplet med 4-rings stempel 827 og
sidestemplet Ringen i Ådal 15-11-34. Det ble solgt på Skanfils storauksjon 203.

BRUKT og
ANTIKK MESSE
FROGNER
MENIGHETSHUS
Klokkersvingen 1, Lier

Fredag 19.10 kl. 1300 – 1700
Lørdag 20.10 kl. 1100 - 1600
Postkort, frimerker, mynter og annet spennende.
Kafeteria med veldig gode kaker.

