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Månedens postkort

Månedens postkort er stemplet Filtvedt i 1907 og viser D/S Alpha av Moss. Skipet ble bygget
i 1904, det var på 234 brt, og gikk i rute mellom Moss og Kristiania med anløp i Son, Filtvet,
Hvitsten og Drøbak underveis. D/S Alpha var i virksomhet som passasjerskip til det
i september 1939 gikk inn i nøytralitetsvakten direkte underlagt Oscarsborg festning.

Neste møte
Drammens Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer 919
mandag 12. november 2018 kl. 18.30 i
Losjeplassen Bo- og servicesenter, Engene 50.
Dørene åpner kl. 17.00.
***
Program for møtet mandag 12. november:
1 – Referat/innkommet post
2 – Fastsettelse av kontingent for 2019
Styret foreslår at denne økes til kr. 500.
3 – Utlodning
4 – Foredrag av Torrey Seland:
«Stille Nacht – Heilige Nacht 1816-2016»
5 – Quiz
6 – Miniauksjon
7 – Kjøp/salg/bytte

***
Øvrig program høsten 2018:
26. november
11. desember

Byttemøte med frimerkehandler Brunsæl
Julemøte med julebord

***
Klubbens virksomhet i januar og februar 2019:
14. januar
Hovedmøte
18. – 20. januar
Bytte- og auksjonshelg
28. januar
Byttemøte
11. februar
Hovedmøte
25. februar
Byttemøte
Detaljer kommer etter hvert på hjemmesiden, Facebook-siden og i Budstikka.

***
Jubilant i DFK
Vi gratulerer et anonymt medlem fra Oslo med 75-årsdag 9. november!

Tur til STOCKHOLMIA 2019
DFK vil også i 2019 arrangere tur til en internasjonal frimerkeutstilling.
Turen neste år går fra 28. mai til 2. juni til STOCKHOLMIA 2019 i Stockholm.
Reisen dit foregår med tog og klubben sponser hvert medlem med kr. 1000,-.
Foreløpig, ikke-bindende påmelding til formannen innen 10. desember.

Referat fra møte 8. oktober
Referat fra Drammens Filatelist-Klub’s møte nr. 918,
mandag 8. oktober 2018 i Losjeplassen Bo- og Servicesenter, Engene 50.
1. Formannen ønsket 48 medlemmer og 2 gjester velkommen. Det var ingen
kommentarer til referatet fra forrige møte.
Asker Mynt og Frimerker selger album og Anton gir bort to inngangsbilletter til
Brukt og antikkmessa i Lier, som blir gevinster til loddsalget.
2. Foredrag av Henning J. Mathiassen: Luftens realityshow.
Dette området samler mye historie og god filateli. 2018 blir feiret fordi det er 100
år siden åpningen av den første luftpostrute mellom New York og Washington,
USA. Det som virker som galskap i dag, var virkelighet i 1920- og 30-årene.
Flyverheltene fra den gang da hadde et utsvevende liv og levnet, og var
datidens realitystjerner, men med livet som innsats. Mange endte i havet eller i
et flammehav. Alle bidro de til dagens flyruter. Takk til Henning for et flott
foredrag om kjente og ukjente flyverhelter.
3. Loddsalg, Det ble solgt lodd for kr. 3650,- og det var 11 gevinster.
4. Quiz utgikk.
5. Miniauksjon. Alle objekter ble solgt. Stein Erik donerte objekt 01 til klubben, som
ble solgt for kr. 200,Thorbjørn Næss
Referent i sekretærens fravær.

Julebord 10. desember
i Losjeplassen Bo- og Servicesenter
Det blir julemeny etter de siste års tradisjoner.
Egenandelen for medlemmene er 250 kr, som betales på julemøtet.
Påmelding til Ivar Håkonsen på post@ivarhakonsen.no
innen 1. desember

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

Må nedens brev
Denne månedens brev er ferskt.
12. oktober i år kom det nemlig et nytt
frimerke fra Lokalposten Kongsberg. Det
var på 17-års dagen for etableringen av
Lokalposten.

I et intervju publisert i Laagendalsposten
15. oktober forklarer Lokalpostens
gründer Jørn Rasmussen hvordan
frimerkene ble designet og produsert.
Opplaget er kun på 286 merker, hvorav
50 merker er brukt på førstedagsbrev.

www.drammens-fk.com

