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Månedens postkort

Trolleybusser, eller ”Trikken” ser vi på dette 100 år gamle postkortet. Drammens Elektriske Bane
startet sin virksomhet 15. desember 1909, men gikk konkurs allerede i 1916.
Se mer om Trikken i utstillingskatalogen for DRAFNIA 2006.

Neste møte
Drammen Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer 831
mandag 11. januar 2010 kl. 19.00 i Eldrekaféen, Albumsgate 8.
Dørene åpner som vanlig kl. 18.00.
***
Program for møtet mandag 11. januar:
1 – Referat/innkommet post
2 – Foredrag – ved Oddvar Mørkassel
3 – Utlodning
4 – Miniauksjon
5 – Kjøp/salg/bytte

***
Videre program for vårsesongen 2010:
25.
8.
22.
8.
22.
12.
26.
10.
14.

januar
februar
februar
mars
mars
april
april
mai
juni

Klubbmøte – Tema motivsamling
Hovedmøte
Klubbmøte
Hovedmøte – Generalforsamling
Klubbmøte
Hovedmøte
Klubbmøte
Hovedmøte
Lakseaften

***

Formannen har ordet
Jeg vil først ønske alle våre medlemmer et riktig godt nyttår. Vi har lagt bak oss en, etter min
mening, god frimerkehøst. Auksjons/byttehelga var svært vellykket. Besøket var godt og
auksjonsresultatet det samme. Det gjorde også godt i en litt slunken klubbkasse.
Klubb/byttemøtene begynner å fungere. På siste møte var flere tilstede og det ble byttet evt.
solgt frimerker mellom medlemmene. Jeg håper at frammøtet etter hvert vil bli enda bedre,
for dette er virkelig frimerkesamling som vi husker fra våre tidligste samlerdager.
Kom gjerne med forslag til temaer/aktiviteter vi kan ha på disse kveldene.
Vi sliter stadig med å få noen til å si litt om samleområdene eller spennende objekter på
hovedmøtene. Mange av medlemmene har kunnskaper og interesser som andre bør få del i.
Kom fram med det dere kan!!
Om et par måneder har vi generalforsamling.
Jeg håper valgkomiteen får en enkel jobb når vervene skal besettes.
Grasrotandelen. Denne bør flest mulig av medlemmene støtte.
I motsetning til kor, korps og idrettslag, får vi ingen kommunal støtte.
Derfor synes jeg at medlemmene bør sørge for at vi i alle fall får mest mulig av grasrotandelen.
Så - løp til kommisjonæren og registrer DFK som mottaker av din grasrotandel!
Til sist håper jeg at vi får et nytt godt frimerkehalvår.
29.12.09, Torolf Iveland

Møtereferat
Referat fra Drammen Filatelist-Klub’s møte nr. 830.
Møtet fant sted mandag 14. desember i klubbens lokaler i Albumsgt. 8.
1.

Formannen ønsket 34 medlemmer og 1 gjest velkommen, flott oppmøte!

2.

Referat fra møte nr. 829 ble godkjent.

3.

Formannen orienterte om utstillingen Frefil i Fredrikstad til høsten.

4.

Oddvar Mørkassel og Bjørn Bendiktsen fikk overlevert hver sin lille påskjønnelse for
arbeidet med auksjonen. Det samme fikk Øivind Rojahn Karlsen for sitt arbeide med
”Budstikka”.

5.

I og med mange og fine premier, rene vinlotteriet, måtte det hele 3 loddselgere til! Salget
ga gode penger i kassen, og mange vinnere fikk en fin overraskelse før jul.

6.

Denne gangen var det Henning Mathiassen som holdt foredrag, og viste flotte luftpostbrev
fra flygingens pionertid.

7.

Det ble lagt ut slipper som medlemmene bør ta med seg når de spiller Lotto eller tipper.
Dette for å få midler fra den såkalte ”grasrotandelen”.

8.

Igjen ble det en litt i overkant stor kveldsauksjon med hele 76 objekter, som ble ledet av
Bjørn Bendiktsen. Budgivningen var frisk og mange fikk med seg litt å rote i, i juleferien.

Så ble de to digre bløtkakene fortært sammen med kaffe og konfekt på et stort og koselig
langbord. Stemningen var ekstra god selv om gevinstene fra lotteriet forble uåpnet.
Knut Pay
Referent

12 personer har i 2009 registrert seg hos Norsk Tipping
med Drammens Filatelist-Klub som grasrotmottaker.
Dette har gitt klubben 3.189.- kroner. Vi takker!
I 2010 håper vi å øke antall registrerte støttespillere.
Noter vårt registreringsnummer: 994806149 og registrer oss
som mottaker av din grasrotandel hos din kommisjonær.
Det koster ikke noe, og går ikke på bekostning av innsats eller premier!

Månedens brev
Denne gangen tar vi for oss et artig brev sendt fra Drammen til
Scranton i Pennsylvania, USA i 1938. Brevet er frankert med 30
stk NK 197, som samsvarer med portosatsen på 30 øre for
utenlandsbrev inntil 20 gram. Brevet er stemplet 5 III 38
med sveitserstempel, nr. 3000-0027 i Buskerud-boka.

AUKSJONSLISTE FOR JANUARMØTET
Det ble ikke plass i Budstikka til auksjonslisten denne gangen,
men dere finner den på klubbens hjemmeside:

www.drammens-fk.com
Listen deles også ut på møtet.
Jeg driver og samler på norske brevmerker fra 1900 – 1930.
Dette er merker som typisk er fra Kristiania og andre norske byer/tettsteder,
og som reklamerer for ulike bedrifter og butikker. Merkene fulgte i sin tid
tidsskriftet “Tidens Tegn” og er å finne i egne samlehefter fra denne avisen.
Jeg ønsker å kjøpe / bytte - ta kontakt:
Johnny Mæhle, Skogalivegen 8, 4120 TAU
jomaehle@hotmail.com tlf: 975 92 878

