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Bygging av Lierbanen ble besluttet ved kongelig resolusjon 21. april 1900. Lierbanen knyttet
sammen Drammensbanen og skipstrafikken på Tyrifjorden, og ble ble åpnet 13. juli 1904.
Dette kortet med motiv fra Svangstrand stasjon ble solgt på Skanfils auksjon nr. 164.

Drammen Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer 819
mandag 10. november 2008 kl. 19.00 i Eldrekaféen, Albumsgate 8.
Dørene åpner som vanlig kl. 18.00.
***
Program mandag 10. november:
1 – Referat/innkommet post
2 – Medlemmenes 3 minutter
3 – Fastsettelse av kontingent for 2009
4 – Utlodning
5 – Auksjon (utvidet miniauksjon – se vedlagte liste)
6 – Kjøp/salg/bytte
***

Fredag 7. november kl. 1900 er det Viltaften
Se egen kunngjøring.

***

Neste byttemøte er mandag 24. november.
Da kommer Stein Kristiansen med et utvalg av sine kasser.

***

Høstsesongens siste møte er julemøtet 8. desember.

Frimerkets Dag 2008
Høstens siste frimerkeutgivelse kommer 17. november med
et hefte med frimerker til juleposten. Årets motiv er julenisser.
17. november er det også Frimerkets Dag. 37 av landets postkontorer får sitt
eget Frimerkets Dag stempel med poststedets navn, deriblant Kongsberg.
De øvrige postkontorene får et stedsnøytralt motivdatostempel.

Klubbens auksjon nr. 80 ble gjennomført 19. oktober
Et av de mange
høydepunktene
under auksjonen
var dette storformat
postkortet med
motiv fra Svelvik.
Det gikk under
hammeren for kr.
1760 inkl. salær!

VILTAFTEN

Vi ønsker velkommen til Viltaften på

SKUTEBRYGGA
fredag 7. november kl 1900
Viltaften er en hyggelig – uformell kveld med god mat og mulighet for å prate om
andre temaer enn vannmerkestillinger og tagginger…..
*
Ta gjerne med ledsager.
*
Klubbens subsidierer maten for medlemmer.
Bindende påmelding innen onsdag 5. november til:
Øivind 92060028 eller Bjørn 32838342

STIGENDE FOND
Søknader om støtte fra Stigende Fond må være klubben i hende innen mandag 10.
november. Søknaden sendes:
Drammens Filatelist-Klub
Stigende fond
Postboks 2335 – Strømsø
3003 Drammen

BYTTEMØTE
MANDAG 24. november kl 1800 - 2100
Frimerkehandler STEIN KRISTIANSEN kommer på vårt byttemøte i november.
Han tar med seg kasser med frimerker / brev og postkort samt frimerker.
Stein har 100 vis av kasser og album – han vil veldig gjerne ha en telefon eller mail
om samlerområder han skal ta med seg .

Ring han : 22410130 eller send mail: post@steinkristiansen.no

Auksjonen denne gangen er litt større enn en vanlig miniauksjon. Den består også
av en del bedre og dyrere objekter.
Velkommen på møtet for å gi bud !

Månedens Buskerud-brev
Månedens Buskerud-brev er en sensurert konvolutt sendt fra Helsingør i Danmark til
Lier Stasjon pr. Drammen. Det er videresendt til Meren, der det er ankomststemplet
med Merens kronet posthorn-stempel og sidestemplet Skjåstad 26.2.42.

