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Forberedelsene til utstillingen i oktober går etter
planen. Det merkes allerede nå god interesse fra
utstillere, handlere og besøkende.
Bulletinen med reglement og påmeldingsskjema
er klar og kan lastes ned på www.kfk.no
Her kan du også lese en interessant artikkel om
makrellterna, og historien om utstillingens logo,
som er tegnet av Magne Nodeland fra Vennesla.
De første salgsproduktene som var et Personlig
frimerke med motiv av utstillingens logo ble
sammen med et maksikort raskt utsolgt.
Vi planlegger fremover flere nye spennende
produkter, og disse vil fortløpende bli annonsert
på klubbens hjemmeside.
Merk dagene 12. til 14. oktober i kalenderen!
Se nærmere informasjon på siste side.

FRIMERKEQUIZ!
Vi fortsetter også i vår med Frimerkequiz på
møteprogrammet.
I vår kjører vi igjen tre omganger, og dere kan se
datoene på møteprogrammet på neste side.
Det vil hver gang bli kåret en kveldsvinner som
får premie, og på sommerturen vil vi også utrope
vårens sammenlagtvinner.

LISTER 2012
Farsund Filatelistforening arrangerer regional
frimerkeutstilling i tidsrommet 5. til 6. mai 2012.
Utstillingen finner sted i Kirketorvet i sentrum av
Farsund. Det er plass til 90 rammeflater, og det
vil bli premieutdeling lørdag kveld.
Denne utstillingen er siste sjanse til å kvalifisere
samlingen for deltakelse på vår nasjonale
utstilling i oktober. Benytt sjansen til å bli med
som deltaker. Nærmere opplysninger finner du
på: http://filatelist.no

Spørsmålene er fortsatt laget av generalsamler
Johan M. Gulbrandsen, som nå har justert inn Husk påmeldingsfristen 1. februar, og meld
vanskelighetsgraden på spørsmålene til deg på allerede nå!
deltakernes kunnskapsnivå.
Bli med som deltaker du også!

Du finner oss på www.kfk.no

GODT NYTT FRIMERKEÅR!

FELLESTUR TIL BYTTEDAG I
NØRRESUNDBY I ÅLBORG
3. - 5. FEBRUAR 2012

Høstsesongen ble avsluttet med et meget
hyggelig julemøte hvor stemningen var på topp,
julematen utsøkt, utdeling av påskjønnelser for
godt fremmøte og god innsats, samt god Vi fortsetter tradisjonen og inviterer også i år til
fellestur til en av Danmarks største byttedager i
gammeldags basar med masse gevinster.
Styret hadde også bestemt å utnevne Jan Erik
Taraldsen, som gjennom mange år har gjort en
innsats langt over det en kan forvente, til
æresmedlem i klubben. Gratulerer!
Inngangen til det nye året markerer starten på
klubbens 80. jubileumsår. Det har vi valgt å
markere med å arrangere den nasjonale
utstillingen SØRLAND 12. Nå må alle ressurser
settes inn på å lage en finest mulig frimerkefest i
oktober, og jeg håper dere alle vil bidra.

Vårens møteprogram finnes på neste side. Her
er det en variert meny med noen kjente poster
blandet med spennende foredrag om nye emner.
Minner spesielt om at alle tar med dubletter på
byttemøtet i februar! Det beste er at eget
overskuddsmateriale kan fylle huller i andres Løvvanghallen i Nørresundby.
samlinger.
Opplegget blir som tidligere år, med bruk av
private biler som vi fyller opp etter behov og vi
Tilgangen på materiale som ønskes realisert av
bor på Slotshotellet (First Hotell Ålborg).
klubben er stor. Ikke alt som kommer inn egner
seg til auksjon, og sist høst begynte vi derfor
Reiseprogram:
som et nytt fast innslag på møtene med
direktesalg. Det er Jan Erik som styrer butikken. Fredag 3. februar:
Kl 08 00 avreise fra Kristiansand med
Styret inviterer i februar igjen til fellestur til
Superspeed med ankomst Hirtshals kl 11 15.
byttedagen i Nørresundby. Dette er en populær
Det er bestilt frokostbuffet i restauranten.
tur med høy sosial profil, og vi håper flest mulig
Vi sjekker inn på First Hotell Ålborg, og resten av
ønsker å delta!
dagen er til fri disposisjon.
Høstauksjonen ble en stor suksess, og kanskje
Lørdag 4. februar:
den beste i klubbens historie. Nå blir
Kl 10 00 åpner byttedagen i Løvvanghallen.
utfordringen å skaffe like bra og egnet materiale
Kl 19 45 samles vi i lobbyen for felles avgang til
til vårauksjonen.
Casablanca, hvor vi spiser av kveldsbuffeten.
Vi hadde i fjor en beskjeden tilbakegang i antall Søndag 5. februar:
medlemmer. Vi har plass til flere og dere som Kl 12 15 er det avreise fra Hirtshals med
kjenner klubben er de beste til å verve nye ankomst Kristiansand kl 15 30.
medlemmer. Kanskje du tar med en venn?
Klubben har sponset deler av kostnadene, og
Møt opp på medlemsmøtene!
egenandelen for deltakelse blir:
Petter
Pris pr. person i dobbeltrom kr. 750,Pris pr. person i enkeltrom kr. 1250,-

HUSK VÅRAUKSJONEN!
Klubben avholder høstens storauksjon tirsdag
10. april kl. 19.00.
Innleveringsfristen for å få med objekter for
salg er på medlemsmøtet 28. februar.

Påmelding på medlemsmøtene eller til Petter på
p-ern@online.no Skjema på www.kfk.no
(spørsmål på telefon 909 29963)
Bindende
påmelding
medlemsmøtet 17. januar.
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MØTEPROGRAM VÅREN 2012
3. JANUAR

Utvidet Kveldsaukson og direktesalg.
FRIMERKEQUIZ ved Johan.

17. JANUAR

Arnfinn Skåle fra Frimerketjenesten viser årets frimerkeutgaver.

31. JANUAR

Odd Arve Kvinnesland viser sin samling:
"Allenstein - frimerker i seks måneder".

14. FEBRUAR

Byttemøte og Kveldsauksjon. Alle tar med dubletter!
FRIMERKEQUIZ ved Johan.

28. FEBRUAR

Generalforsamling. Enkel bevertning. Møtebånd bæres.

13. MARS

Jan Fredrik Gundersen om:
"Utstilling av postkort og litt om postkortsamling".

27. MARS

Visning av objekter til Vårauksjonen.

10. APRIL

Vårauksjon.

24. APRIL

Ettersalg av usolgte objekter fra Vårauksjonen.
FRIMERKEQUIZ ved Johan.

8. MAI

Øyvind Refsnes, tidligere redaktør i NFT, om det ”forbudte”
samleområdet:
"Det Tredje Rikets vekst og fall på frimerkevis".

22. MAI

Knut Mæsel forteller om sin siste bok i serien om:
"Rusleturer i Kvadraturen".

FRIMERKEUTSTILLINGEN I 1952
I siste utgave av KFK-filateli nummer 2/2011 ble det vist en konvolutt med
stempel fra frimerkeutstillingen ”Vår hobby” i 1952.
Da jeg fortalte Petter at slik en konvolutten hadde jeg også, for jeg var på
utstillingen kom spørsmålet ganske fort – kan ikke du skrive litt om denne?
Utstillingen ble holdt i 2.etg. I Totalen (Avenyen) i tiden 6 – 10 november
1952. At utstillingen var godt planlagt er sikkert, for i gamle protokoller står utførlig referat fra 13
møter i utstillingskomiteen. Disse var med i komiteen: Sigurd B. Johnsen, Joh.D. Behrens, Magnus
Berg-Thomassen og Hilmar Nilsen(Glattre). Kanskje kjente navn for gamle Kristiansandere?
Komiteen ønsket en utstilling med bedømmelse, og at utstillerne skulle få kjennskap til resultatet. Et
problem var at dette ikke var praktisert tidligere utenfor Oslo og at det ikke fantes et brukbart
poengskjema. Det ble derfor tatt kontakt med forbundet og med flere kjente filatelister og det endte
med at et skjema utarbeidet av W. Ulleberg ble tatt i bruk.
Komiteen bestemte seg for «å søke tilslutning» fra klubbene i Drammen, Grimstad, Horten,
Notodden, Sandefjord, Skien og Tønsberg. Det endte med at det ble utstilt 1226 ark i 107 rammer.
Spesielt med denne utstillingen var at klubben også fikk låne en del av Postmuseets samlinger.
Utstillingen ble besøkt av 272 voksne og 508 barn og i tillegg ble utstillingen besøkt av ca 300
skolebarn gratis om formiddagen. Det gav et overskudd på kr. 283,50.
Kristen A. Kristensen
Husk at du som medlem av klubben får 10% rabatt på kataloger og rekvisita hos

Henrik Wergelandsgate 52, Kristiansand S / Telefon 38 02 69 02 / Besøk også nettsiden www.safealbum.no
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KFK-styret 2011 / 2012:
Formann:
Nestformann:
Kasserer:
1.Sekretær:
2.Sekretær:
1.Varamann:
2.Varamann:

Petter E. Pedersen,
John Arvid Lie,
Johan M. Gulbrandsen,
Jan Michaelsen,
Anne-Marie Lillebuen,
Jan Erik Taraldsen,
Terje Kårikstad,

Tlf. 90929963 Tlf. 90018725 Tlf. 905 45281 Tlf. 95031329 Tlf. 97123019
Tlf. 97521822 Tlf. 91603332 -

mail: p-ern@online.no
mail: John.Lie@Broadpark.no
mail: johagul@online.no
mail: j.michaelsen@c2i.net
mail: ja-etara@online.no
mail: ter-kaa@online.n

GRASROTANDELEN -- VIL DU GI DIN STØTTE TIL KFK?
Kjære medlem!
Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som er registrert spiller kan velge ett lag
eller én forening som du ønsker å støtte - din Grasrotmottaker.
Ved spill hos Norsk Tipping kan 5% av innsatsen gå direkte til KFK. Merk at Grasrotandelen ikke på
noen måte går ut over innsatsen eller premien din - du blir ikke belastet noe for å være grasrotgiver.
Vi oppfordrer deg til å knytte deg til ordningen og du gjør det lettest ved å ta med deg vedlagte
møtekort for 2012, med strekkode på baksiden, sammen med ditt spillerkort til en av Norsk tippings
kommisjonærer. Du kan også registrere deg på internett på adressen grasrotandelen.no.
Registrer deg allerede i dag!

KFK-MINNER!

Ved 60. års jubileet i 1992 arrangerte klubben Nordisk frimerkeutstilling. Dette er den
største utstillingen som har vært avholdt i Kristiansand og var på alle måter en stor
suksess. Det ble også laget en rekke salgsprodukter for å bidra med finansieringen.
Her vises en spesialkonvolutt med utstillingens egne Rek-etikett stemplet med
utstillingens gjennomgående særstempel med de fem ”nordiske” svanene som motiv.

