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DEN GYLDNE FURU
Klubbens offisielle orden ble stiftet i 1953.
Fra protokollen den
27. oktober 2012 står
det å lese:

Historikk ved Kristiansand Filatelistklubbs
80-års-jubileum.
Ærede gjester og filatelister!

BAKSIDEN AV ET POSTKORT
Baksiden av postkortene kan mange ganger
være artigere enn billedsiden. Dette kortet har
motiv av tre hester, og er frankert med nesten
hele Londonutgaven. Denne serien ble etter frigjøringen lagt ut til salg ved landets poststeder i
begynnelsen av juli 1945. Noen som har opplysninger om første salgsdag i Kristiansand?

Vår klubb feirer i år sitt 80-års-jubileum, og ved
denne anledning vil Dronning Philatelia hedre
noen av sine mest fortjente undersåtter.
Ordenskollegiet har, efter lang og alvorlig rådslagning, besluttet å opphøye til
Kommandør av Den Gyldne Furu:
Kjell Berling, Steinar Lerstøl og Peer-Christian
Ånenesen.
Videre har kollegiet besluttet å utnevne til
Riddere av Den Gyldne Furu:
Ingvar Fossdal, Aase Grytten, Kjell Hanssen,
Odd Kvilhaug, Terje Kårigstad, John Arvid Lie,
Jan Michaelsen, Jan Ove Rasmussen og Petter
J. Taraldsen.
Vi gratulerer med utnevnelsene!

QR-KODER
QR-koder (Quick Response code er en mosaikkode som har sitt opphav i Japan på 1990-tallet.
Så til teksten på kortet:
«Kjære Ragnar! Du også må passe riktig godt
på disse fine frimerkene. Du må ikke bytte dem
bort eller selge dem vet du. Og så må du vise at
du er en stor og kjekk gutt og ikke sutre som en
baby for alt mulig. Da hjelper du også mor vet
du. Og alle i Oslo kommer til å si at du er blitt
flink og kjekk gutt. Masse hilsener fra Mor.»
Klar melding dette…..

Brukes nå av mange av
verdens postverk på
frankeringsetiketter og
frimerker.
Kan også brukes i din
motivsamling.
Hva skjuler seg bak
denne koden?

Du finner oss på www.kfk.no

SESONGSTART!

BREVMERKET
FRA 1938

Det er godt på komme i gang igjen med frimerkene etter en fin sommer, den beste på mange
I KFK-FILATELI numår, ifølge de som har greie på det.
mer 2 i 2011 omtalte vi
Møteprogram for høsten ses på neste side. Her brevmerket som ble uter det en variert meny, med noen kjente poster gitt av Kristiansand
blandet med spennende foredrag om nye emner. Kommune og spurte om
Nevner spesielt Gunn Nibe. Gledelig at vi får noen hadde mer opplysfrem nye dedikerte utstillere.
ninger om utgivelsen.
Fra en av våre lesere
Styret inviterer i oktober til fellestur til den nasjohar vi nå fått følgende:
nale utstillingen FREFIL 2013 i Fredrikstad. Rart
å tenke på at det allerede er et år siden vi stod
som arrangør av tilsvarende utstilling. Det er KRISTIANSAND VIL SELGE
også her flere av klubbens medlemmer som del- 2 MILLIONER BREVMERKER
tar med sine samlinger, og vi håper de får sine
forventninger innfridd når resultatene foreligger.
For å skaffe 200 000 kr. til anlegg av gressbane.
Vi har reservert et antall rom og planlegger å
Fra Aftenpostens spesielle medarbeider.
delta på utstillingsfesten på lørdagen. Benytt
Kristiansand, 2. oktober.
denne muligheten til en hyggelig og sosial helg
sammen med frimerkevenner. Meld dere på!
Arbeidet med å skaffe Kristiansand en skikkelig
Høstauksjonen er høydepunktet for mange til å gressbane fikk et veldig puff ved Vigørs innsats i
skaffe materiale til samlingene, og så langt tyder norgesmesterskapet, en innsats som har løftet
innleveringene på at den kan bli enda bedre enn gressbanespørsmålet op over kommunalpolitikfjorårets, som var en stor suksess, og den beste ken. Det ser nu ut til at det skal bli en hurtig løsklubbauksjonen på mange år. Husk også at de ning på spørsmålet, slik at byen kanskje allerede
fleste objektene er å finne avbildet på klubbens til næste år kan ta en sin gressbane i bruk.
Lørdag blev det i bystyresalen i Kristiansand
hjemmeside.
holdt et møte under ledelse av byens ordfører,
Posten er for tiden i store forandringer. Postkonfhv. sorenskriver Peersen. I møtet deltok forøvrig
torene legges ned og erstattes med Post i Buen rekke av formannskapets medlemmer, samt
tikk. Vi var med på siste åpningsdag på Lundsformenn og stryremedlemmer i de herværende
iden den 29. april. I Mandal lukker de dørene 26.
sportsklubber. Tilsammen var det samlet ca. 60
august, og Søgne er sist ut 13. januar i 2014.
personer. På møtet besluttet man blandt annet å
Etter dette er det kun Kristiansand postkontor
søke finansieringsspørsmålet løst ved utgivelse
igjen i hele Vest-Agder. Uvant og med nye utav 2 millioner brevmerker i likhet med julemerkefordringer for oss som samler frimerker og postne. Merkene skal selges for 10 øre stykket. Dethistorie.
te skulle da altså innbringe 200 000 kroner til
Vi ser ut til å holde medlemstallet ganske stabilt, gressbanen. Det blev også nedsatt en tolvmen vi har absolutt plass til flere. Det er dere mannskomité som skal arbeide videre med sasom kjenner klubben og burde være de beste til ken.
å verve inn nye medlemmer. Kanskje du tar med Det blev likeledes besluttet å innby til en konkurranse for Sørlandskunstnere om tegning til meren venn på neste møte?
ket med tre premier for de beste utkast.
Møt opp på medlemsmøtene!
Petter

Fra Aftenpostens Morgennummer mandag 3.
oktober 1938.

HUSK HØSTAUKSJONEN!
Klubben avholder høstens storauksjon tirsdag 5.
november kl. 19.00.
Innleveringsfristen for å få med objekter for
salg er på medlemsmøtet 24. september.

Hvordan det gikk med konkurransen og salget
av det ferdige merket vet vi lite om, men kanskje
noen av leserne kan supplere med ytterligere
opplysninger?
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Noen som har andre lokale oblater å vise frem?

MØTEPROGRAM HØSTEN 2013
27. AUGUST

Utvidet Kveldsauksjon og direktesalg.

10. SEPTEMBER

Peer-Christian Ånensen presenterer årets
NORGESKATALOGEN 2013.

24. SEPTEMBER

Gunn Nibe viser sin motivsamling:
"Stell av syke i et historisk perspektiv".

8. OKTOBER

Årsmøte med bevertning. Møtebånd bæres.

22. OKTOBER

Visning av objekter til Høstauksjonen.
Kveldsauksjon.
Tippequiz ved Johan.

5. NOVEMBER

HØSTAUKSJON. Mange flotte objekter. Se illustrasjoner på kfk.no

19. NOVEMBER

Ettersalg av usolgte objekter fra Høstauksjonen.
Kveldsauksjon.
Tippequiz ved Johan.

3. DESEMBER

Julemøte med lotteri og servering. Møtebånd bæres.

FELLESTUR TIL DEN NASJONALE
UTSTILLINGEN «FREFIL 2013»
I FREDRIKSTAD 4.—6. OKTOBER
Lørdag kveld 4. oktober deltar vi på utstillingsfesten
og får servert treretters viltmeny med høvelig drikke.
Transport / reise til Fredrikstad ordnes av den enkelte.
Oppdaterte opplysninger om utstillingen, deltagere, handlere
og aktiviteter finnes på: http://frefil.no/Frefil2013.html
Kristiansand Filatelistklubb sponser deler av overnattingen og bespisningen lørdag for medlemmene
(samme pris for ledsager) og den gunstige egenandelen for turen blir:
Torsdag til søndag inkludert bespisning lørdag pr. person i enkeltrom m/frokost

Kr. 1 900,-

Torsdag til søndag inkludert bespisning lørdag pr. person i dobbeltrom m/frokost

Kr. 1 250,-

Fredag til søndag inkludert bespisning lørdag pr. person i enkeltrom m/frokost

Kr. 1 150,-

Fredag til søndag inkludert bespisning lørdag pr. person i dobbeltrom m/frokost

Kr.

BLI MED PÅ FRIMERKETUR!
Påmelding på medlemsmøter innen 10. september
eller til Petter på telefon 909 29 963 / e-mail: p-ern@online.no
Styret.
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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765,-

KFK-styret 2013 / 2014:
Formann:
Nestformann:
Kasserer:
1.Sekretær:
2.Sekretær:
1.Varamann:
2.Varamann:

Petter E. Pedersen,
John Arvid Lie,
Johan M. Gulbrandsen,
Jan Michaelsen,
Gunn Nibe,
Jan Erik Taraldsen,
Jürgen Orf,

Tlf. 909 29 963 Tlf. 900 18 725 Tlf. 905 45 281 Tlf. 950 31 329 Tlf. 951 84 307 Tlf. 975 21 822 Tlf. 982 99 873 -

mail: p-ern@online.no
mail: John.Lie@Broadpark.no
mail: johagul@online.no
mail: j.michaelsen@c2i.net
mail: gunnirenenibe@yahoo.no
mail: ja-etara@online.no
mail: orfjorg@start.no

GRASROTANDELEN — STØTT KFK!
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.
Ta med deg dette bladet eller tidligere utsendte møtekort sammen med
ditt spillerkort til en av Norsk tippings kommisjonærer for registrering.
Du kan også registrere deg på internettsiden grasrotandelen.no.
Registrer deg allerede i dag!

KFK-MINNER!

Spesialkonvolutt utgitt i anledning
100. års jubileet for Kirsten
Flagstads fødsel.

Kirsten Flagstad er Norges og en av verdens største operastjerner, ofte omtalt som
"århundrets stemme". Hennes karriere startet i Kristiania og gikk via Göteborg og
Wagner-festspillene i Bayreuth til The Met i New York, hvor hennes sensasjonelle debut i 1935 skal ha reddet operahuset fra konkurs.
Efter det lå verden for hennes føtter, og hun feiret triumfer overalt, spesielt med sine
tolkninger av Wagner, men også andre opera- og sangkomponister. Hun ble også
første sjef for Den Norske Opera da den ble grunnlagt i 1960, og her bidro hun sterkt
med kontakter, kunnskap og også egen formue til å gjøre den til en suksess.

