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KFK-MØTE NUMMER 1500
Kristiansand Filatelistklubb avholdt den 4. november sitt møte nummer 1500 i rekken siden
starten 15. oktober i 1932.
På møtet, som falt sammen med årets Høstauksjon, var det 55 som var møtt frem. Alle fikk et
spesialkort stemplet på jubileumsmøtedagen.
Medlemmene er flinke til å komme på møtene.
Den som har flest møter opp gjennom historien
er Arne J. Hansen som ble innmeldt i klubben
13.02.1934 og hadde sitt møte nummer 1036
den 05.10.1999.
Av dagens medlemmer er det Egil Evensen som
topper listen med 836 møter, etterfulgt av Jan
Erik Taraldsen med 755 møter og Petter E. Pedersen med 672 møter.

Vi har nå fått anskaffet de aller siste utgavene av
MICHEL-katalogene. Det gjelder både Tyskland,
Europa og Oversjø. I tillegg har vi også en del av
forlagets spesialkataloger.

Imponerende med tanke på at vi i gjennomsnitt
har mindre enn 20 medlemsmøter i året.

Katalogene brukes på klubbmøtene og kan også
lånes med hjem. Vil minne om at katalogene da
må medbringes på medlemsmøtene og eventuelt lånes med hjem på nytt hvis ønskelig. Husk at
kataloger er ferskvare.

VISSTE DU AT……..
Det i 1954 ble sendt 3 905 800 vanlige brevpostsendinger fra Kristiansand hovedpostkontor.
Tilsvarende tall var for Randøyane 3 400, Tronstadvatn 2 100, Mandal 726 800, og for Arendal
1 990 900.

Kortet som ble utdelt til alle som var tilstede.

HUSK VÅRAUKSJONEN!
Klubben avholder vårens storauksjon tirsdag 7.
april kl. 19.00. Bli med som innleverer!
Hvis plass, er siste frist for å få med objekter
for salg på medlemsmøtet 24. februar.

Du finner oss nå også på

GOD JUL!
Et godt besøkt julemøte med tradisjonell julemat og festligheter ble en fin avslutning på sesongens
møter. Det har vært en god høst med godt fremmøte på medlemsmøtene, og ikke minst var fellesturen vi hadde til NORDIA 2014 med 35 deltakere hyggelig.
Vi starter sterkt på nyåret med besøk fra frimerketjenesten med informasjon om kommende frimerkeutgivelser. Årets første sosiale arrangement i 2015 blir den årlige fellesturen til byttedagen i Ålborg Nørre-Sundby. Her er trivselsfaktoren høy og med muligheter for å få nye ting til samlingen eller en ny byttevenn. Nærmere opplysninger om turen og påmelding finnes på neste side.
Vil ønske dere alle en riktig god frimerkejul og velkommen på medlemsmøtene!
Petter

SENSURSTEMPEL FRA KRISTIANSAND KRETSFENGSEL
I Karmøy Frimerkeklubbs medlemsblad «Seilsluppen Restaurationen»s siste utgave hadde Geir Lunde en interessant artikkel om en nordmann i tysk tjeneste. Der viste han et brevkort med et til nå
ukjent sensurstempel fra Kristiansand Kretsfengsel.
Kortet er sendt lokalt i Kristiansand fra Bredo Andreas Nilsson til hans mor. Han satt da i Kristiansand Kretsfengsel og ventet på dom under rettsoppgjøret mot landssvikere. Han ble domfelt 6. desember 1946 og dømt til 3 års tvangsarbeid. Han ble løslatt fra Dalane tvangsarbeidsleir hvor han
trolig også sonet sin straff.
Bredo Andreas Nilsson ble medlem av Nasjonal Samling i 1940 og vervet seg som frontkjemper til 5.
SS Division Wiking. Her ble han såret og kom hjem og tjenestegjorde så ved Statspolitiets avdeling i
Oslo, før han på nytt vervet seg til tjeneste ved fronten i Regiment Norge. Han tjenestegjorde så både i Estland og i Syd-Tyskland før han havnet i amerikansk fangenskap i den gamle tyske konsentrasjonsleiren Dachau. Sommeren 1945 blir han dimittert og sendt hjem til Norge.
Etter løslatelsen studerte Bredo Andreas Nilsson til arkitekt, og ble senere sjef for Forsvarets Bygningstjeneste på Kjeller med mobiliseringsgraden oberstløytnant i det norske Forsvaret.
Brevkortet her er stemplet med TA
stempel Kristiansand S 16.7.46 og er
påsatt et fiolett sensurstempel fra
fengslet. På baksiden ser vi at deler
av teksten er strøket ut av sensor i
fengslet før videresending.

Et sjeldent kort og en uvanlig historie.
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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MØTEPROGRAM VÅREN 2015
13. JANUAR

Halvor Fasting og Arnfinn Skåle fra Frimerketjenesten
presenterer Posten og viser årets frimerkeutgaver.

27. JANUAR

Utvidet Kveldsaukson med litt bedre objekter og direktesalg.
FRIMERKEQUIZ ved Johan.

10. FEBRUAR

Odd Arve Kvinnesland viser sin samling: «Historiene om HOBBITEN på
frimerker» og informerer om siste nytt fra forbundet.

24. FEBRUAR

Generalforsamling. Enkel bevertning. Møtebånd bæres.

10. MARS

Byttemøte. Alle tar med dubletter!

24. MARS

Visning av objekter til Vårauksjonen.
Kveldsauksjon

7. APRIL

21. APRIL

Vårauksjon. Se illustrasjoner på www.kfk.no

Ettersalg av usolgte objekter fra Vårauksjonen.
FRIMERKEQUIZ ved Johan.

5. MAI

Svein Arne Hansen kåserer om sin samling «Ballon Montè Ville
d`Orleans», ballongen som landet i Norge 25.11.1870

19. MAI

Vi får besøk av frimerkekunstneren og dyretegneren Viggo Ree

2. JUNI

Sommertur. Reisemål ennå ikke helt avklart. Nærmere informasjon
kommer senere. Se også på www.kfk.no

FELLESTUR TIL BYTTEDAGEN I AALBORG NØRRE-SUNDBY
6. - 8. FEBRUAR 2015
Vi inviterer også i år til fellestur til en av Danmarks største byttedager i Løvvanghallen i NørreSundby. Opplegget blir som tidligere år, med bruk av private biler som fylles opp etter behov. Vi har
også i år valgt og bo på HELNAN PHØNIX HOTEL AALBORG.
Reiseprogram:
Fredag 6. februar:
Kl 08 00 avreise fra Kristiansand med Superspeed med ankomst Hirtshals kl 11 15.
Det er bestilt frokostbuffé i restauranten.
Vi sjekker inn på Helnan Phønix Hotel Aalborg, og resten av dagen er til fri disposisjon.
Lørdag 7. februar:
Kl 08 00 åpner byttedagen i Løvvanghallen. 7 frimerkehandlere + 25 kræmmerbord ++
Kl 19 45 samles vi i lobbyen for felles avgang til Casablanca, hvor vi spiser av kveldsbuffeten.
Søndag 8. februar:
Kl 12 15 er det avreise fra Hirtshals med ankomst Kristiansand kl 15 30.
Klubben har sponset deler av kostnadene, og egenandelen for deltakelse blir:

Pris pr. person i dobbeltrom kr. 850,Pris pr. person i enkeltrom kr. 1350,Samme priser for ledsagere.

Bindende påmelding senest på medlemsmøtet 13. januar 2015,
eller på mail på p-ern@online.no eller telefon +47 909 29 963.
Styret
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KFK-styret 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,
Per Kristian Olsen,

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. 952 98 290 -

mail: p-ern@online.no
mail: johnlie41@gmail.com
mail: johagul@online.no
mail: janmicha@broadpark.no
mail: gunnirenenibe@yahoo.no
mail: ja-etara@online.no
mail: perols@gmail.com

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!

Vi tar i årets siste utgave av KFK-filateli opp igjen temaet der vi startet på nyåret med Kristiansand Lufthavn Kjevik, som i år feirer sitt 75. års jubileum. Over vises en spesialkonvolutt som var med på jubileumsflygningen OSLO—KRISTIANSAND den 3. juni 1989.
Spesialkonvoluttene ble laget i nummerert begrenset opplag og dette er nummer 587.
Kristiansand Lufthavn Kjevik er i dag den største flyplassen i regionen med over en million
reisende i året. Den har en rullebane på 2035 meter, og det er nettopp bygd et nytt moderne innflygingstårn. Opprustningen fortsetter med en ny avgangshall på 4000 m2 som skal
være ferdig til sommeren.

