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SKOLESKIPET SJØKURS 
 

Nå er det slutt for skoleskipet SJØKURS eks. 
hurtigruteskipet RANGVALD JARL anno 1956 
Etter 11 år som skoleskip ble det for mye som 
måtte fikses og derfor skal skipet selges eller 
sendes til opphogging i løpet av våren. 

GENERALFORSAMLING 
 

Kristiansand Filatelistklubb avholder sin 86. ge-
neralforsamling tirsdag den 19. februar 2019 kl. 
19.00 i Kristian IVdes gate 94. Det blir som van-
lig enkel bevertning. 
 

Komplett innkalling med sakspapirer på side 4 
og fremover. 
 

Møt frem! 

HUSK VÅRAUKSJONEN! 
 

Klubben avholder vårens storauksjon tirsdag 2. 

april kl. 19.00. Vi søker egnet materiale og tar 

imot fortløpende. Siste innleveringsfrist, hvis 

plass, er på medlemsmøtet 19. februar.  

POSTHORN KRONEMERKER I 
NY DESIGN 
 

Verdens lengstvarende frimerkeserie, Postens 
flaggskip posthornet, kom i fjor med nytrykk i en 
ny design. Posthornmerkene kom tidligere i ark 
med 100 merker, med trykningsdato i margen og 
med hvitt mellomfelt (gutter pairs) på midten. De 
nye opptrykkene har 50 merker   i arket som 
også er brettet på en slik måte at feltene består 
av 15 frimerker (5 x 3). «Forsiden» består av den 
nye designen med de 5 resterende frimerkene 
(se fotos). De mangler også trykningsdato og 
gutter pairs. Arkene er fortsatt på selvklebende 
papir, men nå har vært enkelt frimerke en strek-
kode på bakpapiret. 

Fortsetter side 2 

Du finner oss på www.kfk.no Særstempel fra HAMBURG i mai 2011 hvor skoleskipet 
SJØKURS deltok på «NORWEGEN FESTIVAL» 
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Fortsettelse fra forsiden 
 

Det første nytrykket var av 5 kr, NK 1454, som 
var den 10. trykning av denne og som ble lagt ut 
for salg fra Frimerketjenesten 05.04.2018. Sene-
re på året kom 1 kr, NK 1421, med første salgs-
dag 19.11.2018. Dette var den 15. trykningen av 
dette merket. I skrivende stund er det ikke kjent 
hvilken papirleverandør trykkeriet i Nederland 
har brukt, men taggingen er lik tidligere utgaver 
(133/4 x 131/4). I UV-lys kan en se to ulike typer 
bakpapir, ett som er mørkere grålig og ett som er 
sterk lysende. 
 

Det er å forvente at fremtidige nytrykk av post-
hornmerkene også vil ha denne samme desig-
nen. For å bøte på mangelen av trykningsdato, 
har Frimerketjenesten antydet at det i fremtiden 
vil komme trykningsdato på «forsiden» av arke-
ne der 5-stripen sitter. Dette som et tips til dato-
samlere. 
 

Jan Michaelsen 

LIVET MÅ GÅ VIDERE 
 

Først av alt ønskes et riktig godt nytt år til dere 
alle. Året vi har bak brakte både gleder og sor-
ger. Gledelig er det at vi fortsatt ser ut til å være 
en aktiv og levedyktig klubb med godt miljø. 
 

Det var med stor sorg vi måtte ta innover oss at 
Johan M. Gulbrandsen på nyåret fikk en alvorlig 
kreftdiagnose, og 2. september kom den triste 
beskjeden at han hadde sovnet stille inn med 
sine nærmeste rundt seg. Johan hadde en helt 
spesiell plass i klubben. Han var klubbens første 
æresmedlem og hadde høyeste grad i klubbens 
husorden. Som generalsamler delte han villig av 
sine kunnskaper på medlemsmøtene. Det er 
også takket være ham at klubben i dag har en 
økonomi som mange andre misunner oss. Johan 
var på møtene våre hele våren og frimerkene var 
viktige for ham helt til det siste. Savnet etter ham 
er stort og plassen umulig å fylle. 
 

Det nærmer seg igjen Generalforsamling, og en 
oppsummering og regnskapsoppstilling over sis-
te års aktiviteter finnes på de etterfølgende sider. 
 

Medlemsantallet er stabilt. Ingen endringer i tota-
len siste år, men tre A-medlemmer i avgang. Her 
ligger det en utfordring fremover. Fremmøtet er 
også stadig bra med 40 medlemmer i gjennom-
snitt på klubbmøtene. 
 

Til tross for god aktivitet siste år, ble underskud-
det siste år mindre. Dette skyldes i hovedsak at 
høstens tur til Sindelfingen måtte avlyses grun-
net liten interesse, kombinert med litt kostbart 
opplegg. Her vil vi være tilbake i normalen i inne-
værende år, med tur både til Aalborg-
Nørresundby og til NORDIA i Sarpsborg i au-
gust. 
 

Det sosiale er og skal fortsatt være høyt priori-
tert. Vi har bespisning på flere av medlemsmøte-
ne, og en fin sommertur for medlemmene med 
ledsagere. 
 

Som nyttårsforsett håper jeg vi alle kan bidra til å 
gjøre klubben til et enda bedre sted å være! 
 

Petter 

LOKALT BREVMERKE 
  

Restauranten MARKENS GRØDE er det nok 
mange godt voksne som har minner fra. Den ble 
drevet av datidens lokale restaurantkonge, Kåre 
Eriksen, som også hadde kanskje like kjente 
FESTNINGEN og GRILLEN i sin portefølje. Kåre 
Eriksen gikk bort i 1978 og restauranten opphør-
te samme året. 

Beliggenheten var i andre etasje over Markens 
Magasin eller MM, plassert midt i Markensgaten. 
MM Albert ble åpnet i august 1967, og byen fikk 
da sin første rulletrapp som gikk ned til matbutik-
ken i underetasjen. Dette ble en stor attraksjon 
for store og små. Nærmeste rulletrapp ellers på 
den tiden var Steen & Strøm i Oslo eller Salling i 
København. 
Det er fortsatt matbutikk med Pib (Post i butikk) i 
underetasjen . 
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 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 

MØTEPROGRAM VÅREN 2019 

Husk at vi nå starter medlemsmøtene kl 19:00. 
 

  8. JANUAR Utvidet Kveldsauksjon med litt bedre objekter. 
 

22. JANUAR Arnfinn Skåle fra Frimerketjenesten presenterer Posten 
 og viser årets frimerkeutgaver. 

 

  5. FEBRUAR Forfatter og lokalhistoriker Knut Mæsel presenterer sin bok 
 «Det første krigsåret. Krig og hverdagsliv i Kristiansand 1940» 
 

19. FEBRUAR Generalforsamling med enkel servering. 
 Møtebånd bæres. 
 

  5. MARS Svein H. Andersen viser sin utstillingssamling 
 «Sensur av post mellom Danmark og Norden» 

 

19. MARS Visning av objektene til Vårauksjonen 
 

  2. APRIL VÅRAUKSJON 
 

16. APRIL Ettersalg av usolgte objekter fra Vårauksjonen 
 I tillegg vil Geir O. Flatheim hjelpe med å komme i gang med klassifisering av de 
 norske posthornfrimerkene. 
 

30. APRIL Bjørn Gunnar Solaas viser sin utstillingssamling 
 «Sjøveien til India—tidsskille og overgang til den nye tid» 
 

14. MAI Odd Arve Kvinnesland viser hvordan man enkelt kan datamontere sin samling 
 med programmet Word. Han vil også orientere om siste nytt fra forbundet nå like 
 før Representantskapsmøtet. 
 

28. MAI Byttemøte/loppemarked. Vi forsøker igjen, men er avhengig av at dere tar med 
 eget materiale og er åpne for bytting. Det blir også direktesalg og kvelds auksjon. 
 

11. JUNI Sommertur. Sommertur til Ravnedalen. Tidligere parksjef i Kristiansand  
 Kommune, Svein Ole Breland, vil vise oss rundt i parken før vi nyter litt kaffekos 
 på Kafe Generalen. Nærmere info kommer senere på vår hjemmeside kfk.no 

POSTKORTSPALTEN 
 

Postkortet denne gang er med motiv «FLEKKERØ KYSTSANATORIUM». Et heller vanlig postkort-
motiv, som finnes både i sort/hvitt og kolorert. Kanskje mer interessant er at det den 15.06.1903 ble 
opprettet et 
Brevhus der, 
som ved opp-
rettelsen fikk 
tilsendt et fire-
ringsstempel 
med nummer 
«639». 
17.06.1905 
fikk brevhuset 
datostempel 
som vist her. 
Stemplet ble 
bestilt og be-
talt privat med tillatelse fra Poststyret. Stemplet er uvanlig og ettertraktet blant samlerne. Brevhuset 
ble lagt ned 30.09.1910, men hvor det ble av stemplet vet man fortsatt ikke. 
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INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR 
KRISTIANSAND FILATELISTKLUBB 
 

Klubbens 86.ordinære generalforsamling avholdes i Kr.4desgate 95 
tirsdag den 19.februar 2019 kl. 19.00. 
 

Til behandling er følgende saker: 
 

1. Valg av dirigent. 
 

2. Opptelling av antall stemmeberettigede og fullmakter. 
 

3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen. 
 

4. Styrets årsberetning for 86. arbeidsår / 2018. 
 

5. Regnskap for 2018. 
 

6. Dekning av underskudd for 2018. 
 

7. Styrets budsjettforslag for 2019. 
 

8. Fastsettelse av kontingent for 2020. 

Styret foreslår endring i kontingent for 2020 lik endring til NF. 
 

9. Junioravdelingens redegjørelse for 2018 m/ regnskap. 
 

10. Valg av tillitsmenn: 

Valgkomiteens enstemmige innstilling er: 
  

 a.  Formann  Petter E. Pedersen (gjenvalg, 1 år) 

 b.  Viseformann  John Arvid Lie (ikke på valg, 1 år igjen) 

 c.  Kasserer  Oddleif Olsen (ikke på valg, 1 år igjen) 

 d.  1.sekretær  Jan Michaelsen (gjenvalg, 2 år) 

 e.  2.sekretær  Gunn Nibe (gjenvalg, 2 år) 

 f.   1.varamann  Kjell Hanssen (gjenvalg, 1 år) 

 g.  2.varamann  Terje Kårikstad (gjenvalg, 1 år) 

 h.  Valgkomité  Jan Ove Rasmussen (styrets forslag) 

   Ingvar Fossdal (styrets forslag)  

   Petter J. Taraldsen (styrets forslag)  

 i.  Revisor  Lars Christian Reibrå (ny, 1 år) 

 j. Utsendinger til Representantskapsmøtet. Petter E. Pedersen (fast plass) 

    John A. Lie 

    Oddleif Olsen (varamann) 

    Jan Michaelsen (varamann) 
 

11.    Innkomne forslag: Det er ikke innkommet noen forslag til behandling. 
 

Eventuelt: Her kan medlemmene ta opp punkter de gjerne vil ha diskutert eller lagt frem for  

 styret uten at dette krever avstemming. 
 

For å ha stemmerett på generalforsamlingen, må man ha 1 års medlemskap og ha oppfylt sine 
forpliktelser overfor klubben, med betalt kontingenten for 2019. 
 

MØTEBÅND BÆRES! 
 

STYRET 



 

ÅRSBERETNING FOR 86. ARBEIDSÅR 
 
Tillitsmenn: 
Styret har bestått av: Formann    Petter E. Pedersen 
    Viseformann   John Arvid Lie 
    Kasserer    Oddleif Olsen 
    1.sekretær   Jan Michaelsen 
    2.sekretær   Gunn Irene Nibe 
    1.varamann   Kjell Hanssen 
    2.varamann   Terje Kårikstad 
Andre tillitsmenn: Revisor    Johan M. Gulbrandsen / Lars Christian Reibrå 
    Bytteleder    Steinar Lerstøl 
    Auksjonskomité   Aasmund Kulien, Steinar Lerstøl og 
         Johan M. Gulbrandsen 

 Klubbens direktesalg  Terje Kårikstad 
 Reisekomité   Ingvar Fossdal 

    Valgkomité   Ingvar Fossdal, Jan Ove Rasmussen, 
         Petter J. Taraldsen 
 
 
Møter: 
Det har i 2018 vært avholdt 1 styremøte, 15 ordinære medlemsmøter, 1 generalforsamling, 
2 storauksjoner, samt 1 sommeravslutningstur til Odderøya. 
 
Av møteprogrammet nevnes: 
  9.januar  Utvidet Kveldsauksjon 
23.januar  Arnfinn Skåle fra Frimerketjenesten om nye frimerkelanseringer i 2018 
  6.februar  Odd Johansen viste sin samling «En steinbra samling» 
20.februar  Generalforsamling 
  6.mars  Odd Arve Kvinnesland holdt foredrag om Åmlibanen 
20.mars  Visning av objektene til vårauksjonen   
  3.april  Vårauksjon 
17.april   Petter E. Pedersen med foredrag: «Norsk Helpost-mer enn du tror?» + ettersalg   
15.mai   Arvid Løhre holdt foredrag om «Postgiro´n skal fram» 
29.mai  Byttemøte/loppemarked + kveldsauksjon 
12.juni  Sommertur til Odderøya 
  4.september Byttemøte/loppemarked + kveldsauksjon 
19.september Øyvind Rohjan Karlsen fortalte om sin nye bok «Norsk Feltpost» 
  2.oktober Årsmøte m/bevertning + kveldsauksjon 
16.oktober Visning av objektene til høstauksjonen + kveldsauksjon 
30.oktober Høstauksjon  
13.november Ettersalg av usolgte objekter fra høstauksjonen 
27.november Terje Heskestad viste sin posthistoriske samling  
11.desember Julemøte m/julemat og drikke, samt utlodning og premieringer + Dronning Filatelia 
 
 
Fremmøte: 
Oppslutningen har vært meget god og variert fra 49 registrerte medlemmer på møtet 6/2 og til 
færrest på møtet 6/3 med 30 fremmøtte. I gjennomsnitt har møtene vært besøkt av 39,5 
medlemmer som er en liten nedgang på 2,1 i forhold til 2017 som var på 41,6.  
 
Tilstede på samtlige møter i 2018 var det 6 personer mot 8 i 2017. Disse var: Kjell Berling, Kjell 
Hanssen, Jan Michaelsen, Stein Nygård, Ernst Rolf Olsen og Petter E. Pedersen. En flott 
innstikksbok tilfalt ved loddtrekning Kjell Berling. 
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Medlemstall:     31/12 2018 31/12 2017 
A-medlemmer         123        126   Endring  -3 
Æresmedlemmer            1            2   Endring  -1 
B-medlemmer           21          17   Endring +4 
Totalt          145        145   Endring   0 
 
Medlemstallet holdt seg rimelig stabilt dette året etter en liten oppgang i fjor. 
 
 
Følgende 5 medlemmer fikk nytt møtebånd på julemøtet: 
100 møter  Trygve Grøsland 
200 møter  Tor Bjørn Hansen 
200 møter  Oddleif Olsen 
300 møter  Ivar Buene 
400 møter  Jan Michaelsen 
 
 
Utstillingsdeltakelse i 2018: 
Torgeir Moseid   FILOS 2018  Antikvaserien med de første ordinære grovtaggede
         77p. Vermeil 
 
Petter E. Pedersen  FILOS 2018  Vestre Agder kommunene Flekkefjord-Kvinesdal-
         Sirdal-Hægebostad 85p.Vermeil+Ærespris 
 
Bjørn Gunnar Solaas  POSTEX 2018  Tysk maleri fra Middelalder til Ny Saklighet 84p.  

   
  POSTEX 2018  Sjøveien til India – tidsskille og overgang til den nye 
      tid 78p. 
   
  POSTEX 2018  Mellom Venus og Martin Luther—malerfamilien  

       Cranach 80p. 
   
  POSTEX 2018  Lang in Niederland gewest bei den grossen 
      Künstern – eine imaginäre Reise Albrecht Dürer des 

       Älteren (1427-1502) als Goldschmiedegeselle In die 
       Niederlande 78p. 

 
 
Dommeroppdrag: 
Klubbens dommere har ikke hatt noen dommeroppdrag i 2018. 
 
 
KFK-Filateli 
Klubb-bladet KFK-Filateli har i 2018 kommet ut med 2 nummer. 
 
 
Turer og andre aktiviteter: 
Det ble arrangert fellestur til Aalborg – Nørresundby`s store byttedag 2.– 4. februar. 
 

Klubben hadde også en egen stand på postkontoret i Kristiansand på Frimerkets Dag lørdag 7. okto-
ber. 
 
 
Auksjoner: 
Det har som sedvanlig vært arrangert en storauksjon både i vår- og høsthalvåret. Kveldsauksjoner 
har det også vært på mange av møtene, samt en god del direktesalg av diverse filatelistiske objekter 
fra klubbens lager. 
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TILLEGGSFRANKERT AV 
REDERIET 
 

Fra tid til annen dukker det opp postkort med til-
leggsfrankering og påstemplet « Tilleggsfrankert 
av rederiet. / Kr.___ bes trukket om bord / Rederi-
navn» En annen versjon er at det trekkes i hyren. 
Kortet her er adressert til en sjømann om bord på 
M/S ARABELLA i Strays rederi. Det er i stemplet 
fra M. CHR. STRAY opplyst om at tilleggsfranke-
ringen skulle trekkes om bord. 
Kortet er sendt fra OSLO 22.3.62 og tilleggsfran-
kert og stemplet KRISTIANSAND 26-3-62. 
Det går ikke frem av adressen hvor kortet er 
sendt til, men portoen for Postkort til utlandet var 
55 øre når kortet ble sendt, og med luftposttillegg på 50 øre til enkelte oversjøiske destinasjoner. 



KFK-MINNER! 
 

 

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! 

CISV er en internasjonal fredsorganisasjon etablert i over 60 land i samtlige verdensdeler. 
Organisasjonen ble grunnlagt i 1951, og Norge har vært med siden starten. Siden den førs-
te barneleiren ble arrangert, har mer enn 150 000 personer fra 100 ulike land deltatt. Barne-
leirene er for 11-åringer, og hvert år sender CISV Norge rundt 200 barn til slike leire verden 
over. I 1979 var det CISV internasjonal barneleir på Tveit i Kristiansand. Til leiren ble det 
laget særstempel, som vises på konvolutt fra CISV’s lokalavdeling i Kristiansand.  

KFK-styret 2018 / 2019: 
Formann:   Petter E. Pedersen,   Tlf. 909 29 963  -  mail: Petter@modus.no 

Nestformann:  John Arvid Lie,   Tlf. 900 18 725  -  mail: johnlie41@gmail.com  

Kasserer:   Oddleif Olsen,    Tlf. 992 70 769 -   mail: olsenoddleif@gmail.com 

1.Sekretær:  Jan Michaelsen,   Tlf. 950 31 329  -  mail: janmicha@broadpark.no 

2.Sekretær:  Gunn Nibe,    Tlf. 951 84 307  -  mail: gunnirenenibe@yahoo.no 

1.Varamann:  Kjell Hanssen,   Tlf. 986 00 703  -  mail: hortemor47@live.no 

2.Varamann:  Terje Kårikstad,   Tlf. 916 03 332  -  mail: ter-kaa@online.no 


