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HUSK HØSTAUKSJONEN! 
 

Klubben avholder høstens storauksjon tirsdag 4. 

november kl. 19.00. Bli med som innleverer! 

Innleveringsfristen for å få med objekter for 

salg er på medlemsmøtet 23. september. 

100 ÅR SIDEN LUNDSIDEN 
UNDERPOSTKONTOR ÅPNET 
 

Lundsiden ble opprettet 1. juli 1914 som under-

postkontor II under navnet Kristiansand S—

Lundsiden. 
 

Arnulf Johnsen omtaler åpningen i boken 

«Kristiansand Postverk gjennom 300 år», med at 

på Lundssia (østsia av elva) var bebyggelsen 

etter hvert blitt rent bymessig, men avstanden til 

byens postkontor var flere km fra de østlige og 

nordlige deler, så det var behov for et underpost-

kontor der borte. Kontoret hadde i starten lokaler 

i en sigarbutikk i Lahelle 20, like ovenfor broa. I 

november samme året flyttet det til postekspedi-

tør Barstads hus i krysset mellom Østerveien og 

Kuholmsveien. I 1939 flyttet kontoret til et ny-

bygg på hjørnet av Østerveien og Marviksveien. 
 

Ved nedleggelsen den 29. april 2013 holdt kon-

toret til i lokalene til Valhalla underposkontor/

budsenter. 

BLI MED PÅ  
TUR TIL 
«NORDIA 2014» 
PÅ LILLESTRØM 
 

Den nordiske utstillingen 
foregår samtidig med Ju-
leexpo i tidsrommet 21.-23. 
november. Vi har reservert 
et antall rom på Clarion Ho-
tel Royal Christiania belig-
gende ved sentralstasjonen. 

Dette er også det offisielle utstillingshotellet. 
KFK sponser deler av overnattingen og bespis-
ningen lørdag for medlemmene (samme for leds-
ager) og den gunstige egenandelen for turen blir:  
 

Fredag til søndag inkludert bespisning lørdag pr. 
person i enkeltrom  m/frokost  Kr. 1 500,- 
 

Fredag til søndag inkludert bespisning lørdag pr. 
person i dobbeltrom  m/frokost  Kr. 1 000,- 
 

(Vi har også noen ledige rom fra torsdagen) 
 

Lørdag 22. november deltar vi på den offisielle 
utstillingsfesten. 
 

Transport til Oslo ordnes av den enkelte. 
 

Mer opplysninger om turen og påmeldingsskjema 
finnes på: www.kfk.no 
 

Bindende påmelding på medlemsmøter innen 

7. oktober eller til Petter på telefon909 29 

963 / e-mail: p-ern@online.no 
 

Styret. 

Lokalbrev med Hjelpestempel fra 1946 



Du finner oss nå også på  
 

TID FOR ETTERTANKE! 
 

En spesiell sommer er på hell. Beskjeden om at 
Peer-Christian, min gode venn, falt om og døde 
brått under en joggetur i Baneheia var helt uvir-
kelig, og har preget resten av sommeren. Det gir 
perspektiv og tanker om hvor skjørt livet kan 
være. Han vil bli dypt savnet. 
 

Vårsesongen ble avsluttet med tur til D/S Hest-
manden på Bredalsholmen. Interessant omvis-
ning på den gamle hurtigruten og nesten femti 
deltakere storkoste seg i det nydelige været. 
 

Under ser dere høstens møteprogram. Nevner 
spesielt møtet 9. september hvor vi får besøk av 
Kjell Kaarvang fra Grimstad. 
 

Frimerkets Dag er i år lørdag 18. oktober. Vi 
planlegger da å ha stand på postkontoret for in-
formasjon og salg av objekter. 
 

Samme helgen arrangerer Arendal Filatelist-
klubb den regionale utstillingen SKAGERAK 14. 
Anbefaler dere varmt et besøk der for å treffe 
samlervenner og for å få inspirasjon. 
 

NORDIA 2014 blir arrangert på Lillestrøm og 
minner om at klubben lager fellestur. Vi har frem-
deles noen ledige rom på utstillingshotellet i 
Oslo. Priser og nærmere info på www.kfk.no. 
 

Petter 
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VET DU AT…….. 
 

TUBFRIM ER 85 ÅR 
 

Tuberkulosearbeidets Frimerkeforretning, senere 
forkortet til TUBFRIM, ble opprettet på Nesbyen i 
1928. Postmester Ditlef Frantzen tok initiativet, 
og formålet var å samle og omsette brukte fri-
merker til tuberkulosearbeid blant barn i Norge. 
 

Det første overskuddet ble presentert i 1929 og 
var på kr 1.500,-. Overskuddet har variert fra år 
til år. I 1940 var det på kr 8.000,-, i 1970 på kr 
150.000,- og i 2008 på kr 650.000,-.  

 

I dag går overskuddet til helse- og trivselsfrem-
mende tiltak for funksjonshemmede barn og 
unge i Norge, og til bekjempelse av tuberkulose. 
Nasjonalforeningen for folkehelsen eier 
TUBFRIM og fordeler overskuddet. 

MØTEPROGRAM HØSTEN 2014 
26. AUGUST  Utvidet kveldsauksjon med litt bedre objekter 

 Direktesalg 
 

  9. SEPTEMBER Kjell Kaarvang viser sjeldenheter fra egne samlinger 
 

23. SEPTEMBER  Program ikke fastlagt 
 

 7. OKTOBER  Årsmøte med bevertning 
 TIPPEQUIZ  ved Johan 

 

21. OKTOBER  Visning av objekter til HØSTAUKSJONEN 
 Kveldsauksjon 

 

  4. NOVEMBER HØSTAUKSJON 
 

18. NOVEMBER  Salg av usolgte objekter fra HØSTAUKSJONEN 
 Kveldsauksjon 

 

  2. DESEMBER  Julemøte i tradisjonell stil med utlodning og servering av deilig julemat 

 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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Minneord Peer-Christian Ånensen (1960-2014) 
 

Det har vært en helt spesiell – og periodevis tung og tankefull tid siden 
den uvirkelige og triste beskjeden kom om at Peer-Christian Ånensen 
forlot oss den 4. juli 2014, bare 53 år gammel. Han falt om og døde 
brått under en joggetur i Baneheia. 
 

Det var ikke mange dagene før at jeg traff Peer-Christian for en frimer-
keprat og en kopp kaffe. Vi pleide det når han var i hjembyen. Han for-
talte da engasjert fra siste turen til frimerkeutstillingen i Paris og sitt be-
søk i Versailles. 
Han snakket også ivrig om opptreningen til høstens maraton i Köln, 
som han nok synes gikk litt smått, og som jo endte helt fatalt. 
 

Peer-Christian ble medlem av Kristiansand Filatelistklubbs senioravde-
ling i 1985 og var medlem i junioravdelingen siden tidlig på 70’ tallet. 
Han var også utnevnt til kommandør i klubbens ordenskollegie. Han bi-
dro alltid når han er ble spurt om å påta seg oppgaver og var nå klubbens selvskrevne revisor. 
 

Peer-Christian var i en klasse for seg selv på de fleste områder. Han var grundig i alt han gjorde og 
søkte alltid helt til bunnen i kildene, i jakten på det riktige svaret. Dette gjorde at han etter hvert nok 
var den med størst kunnskap innen norsk filateli. Disse kunnskapene fikk han god bruk i arbeidet 
med NORGESKATALOGEN, hvor han var komiteformann i en årrekke.  
Selv hadde jeg gleden av å arbeide sammen med ham i mange år. Mest i Norsk Filatelistforbund 
hvor han først var regnskapsfører, så forbundssekretær og sist redaktør for Norsk Filatelistisk Tids-
skrift, samt ulike filatelistiske bøker. 
Han var også svært utholdende med stor arbeidskapasitet og gjennomføringskraft for de prosjekte-
ne han var med i, og som han gjerne ledet. Dette til stor glede for hele frimerke-Norge. 
 

At Peer-Christian nå ikke lenger er med oss er bare helt uvirkelig og ufattelig trist. Jeg har mistet en 
god venn så alt for tidlig, og en vegg er borte i frimerke-Norge. Han etterlater seg et stort tomrom i 
vårt lille frimerkemiljø som det skal bli vanskelig å fylle. Han rakk heldigvis å skrive mange artikler 
og bøker som står seg godt faglig, og som vil leve videre i mange år. 
 

Våre tanker går nå til mor, søsken og nærmeste familie. 
 

Petter 

ÅRETS SOMMERTUR 2014 PF 

Sommerturen i 2014 gikk den 3. juni til «D/S 
HESTMANDEN» på Bredalsholmen. Vi laget 
også denne gang PF i et meget begrenset opp-
lag til dem som deltok på turen. 
Vi har et lite restopplag som kan kjøpes hos 
kassereren på førstkommende medlemsmøte. 

VET DU AT…….. 
 

Det i år er femti år siden Det Norske Flyktninge-
råd gjennomførte aksjonen «Flyktningehjelpen 
1964». De gav i samarbeid med Postverket ut 
«Lykkebrevet». Diskusjonene om dette var et 
frimerke eller ikke gikk heftig. I dag inngår det vel 
naturlig i alle Norgesamlinger? 

Du finner oss på www.kfk.no 



KFK-MINNER! 
 

KFK-styret 2014 / 2015: 
Formann: Petter E. Pedersen,  Tlf. 909 29 963  -  mail: p-ern@online.no 

Nestformann: John Arvid Lie,  Tlf. 900 18 725  -  mail: John.Lie@Broadpark.no  

Kasserer: Johan M. Gulbrandsen,  Tlf. 905 45 281 -   mail: johagul@online.no 

1.Sekretær: Jan Michaelsen,  Tlf. 950 31 329  -  mail: j.michaelsen@c2i.net 

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

1.Varamann: Jan Erik Taraldsen,  Tlf. 975 21 822  -  mail: ja-etara@online.no 

2.Varamann: Per Kristian Olsen,  Tlf. 952 98 290  -  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! 

Norsk Filatelistforbund arrangerte i pinsen 24.-25. mai 1969 sitt 12. ordinære forbundsmøte på det 
nye Hotel Caledonien i Kristiansand. Pinseaften ønsket formann i KFK Kaare Peersen de noen og 
tredve delegatene fra landets klubber velkommen til rekeaften. På lederplas i NFT nr 5/1969 stod 
det å lese: «Forbundsmøtet i Kristiansand ble en anskuelsesundervisning i hvordan en aktiv klubb 
kan arrangere et vellykket forbundsmøte». Og videre: «Etter to strålende dager i Kristiansand dro 
medlemmene hjem stimulert til øket innsats for vår kjære hobby». Det ble samtidig også arrangert 
en propagandautstilling, PROFRIMEX 68, i kunstforeningen.  


