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HUSK VÅRAUKSJONEN!
Klubben avholder vårens storauksjon tirsdag 3.
april kl. 19.00. Vi søker egnet materiale og tar
imot fortløpende. Siste innleveringsfrist, hvis
plass, er på medlemsmøtet 20. februar.

POSTKORTSPALTEN
I skrivende stund er det snødekt utenfor vinduet
mitt, og derfor fristende å vise et postkort fra
den store snøvinteren i 1954.

Årgang 20
Nr. 1 / 2018

NYTRYKK AV NORSKE
FYRTÅRN IV

I slutten av august 2017 slapp Posten Norge et
nytrykk av heftet «Norske Fyrtårn IV», A Europa,
NK 1910-11. Utgaven ble første gang utgitt 8.
juni 2015 på selvklebende papir fra UPM (UPRS1).
Nytrykket har en annen papirleverandør, Arconvert, og derfor også en ny papirtype. Opplaget er
på 30.000 hefter. Ved nærmere undersøkelse
under UV-lys, viser det seg at papirtypen kan
klassifiseres som Ar-SS1. NK 1910-11 og må
derfor deles opp i en x- og en y-utgave i neste
Norgeskatalog.
Det enkleste knepet for å skille de to typene fra
hverandre er å sammenlikne dem under UV-lys.
Den nye y-utgaven (Ar-SS1) viser da en mørk
forside, mens x-utgaven (UP-RS1) har halvmørk
luminescens fra forsiden.
Det er ikke lett å spå hvor lenge Posten har dette
opplaget for salg, men for samlere av hefter og
papirtyper oppfordres det til å skaffe seg dette
siste opplaget så fort som mulig.
Jan Michaelsen

GENERALFORSAMLING
Kristiansand Filatelistklubb avholder sin 85. generalforsamling tirsdag den 20. februar 2018 kl.
20.00 i Kristian IVdes gate 94. Det blir som vanlig enkel bevertning.
Da sier historien at det begynte å snø i februar
og at det snødde uavbrutt i 23 dager. Det kom
så mye snø at brøytemannskapene gav opp og
byens gater ble fylt med snø. Sørlandsbanen
var også stengt i fjorten dager. Håper ikke den
historien gjentar seg..

Komplett innkalling med sakspapirer på side 4
og fremover.
Møt frem!

Du finner oss på www.kfk.no

KFK — 85 ÅRS
JUBILEUMSFEST

NYE OPPLEVELSER!
Vi har lagt jubileumsåret bak oss og er klar for
nye opplevelser og gleder med frimerkene. Vi
hadde en flott (og kostbar) markering av jubileet
på restaurant Luihn. God mat og stor stemning
var en slik markering verdig.

Lørdag 14. oktober 2017 markerte Kristiansand
Filatelistklubb sine 85 år ved å holde en jubileumsfest for sine medlemmer. Rundt 60 feststemte og festkledte deltakere samlet seg på
restaurant Luihn i Kristiansand denne kvelden.

Generalforsamlingen står for døren og en oppsummering og regnskapsoppstilling over siste
års aktiviteter finnes på de etterfølgende sider.

Vi ble møtt og ønsket velkommen av formann
Petter og kasserer Johan som begge var primus motor for tilstelningen. Dette til en spennende aperitif. Alle fant sine plasser ved småbord i lokalet og praten kunne starte.

Hvis vi skal se på det verbale først, er det stor
aktivitet i klubben, med tillitsmenn som har hatt
verv i mange år. Nå trer Johan av helsemessige
grunner tilbake etter mange år som kasserer.
Han har her gjort en stor innsats og hatt stålkontroll på finansene. Han overtar nå som klubbens revisor. Stor takk for det. Vi ønsker samtidig vår nåværende revisor Oddleif velkommen
som ny kasserer. Er helt trygg på at finansene
fortsatt vil være i de beste hender.

Formannen ønsket alle festdeltakerne hjertelig
velkommen og holdt en velkomsttale der klubbens lange historie sto i fokus. Kjøkkensjefen
kom egenhendig inn for å fortelle om aftenens
meny.
Jubileumsmiddagen besto av en 4-retters der
forretten var to-delt. Første del besto av skalldyr-vårrull med krabbe, reker og kamskjell, etterfulgt av en rett med filet av torsk stekt og
servert på en seng av brandade med meuniere. Hovedretten var flatbiff av rein, stekt rosa
og servert med viltsaus, dagens poteter, friske
grønnsaker og tyttebær. Avslutningsvis fikk vi
en dessert av sjokolademousse-kake med sorbet. Det hele ble avrundet med kaffe/avec. Til
alle rettene fikk vi dertil matchende drikke.

Medlemsantallet er stabilt. Kun et B-medlem i
avgang siste år. Fremmøtet er også bra med 42
medlemmer i gjennomsnitt på klubbmøtene.
Aktiviteten er høy, kontingenten og egenandeler
er lave, og dette i sum gir et større underskudd i
regnskapet siste året. Det mener vi er bra så
lenge vi har midler, og når de brukes slik at alle
medlemmer har anledning til å delta.
Det sosiale er og skal fortsatt være høyt prioritert. Vi har bespisning på flere av medlemsmøtene og en fin sommertur for medlemmene med
ledsagere. Siste år hadde vi to turer til frimerkebyttedagen i Aalborg-Nørresundby og Nordiautstillingen i Vejle. Dette synes veldig populært
og antall deltakere var rundt førti personer på
begge turene. Ikke verst.

Ernst Rolf Olsen takket for den utsøkte og velsmakende maten med noen velvalgte ord. Praten fortsatte rundt bordene inntil ordenskollegiet for «Den Gyldne Furu» dukket opp med
pump og prakt. Det var tid for utmerkelser!
Egill Evensen, Petter E. Pedersen og Johan M.
Gulbrandsen hadde iført seg riktig kleskode,
slik at følgende medlemmer som fortjente en
påskjønnelse fra klubben kunne bli slått til:

Avslutningsvis vil jeg minne om og ønske alle
velkommen på medlemsmøtene. Sjekk møteprogrammet på motstående side og ta turen!
Petter

a) Ridder: Per G. Larsen, Gunn Nibe, Graciela
Nilsen og Oddleif Olsen.

NYTT KFK-PF

b) Kommandør: Ingvar Fossdal, Kjell Hanssen,
Terje Kårikstad, John A. Lie, Jan Michaelsen
og Petter Taraldsen.

Klubben gav ut et nytt PF
i anledning Jubileumsfesten på Luihn.

c) Stormester: Steinar Lerstøl.
Klubbens formann, Petter E. Pedersen ble etter
denne seansen utnevnt til æresmedlem i klubben.

Alle deltakerne fikk hvert
sitt eksemplar som prydet
menyseddelen.

Stemningen var hele tiden på topp, og etter
hvert som kvelden skred fram ble det gradvis
en avslutning fra den feststemte forsamlingen.

PF’et ble laget i et meget
begrenset opplag og kassereren melder utsolgt.

Jan Michaelsen
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MØTEPROGRAM VÅREN 2018
9. JANUAR
23. JANUAR
6. FEBRUAR
20. FEBRUAR
6. MARS
20. MARS
3. APRIL

Utvidet Kveldsauksjon med litt bedre objekter
Arnfinn Skåle fra Frimerketjenesten presenterer Posten og årets frimerkeutgaver
Odd Johansen viser sin utstillingssamling «EN STEINBRA SAMLING»
Generalforsamling med enkel servering
Møtebånd bæres
Odd Arve viser sin samling «AAMLIBANEN» og informerer om siste nytt fra
Forbundet
Visning av objektene til Vårauksjonen
VÅRAUKSJON

17. APRIL

Ettersalg av usolgte objekter fra Vårauksjonen

15. MAI

Arvid Løhre kåsrerer om «POSTGIRO’N SKAL FRAM». Historien og samleområ
dene knyttet til postgirotjenesten i Norge.

29. 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.

12. JUNI

Sommertur. Reisemål er ennå ikke avklart. Nærmere info følger. Se også kfk.no

HJEM OG TRIVSEL — M/F «SKAGEN» I 1958
M/S SKAGEN ble kontrahert den 3. juli 1956. A/S Kristiansands
Mekaniske Verksted stod for innredningen og A/S Pusnes Mekaniske Verksted bygget skroget. Skipet var en kombinert bil/
jernbane– og passasjerferge og kostet 14 millioner kroner.
Fergen ble overlevert A/S Kristiansand Dampskip Selskap
(KDS) i juni 1958. Ved overtakelsen eide Mosvold Shipping i
Farsund 8/10 og KDS 2/10. Skipet har siden vært brukt til ulike
formål og hatt flere ulike eiere. I
dag ligger skipet til kai i Drammen og planen er at det skal
hugges opp, men krefter er i
sving for bevaring.
Etter overtakelsen i 1958 ble fergen brukt som flytende varemesse i en periode før den ble satt
inn i trafikk den 13. desember.
I perioden 19. september til 15.
oktober fikk fjorten byer langs
kysten på strekningen Larvik—
Bergen besøk av den flytende
varemessen.
Det ble opprettet et midlertidig
poståpneri med eget stempel under utstillingen.
Reklamekort for utstillingen HJEM OG TRIVSEL - M/F «SKAGEN»
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

3

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR
KRISTIANSAND FILATELISTKLUBB
Klubbens 85.ordinære generalforsamling avholdes i Kr.4desgate 95
tirsdag den 20.februar 2018 kl. 20.00.
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 85. arbeidsår / 2017.

5.

Regnskap for 2017.

6.

Dekning av underskudd for 2017.

7.

Styrets budsjettforslag for 2018.

8.

Fastsettelse av kontingent for 2018.

9.

Junioravdelingens redegjørelse for 2017 m/ regnskap.

10. Valg av tillitsmenn:
Valgkomiteens enstemmige innstilling er:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Formann
Viseformann
Kasserer
1.sekretær
2.sekretær
1.varamann
2.varamann

h. Valgkomité

i. Revisor
11.

Petter E. Pedersen
John Arvid Lie
Oddleif Olsen
Jan Michaelsen
Gunn Nibe
Kjell Hanssen
Terje Kårikstad

(gjenvalg, 1 år)
(gjenvalg, 2 år)
(ny, 2år)
(ikke på valg, 1 år igjen)
(ikke på valg, 1 år igjen)
(gjenvalg, 1 år)
(gjenvalg, 1 år)

Jan Ove Rasmussen
Ingvar Fossdal
Petter J. Taraldsen
Johan M. Gulbrandsen

(styrets forslag)
(styrets forslag)
(styrets forslag)
(ny, 1 år)

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 bl.a. ha betalt kontingenten for 2018.
MØTEBÅND BÆRES!
STYRET
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ÅRSBERETNING FOR 85. ARBEIDSÅR
Tillitsmenn:
Styret har bestått av: Formann
Viseformann
Kasserer
1.sekretær
2.sekretær
1.varamann
2.varamann
Andre tillitsmenn:
Revisor
Bytteleder
Auksjonskomité
Klubbens direktesalg
Reisekomité
Valgkomité

Petter E. Pedersen
John Arvid Lie
Johan M. Gulbrandsen
Jan Michaelsen
Gunn Irene Nibe
Kjell Hanssen
Terje Kårikstad
Oddleif Olsen
Steinar Lerstøl
Aasmund Kulien, Steinar Lerstøl og
Johan M. Gulbrandsen
Terje Kårikstad
Ingvar Fossdal
Ingvar Fossdal, Jan Ove Rasmussen,
Oddleif Olsen

Møter:
Det har i 2017 vært avholdt 1 styremøte, 16 ordinære medlemsmøter, 1 generalforsamling, 2 storauksjoner, samt 1 sommeravslutningstur til Kvåsfossen Sørnorsk Laksesenter.
Av møteprogrammet nevnes:
10.januar
Arnfinn Skåle fra Frimerketjenesten fortalte om nyheter fra Posten Norge og om
årets frimerkeutgivelser
24.januar
Utvidet kveldsauksjon
7.februar
Odd Arve Kvinnesland holdt foredrag om hvordan man samler skipspost
21.februar
Generalforsamling
7.mars
Frank Gilberg fortalte om «American Precancels»
21.mars.
Visning av objektene til vårauksjonen + kveldsauksjon
4.april
Vårauksjon
18.april
Ettersalg av usolgte objekter fra vårauksjonen
2.mai
Byttemøte + kveldsauksjon
30.mai
Johan M. Gulbrandsen viste sin samling «Tyske Stater – frimerker og stempling»
13.juni
Sommertur til Kvåsfossen Sørnorsk Laksesenter
22.august
Utvidet kveldsauksjon
5.september Geir Flatheim fortalte om sin samling «20 mm»
19.september Gunn Nibe holdt et kåseri om sin postkortsamling «Nibe»
3.oktober
Årsmøte m/bevertning
17.oktober
Visning av objektene til høstauksjonen
31.oktober
Høstauksjon
14.november Ettersalg av usolgte objekter fra høstauksjonen
28.november Bjørn Muggerud presenterte «Norgeskatalogen 2018»
12.desember Julemøte m/julemat og drikke, samt utlodning og premieringer + Dronning Filatelia
Fremmøte:
Oppslutningen har vært meget god og variert fra 48 registrerte medlemmer på møtet 12/12 og til
færrest på møtene 5/9 og 28/11 med 36 fremmøtte. I gjennomsnitt har møtene vært besøkt av 41,6
medlemmer som er en beskjeden nedgang på 1,1 i forhold til 2016 som var på 42,7.
Tilstede på samtlige møter i 2017 var det 8 personer mot 6 i 2016. Disse var: Kjell Berling, Tor
Bjørn Hansen, Kjell Hanssen, Terje Kårikstad, Stein Nygård, Steinar Lerstøl, Ernst Rolf Olsen og
Petter J. Taraldsen. En forseglet kilovare tilfalt ved loddtrekning Petter J. Taraldsen.
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Medlemstall:
A-medlemmer
Æresmedlemmer
B-medlemmer
Totalt

31/12 2017
126
2
17
145

31/12 2016
127
1
18
146

Endring -1
Endring +1
Endring -1
Endring -1

Medlemstallet holdt seg rimelig stabilt dette året etter en liten oppgang i fjor.
Følgende 10 medlemmer fikk nytt møtebånd på julemøtet:
300 møter
Terje Kårikstad
300 møter
Per G. Larsen
300 møter
Jan Ove Rasmussen
400 møter
Willy Nygren
400 møter
Stein Nygård
600 møter
Johan M. Gulbrandsen
600 møter
Kjell Hanssen
600 møter
John A. Lie
Klubben har dette året markert sitt 85-års jubileum ved å avholde en jubileumsfest på Restaurant
Luihn i Kristiansand lørdag 14. oktober.
Utnevnelser av «Den Gyldne Furu» på jubileumsfesten:
Stormester:
Steinar Lerstøl
Kommandør:
Ingvar Fossdal, Kjell Hanssen, Terje Kårikstad, John A. Lie, Jan Michaelsen og
Petter J. Taraldsen
Ridder:
Per G. Larsen, Gunn Nibe, Graciela Nilsen og Oddleif Olsen
Æresmedlemskap på jubileumsfesten:
Petter E. Pedersen
Utstillingsdeltakelse i 2017:
Odd Johansen
FREFIL 2017
Torgeir Moseid
LISTER 2017
Gunn Irene Nibe
DJURS 2016
Ernst Rolf Olsen
LISTER 2017
Petter E. Pedersen LISTER 2017
TROMSØ 2017
Bjørn Gunnar Solaas FREFIL 2017
FREFIL 2017
LISTER 2017
TROMSØ 2017
TROMSØ 2017
Petter J. Taraldsen DJURS 2017
FREFIL 2017

Steinbra samling
73p. Vermeil
Posthorn Antikva NK 56-58
69p. Stor sølv
Byen Nibe på Nordjylland
79p. Stor Vermeil
To hobbyer forener USA, Filateli – Amatørradio
24p. Bronsenål
Mandal kommune
78p. Vermeil + Ærespris
Mandal Kommune
78p. Vermeil + Ærespris
Tyske maleri fra middelalder til ny Saklighet
84p. Vermeil + Ærespris
Sjøveien til India – tidsskille og overgang til den nye tid
83p. Vermeil
Mellom Venus og Martin Luther og malerfamilien Cranach
81p. Vermeil + Ærespris
Tysk maleri fra middelalder til ny saklighet
83p. Vermeil + NF´s Ærespris
Martin Luther – munken som ble reformator
71p. Vermeil
Hans Christian Andersen. Hans liv og digtning
79p. Stor Vermeil
Hans Christian Andersen, hans liv og diktning
90p. Vermeil + NF´s Ærespris

Dommeroppdrag:
Klubbens dommere har ikke hatt noen dommeroppdrag i 2017.
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KFK-Filateli
Klubb-bladet KFK-Filateli har i 2017 kommet ut med 2 nummer.
Turer og andre aktiviteter:
Det ble arrangert fellestur til Aalborg – Nørresundby`s store byttedag 3.– 5. februar. Likeledes
hadde klubben en fellestur til den nordiske frimerkeutstillingen NORDIA 2017 i Vejle 26.—29. oktober.
Klubben hadde også en egen stand på postkontoret i Kristiansand på Frimerkets Dag lørdag 7. oktober
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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KFK-styret 2017 / 2018:
Formann:
Nestformann:
Kasserer:
1.Sekretær:
2.Sekretær:
1.Varamann:
2.Varamann:

Petter E. Pedersen,
John Arvid Lie,
Johan M. Gulbrandsen,
Jan Michaelsen,
Gunn Nibe,
Kjell Hanssen,
Terje Kårikstad,

Tlf. 909 29 963 Tlf. 900 18 725 Tlf. 905 45 281 Tlf. 950 31 329 Tlf. 951 84 307 Tlf. 986 00 703 Tlf. 916 03 332 -

mail: Petter@modus.no
mail: johnlie41@gmail.com
mail: johagul@online.no
mail: janmicha@broadpark.no
mail: gunnirenenibe@yahoo.no
mail: hortemor47@live.no
mail: ter-kaa@online.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!

Den regionale frimerkeutstillingen «Kristiansand ‘78» ble arrangert i kantinen på
Kristiansand Handelsgymnas på Gimle i tidsrommet 6.-8. oktober. I følge sluttrapporten fra utstillingen var det totalt 501 besøkende fordelt på de tre åpningsdagene.
Det ble solgt frimerker for kr. 6200,- og totalt 1534 egne spesialkonvolutter. Ikke
dårlig. Det ble også vervet tre nye medlemmer. Selve frimerkeutstillingen omfattet
totalt 91 rammer fordelt på 25 samlinger. Flere av klubbens medlemmer deltok med
samlinger, og Bjørn Gunnar Solaas deltok allerede da med samlingen «Albrecht
Dürer og hans tid». Det var også god pressedekning med overskrift som: « Imponerende frimerkeutstilling i Kristiansand».

