
 INFORMASJON! 

AUKSJON 17. NOVEMBER KL 19:30 

I VÅGSBYGD KULTURHUS 
Kjære medlem av Kristiansand Filatelistklubb. 
 

Vi har hatt styremøte og oppsummert frimerkeutstillingen AGDER 20 og sett på muligheter for å 
få gjennomført vårauksjonen og igjen kunne starte opp med medlemsmøter. 

Vil starte med å si vel blåst til dere alle og sende en spesielt stor takk til dere som bidro til at 
klubben igjen kan se tilbake på et vellykket arrangement og en flott utstilling. Det var spesielt på 
alle måter, både planlegging og gjennomføring, men registrerte godt fremmøte og fornøyde an-
sikter. Det ble jo også en annerledes, men fin fest på lørdagen. Igjen mange takk! 
 

Når det gjelder medlemsmøter, har noen klubber allerede startet opp. Vår første utfordring er at 
utleier av vårt vanlige møtelokale har stanset all utleie grunnet manglende kapasitet til å rengjø-
re lokalene mellom hver leietaker. Hvis situasjonen rundt covid-19 fortsetter, opplyser de at de vil 
se på situasjonen på nytt og vi vil bli underrettet. 
 

Vårauksjonen vil bli avholdt tirsdag 17. november kl 19:30 i VÅGSBYGD KULTURHUS i 
 sal SUMATRA og KROODDEN i andre etasje med øvre inngang ved biblioteket.  
Det vil bli visning av objektene fra kl 17:30. 

Det er god bussforbindelse til Vågsbygd Senter. Parkering utenfor med første to timer gratis, ved 
Vågsbygdhallen og en stor gratis parkeringsplass ved Vågsbygd Kirke. 

Lokalene er store og brukes som klasserom med pulter med god avstand imellom. Den ene salen 
vil brukes til visning av objektene før auksjonen og til utlevering etterpå. 

Smittevernforskriftene skal overholdes, og vi har fått godkjenning til arrangementet fra smitte-
vernoverelegen i kommunen. Alle fremmøtte må ved ankomst registrere seg med navn og telefon-
nummer og rengjøre seg med antibac. En-meters regelen må overholdes! Det vil også være gum-
mihansker og munnbind tilgjengelig. Hvis du har symptomer, eller er syk, så hold deg hjemme! 

Det vil ikke bli sendt ut ny auksjonsliste, og dersom du ikke har tatt vare på den vi sendte ut i vår, 
så kan den lastes ned på klubbens hjemmeside www.kfk.no. Her finnes også bilder av objektene. 
 

Vi arbeider med å få til et julemøte i mest mulig tradisjonell stil, og info følger senere. 
 

Vi arbeider fortsatt med oppdatering av medlemslisten og mangler fortsatt mail-adresser og tele-
fonnummer til flere av dere. Send mailadresse og telefonnummer til klubbens mail: 
kfkposten@gmail.com eller på melding til Jan Michaelsen på telefon 950 31 329. 

Nærmere info om klubben vil komme fortløpende på www.kfk.no 

Pass på dere selv og hverandre og kos dere med frimerkene! 
 

Kristiansand 20. oktober 2020 

Styret 

Kristiansand Filatelistklubb 


