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HUSK HØSTAUKSJONEN! 
 

Klubben avholder høstens storauksjon tirsdag 

1. november kl. 19.00. Vi søker egnet materiale 

og tar imot fortløpende. Siste innleveringsfrist, 

hvis plass, er på medlemsmøtet 20. september.  

PORTOETIKETTER FOR 
FRANKERING 
 

Posten sendte den 1. april ut pressemelding om 
at de hadde innført en portoetikett for frankering: 

 

Etiketten er ment til frankering av brev (store 
sendinger), rekommandert og verdibrev; 
-I Norge og til utlandet for brevsendinger (A ogB) 
-I Norge og til utlandet for rekommandert brev 
-Kun i Norge for verdibrev. 
 

Portoetikettene vil ikke bli solgt løst til kunder. 
Etikettene har ikke bakpapir og skal settes på 
brevet med det samme og sendes den datoen 
som står på etiketten. Da etikettene allerede er 
påført dato og innleveringssted (postnummer og 
enhetsnummer), skal de ikke datostemples i 
postgangen. 
 

Etiketten inneholder følgende opplysninger: 
Dato, postnummer, portobeløp, pristabell
(1,2eller3), enhetsnummer, eventuelt 
sendingsnummer for rekommandert og verdi. 
 

Etikettskriveren er blitt tatt i bruk ved ca 200 
postkontorer, bedriftssentre og Post i Butikk. En 
utrulling ved ytterligere 1300 steder vurderes fra 
høsten 2016. 
 

Frimerketjenestens butikk og St.Olavs plass 
postkontor har tatt i bruk printeren. 
 

Frimerketjenesten vil trykke opp etiketter i 
valørene 20g for Norge, Europa og Verden. 
Etikettene vil bli satt på et eget førstedagsbrev  

Du finner oss på www.kfk.no 

ÅRETS SOMMERTUR PF 2016 
 

Sommerturen i 2016 den 14. juni gikk til Iveland 
kommunes mineralsamling som er utstilt i 
sentrumsbygget ÅKLE. 
 

Vi fikk først et engasjert og lærerikt foredrag av 
vårt medlem Kjell Gunnufsen, som forøvrig også 
er Geologisk konsulent for Iveland Kommune. 
Han fortalte om Ivelands spennede fjell og 
hvordan det hele begynte. Etterpå var det 
gjennomgang av den imponerende samlingen 
som nå består av mer enn 700 eksemplarer. 
Mange takk til Kjell! 
 

Vi laget også denne gang PF i et meget 
begrenset opplag til de som deltok på turen. 
Vi har et lite restopplag som kan kjøpes hos 
kassereren på førstkommende medlemsmøte. 

Motivet på årets PF er en 
THORTVEITITT funnet ved 
Knipane i Iveland. 

Fortsettelse neste side: 

Her vises førstedagsbrev fra 
Frimerketjenestens butikk 
med kombinasjon frimerke 
og portoetikett. 



NYE POSTNUMMER I SØGNE 
OG VENNESLA 
 

I en pressemelding fra Posten opplyses det at 1. 
oktober får Norge totalt 50 nye postnummer 
fordelt på 17 kommuner . I byer og større steder 
beholdes det opprinnelige postnummeret i 
sentrum. Begrunnelsen for endringene er å sikre 
en effektiv postdistribusjon. 
 

I vårt område gjelder det Søgne og Vennesla. 
 

I Søgne er de nye numrene. 
 4641 Søgne vest fra Ålo mot Brunvatne 
 4642 Lohne-området 
 4643 Langenes og Stokkelandsåsen 
 4644 Ny-Hellesund og skjærgåden 
 

I Vennesla er de nye numrene: 
 4706 Moseidmoen og vestsiden av Otra 
 4707 Nord for Ludefladen og Rundåslia 
 4708 Kvarstein og Vikeland og øst for Otra 
 

For Søgne sin del er det godt at sentrum forblir 
4640 og at vi derfor får beholde det gamle 
stemplet på Mega PiB’en. 
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KOM I GANG! 
 

Årsskiftet er vanligvis tiden for gode forsett og 
starten på noe nytt. Jeg vil nå utfordre de av 
våre medlemmer som har anledning, men likevel 
ikke kommer seg opp av godstolen, til å komme 
på førstkommende medlemsmøte. 
 

På neste side finner dere programmet for 
høstens møter. Mener vi igjen har klart å få en 
god variasjon. Spennvidden er stor fra 
oppbygging av samling med vignetter på norske 
førstedagsbrev via Sveitsisk posthistorie til en 
innføring i H.C. Andersens liv og diktning. 
I tillegg blir det mange muligheter til å skaffe 
objekter til egen samling og påfyll til magen og 
av sosialt hyggelig samvær. Kan det bli bedre? 
 

Så opp av stolen og kom på møtene! 
 

Det er likevel ikke helt skyfritt på 
frimerkehimmelen. Samleriet står under stadig 
press fra andre interesser, og nå også fra våre 
egne. Vanligvis når Posten lanserer et nytt 
produkt bør det møtes med positivitet, da det gir 
alle en lik mulighet til å starte et nytt 
samleområde. 
Innføringen av Portoetiketten før ferien er det 
vanskelig å være positiv til. Dette ser 
umiddelbart ut som begynnelsen på slutten for 
bruken av frimerker. Produktet er tilrettelagt og 
enkelt lagt opp i maskinen som førstevalg når 
sendinger skal frankeres på Postkontor og i 
Pib’er at valget vel gir seg selv........?! 
 

Petter 

Fortsettelse fra forsiden:  

og leveres i juni til alle abonnenter på 
førstedagsbrev og automatmerker. 
 

I internnettet Postlink opplyses det at 
postkontorene og PiB’ene aktiviserer 
etikettskriveren når det velges «Send brev/
pakke» i menyen på PULS. 
Som undervalg kan benyttes «Delvis frankert» 
hvis kunden har satt på frimerker som dekker 
portoen delvis. Det kan også velges 
«Frimerkesalg» hvis det ønskes å frankere med 
frimerker. Det vil uansett komme ut etikett med 
sendingsnummer og kr 0,00 som porto (ved rek. 
og verdisendinger) Dette må da også innebære 
at etikettene vil være rek. og verdietiketter 
fremover. 
Ved feilfrankering vil «Rett betalt» bli sendt til 
Post i Butikk og ikke til kunde. 
 

Lokalt tok det litt tid før etikettskriverne kom i 
bruk. Dette ble forklart med manglende 
programvare, opplæring og tilkopling til 
eksisterende datamaskiner. 
 

MEGA COOP PIB i Søgne er den første vi har 
registrert i nærområdet. Der ble de første 
etikettene skrevet 26. april. 

Neste vi har registrert er hovedpostkontoret i 
Kristiansand som kom i drift 10. mai. 
Vi søker tidlige datoer og illustrasjoner fra andre 
etikettskrivere i området? 

I NFT 4/2016 uttaler Postens Konserndirektør 
Dag Mejdell at innføringen nok vil påvirke 
frimerkesalget, men var nødvendig begrunnet i 
mye feilfrankering. 
Frimerkedirektør Halvor Fasting hadde helst sett 
at vi hadde klart oss uten. ENIG!! 
 

Brev med etikett fra den 
første dagen sendt fra 
Kristiansand postkontor 
til Tyskland. 
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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 

JULIUS OG SABELTANN PÅ FRIMERKER 

Kristiansand Dyrepark fyller 50 år i år. I den anledning har Posten valgt å gi ut to frimerker med 
motiv av Sjimpansen Julius og Kaptein Sabeltann. 

På et arrangement i parken 
onsdag 8. juni ble de nye 
frimerkene avduket av 
Edvard Moseid og Terje 
Formoe. Moseid var 
Dyreparkens direktør som 
tok seg av Julius da han var 
nyfødt, mens Formoe er 
kunstneren som skapte 
kaptein Sabeltann og 
verdenen rundt ham i 
Kjuttaviga i Dyreparken. 
 
 
 

FOTO: Ole Martin Buene 
(JULIUS følger spent med i bakgrunnen) 

Frimerkedirektør Halvor Fasting og Edvard Moseid. 
 

Frimerkene har NK-nummer 1938 og 1939, valøren 
er A-innland og kunstneren som har designet 
merkene er Egil Nyhus. 
 

Klubben var invitert til å delta på lanseringen, men 
av ulike årsaker fikk vi ikke informasjonen frem. 

MØTEPROGRAM HØSTEN 2016 

23. AUGUST  Utvidet kveldsauksjon med litt bedre objekter 
 Direktesalg 

 

  6. SEPTEMBER Erik Olafsen fra firma Kjell Germeten om 
 «Vignetter på norske FDC, hvordan bygge opp en slik samling» 
 

20. SEPTEMBER  Fredrik Schrøder viser sin samling med 
  «Fransktalende Sveits — noen posthistoriske glimt» 
 

  4. OKTOBER  Årsmøte med bevertning 
 TIPPEQUIZ  ved Johan 

 

18. OKTOBER  Visning av objekter til HØSTAUKSJONEN 
 

  1. NOVEMBER HØSTAUKSJON 
 

15. NOVEMBER  Salg av usolgte objekter fra HØSTAUKSJONEN 
 TIPPEQUIZ  ved Johan 

 

29. NOVEMBER  Petter J. Taraldsen viser sin samling 
  «Hans Christian Andersen, hans liv og diktning 1805-1875» 
 

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



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! 

KRISTIANSAND fylte 375 år den 5. juli. I fjor bestemte politikerne at man ikke skulle gjennomføre 
noen feiring av dette jubileet. Det ble ikke engang flagget på byens rådhus på selve dagen. Helt 
annerledes var det da byen fylte 350 år. Da var det besøk av de kongelige med barnetog og stor 
festivitas, Nupenparken ble innviet og byens Torv kraftig opprustet. Det ble også laget egen mynt. 
For oss lokale frimerkesamlere var det også stort å få en egen frimerkeutgave og stort sett hele 
året ble en spesiell maskinstempelklisje benyttet på Postterminalen og ved hovedpostkontoret. 

KFK-styret 2016 / 2017: 
Formann: Petter E. Pedersen,  Tlf. 909 29 963  -  mail: p-ern@online.no 

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

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

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 


