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POSTKORTSPALTEN 
 

Veldig aktuelt i disse tider er Torvet i Kristian-
sand, hvor det nå bygges et nytt stort parkerings 
-hus under hele området. Motsetningene i de-
batten er store mellom utbyggere og handels-
stand mot miljøforkjemperne. 

GENERALFORSAMLING 
 

Kristiansand Filatelistklubb avholder sin 84. 
generalforsamling tirsdag den 21. februar 
2017 kl. 20.00 i Kristian IVdes gate 94. Det blir 
som vanlig enkel bevertning. 
Komplett innkalling med sakspapirer på side 
4 og fremover. 
 

Møt frem! 

HUSK VÅRAUKSJONEN! 
 

Klubben avholder vårens storauksjon tirsdag 

4. april kl. 19.00. Vi søker egnet materiale og 

tar imot fortløpende. Siste innleveringsfrist, 

hvis plass, er på medlemsmøtet 21. februar.  

SLUTT PÅ OFFISIELLE 
PERSONLIGE FRIMERKER 
FRA POSTKONTORENE 
 

Frimerketjenesten opplyser at de fra 2017 ikke 
lenger vil lage PF’er til postkontorene rundt om i 
landet. Det vil fremover kun bli laget opptrykk av 
allerede utgitte merker. 
 

Lokalt har Kristiansand Postkontor siden 2007 
jevnlig gitt ut egne Personlige Frimerker både til 
arrangementer og anledninger, og for salg til tu-
rister. Eksempler ses under: 

 

 

Hva dette vil bety for samleinteressen på PF’er 
er ikke lett å spå, men at det nå vil bli lettere for 
klubbene å selge PF’ene ved ulike arrangemen-
ter er vel sannsynlig. Tiden burde nå også være 
inne for en katalogisering av de «halvoffisielle» 
utgavene?! 

Du finner oss på www.kfk.no Fortsettelse på side 3: 

Postkort med motiv fra Torvet og vannfontenen. Brukt 1915 
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Hovedtorvet i Kristiansand by strekker seg 
fra Øvre torv ved Wergelandsparken til Nedre 
torv, hvor det går sammen med byens kjente 
handlegate, Markens gate. Torvet følger Råd-
husgata, som er utvidet på denne strekningen. 

Tidligere har det vært kirkegård på deler av om-
rådet, og ved flytting av masser fra utgravingen 
er det dukket opp levninger flere steder der den 
flotte sanden er gjenbrukt. Vittige tunger har gitt 
det nye anlegget navnet «Lik-kjelleren». 
 

Torvet har en betydelig tradisjon som handels-
plass for torvhandlere. Allerede i 1646 gav Kong 
Christian IV ordre om at det skulle holdes torv-
dager hver onsdag og lørdag for å sikre tilførsel 
av matvarer til byen. Torvet var også i en årrek-
ke terminal for Bybussen og byens drosjer. 
 

Utsmykkingen på torvområdet har vekslet litt 
gjennom årene. Vannfontenen fra 1866 måtte i 
1908 vike plassen for Henrik Wergelands-
statuen og ble da plassert på Øvre torg. Da sta-
tuen av Kong Haakon VII ble avduket 7. juni 
1951, ble vannfontenen demontert og stod førti 
år på lager, før den ble montert på nedre del av 
øvre torg til byens 350-års-jubileum i 1991.  

GODT NYTT JUBILEUMSÅR! 
 

I år er det 85 år siden Kristiansand Filatelistklubb 
ble stiftet. Som formann i jubileumsåret må jeg 
konstatere at jubilanten tross sin høye alder er i 
god form. Gjennomsnittsalderen på medlemme-
ne øker for hvert år, og vi jakter fortsatt på ung-
domskilden, men føler oss likevel ikke gamle. 
 

Det er igjen tid for generalforsamling. Innkalling 
med sakspapirer finnes på sidene bakover. 
Hvis vi skal se på det verbale først, er det stor 
aktivitet i klubben, med tillitsmenn som har hatt 
verv i mange år. Stor takk for det. 
For første gang på mange år kan vi i 2016 note-
re oss en økning på hele fem nye hovedmedlem-
mer. Dette er motstrøms i i landssammenheng 
og hjertelig velkommen skal dere være! Vi hadde 
i fjor 43 medlemmer i gjennomsnitt på klubbmø-
tene, og det høye fremmøtet ser ut til å fortsette 
inn i jubileumsåret. Grunnen til dette er nok sam-
mensatt, men et variert møteprogram med gode 
foredragsholdere, små kveldsauksjoner og direk-
tesalg av materiale, som gir muligheter til å få 
med noe hjem til egne samlinger, er nok noen av 
suksessfaktorene. I tillegg har vi en høy sosial 
profil med bespisning, som smørbrød og marsi-
pankake på noen av møtene. På siste møte før 
jul serveres tradisjonell julemat. Alt dette uten 
egenandel for medlemmene. 
 

Det sosiale kommer også frem når vi reiser på 
turer. Hvert år i februar drar nærmere 40 av oss 
av sted for å besøke frimerkebyttedagen i Aal-
borg-Nørresundby. Sist høst var det også over 
30 deltakere på fellestur til frimerkemessen i 
Praha, og den årlige sommerturen, som denne 
gang gikk til mineralsamlingen i Iveland, trakk 
drøye 50. 
 

Aktiviteten er høy, kontingenten og egenandeler 
er lave, og dette i sum gir underskudd i regnska-
pet. Det mener vi er bra så lenge vi har midler, 
og de brukes slik at alle medlemmer kan delta. 
 

Litt vemod med jubileumsåret er likevel at det er 
mer enn 50 år siden vi hadde jubileum uten å 
arrangere frimerkeutstilling. Dette har vi gjort 
hvert femte år på ulike nivåer, alt fra regionalt til 
nordisk. At vi ikke kom i mål denne gang er 
synd, men de økonomiske rammene fra forbun-
det ble for trange. Egenandelen i kroner, i tillegg 
til å stå for hele arrangementet, ble for stor. Vi 
hadde reservert Bystranda hotell og var klare for 
nasjonal utstilling, men medlemmene syntes pri-
sen ble for høy. Men det blir utstilling i Farsund, 
LISTER 2017, og vi oppfordrer alle med en 
«utstiller i magen» til å melde seg på der. Vi 
heier på dem og kommer selvsagt på besøk! 
 

Petter 

Postkort med motiv fra Nedre Torv. Brukt 1954 

Postkort med motiv fra Øvre Torv. Brukt 1961 

Fortsatt fra side 1: 

https://no.wikipedia.org/wiki/Kristiansand
https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98vre_torv_(Kristiansand)
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Nedre_torv_(Kristiansand)&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Nedre_torv_(Kristiansand)&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Markens_gate
https://no.wikipedia.org/wiki/R%C3%A5dhusgata_(Kristiansand)
https://no.wikipedia.org/wiki/R%C3%A5dhusgata_(Kristiansand)
https://no.wikipedia.org/wiki/Bybussen
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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 2017 

10. JANUAR Arnfinn Skåle fra Frimerketjenesten presenterer Posten og årets frimerkeutgaver 
 

24. JANUAR Utvidet Kveldsauksjon med litt bedre objekter 
 

  7. FEBRUAR Odd Arve Kvinnesland prater om «NORSK SKIPSPOST» som samleområde 
 

21. FEBRUAR Generalforsamling med enkel servering 
 Møtebånd bæres 
 

  7. MARS Frank Gilberg fra Fredrikstad Filatelistklubb viser sin samling  
 «AMERICAN PRECANCELS». 
 

21. MARS Visning av objektene til Vårauksjonen 
 

  4. APRIL VÅRAUKSJON 
 

18. APRIL Ettersalg av usolgte objekter fra Vårauksjonen 
 

  2. MAI Byttemøt. Vi forsøker igjen, men er avhengig av at dere tar med eget materiale  
 og er åpne for bytting. Det blir også direktesalg og en liten kveldsauksjon. 
 

30. MAI Johan M. Gulbrandsen viser sin samling «TYSKE STATER» 
 

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

REGIONAL UTSTILLING «LISTER 2017» I FARSUND 
 

Farsund Filatelist Forening fyller 50 år i høst og arrange-
rer en regional frimerkeutstilling for å markere dette, 
«LISTER 2017». 
 

Temaet for utstillingen er: «Utvandringen til USA / det 
amerikanske Lista».». Bakgrunnen er at Lista og dis-
triktet har hatt, og har, tette bånd til USA siden utvand-
ringen fra slutten av 1800 tallet og til i dag. Dette preger 
utstillingskatalogen og programmet under utstillingen. 
Temaet vil også gjenspeile seg i PF’er, som i begrenset 
opplag er planlagt utgitt før og under utstillingen. Den 
første PF’en er nå klar (se illustrasjon) og vil blant annet 
bli brukt ved utsendelse av info om utstillingen til aktuelle 

utstillere og klubber. 
 

Utstillingen finner sted 16 og 17 september på Farsund Fjordhotell, som ligger en fin spasertur fra 
Farsund sentrum. Det har vært stor interesse for tidligere utstillinger i Farsund, og det forventes  
også denne gangen. Det blir en eller to handlere tilstede, og utstillingen vil ha eget utstillingsstempel. 
 

For klubbens medlemmer, utstillere og besøkende blir det lagt opp til en sosial samling om kvelden 
den 16. september på Farsund Fjordhotell. Her blir det også premieutdeling.  For de som ønsker å 
overnatte under besøket er det inngått en god avtale med hotellet, med hhv kr 950, for enkelt rom og 
kr 990 for dobbelt rom. Referer til «Lister 2017» ved bestilling. 
 

Påmeldingsskjema og reglement kan hentes ut på forbundets nettside: http://www.filatelist.no . Her 
vil det også komme oppdateringer mv omkring utstillingen. 
 

Påmeldingsfristen er satt til 1. mai 2017, men send påmelding så snart som mulig. Spørsmål om-
kring utstilling kan sendes til: 
«Lister 2017», c/o Farsund Filatelist Forening, Boks 146, 4551 Farsund 
 

Eller til utstillingskomiteens leder, Odd Arve Kvinnesland, mail;  odkvinne@online.no 

http://www.filatelist.no
mailto:odkvinne@online.no
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INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR 
KRISTIANSAND FILATELISTKLUBB 

 

Klubbens 84.ordinære generalforsamling avholdes i Kr.4desgate 95 
tirsdag den 21.februar 2017 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 84. arbeidsår / 2016. 
 

5. Regnskap for 2016. 
 

6. Dekning av underskudd for 2016. 
 

7. Styrets budsjettforslag for 2017. 
 

8. Fastsettelse av kontingent for 2017. 
 

9. Junioravdelingens redegjørelse for 2016 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  Johan M. Gulbrandsen (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, 2 år) 

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

  

 h.  Valgkomité  Jan Ove Rasmussen (styrets forslag) 

   Ingvar Fossdal (styrets forslag)  

   Oddleif Olsen (styrets forslag)  

 i.  Revisor  Oddleif Olsen (gjenvalg, 1 år) 

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

    Johan M. Gulbrandsen 

    John A. Lie 

    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 for-
pliktelser overfor klubben med bl.a. ha betalt kontingenten for 2017. 
 

MØTEBÅND BÆRES! 
 

STYRET 



 

ÅRSBERETNING FOR 84. ARBEIDSÅR 
 

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

 Klubbens direktesalg  Kjell Hanssen og Per Kristian Olsen 
     Terje Kårikstad fra desember 2016 
 Reisekomité  Ingvar Fossdal 

    Valgkomité  Ingvar Fossdal, Jan Ove Rasmussen, Oddleif Olsen 
 
Møter: 
Det har i 2016 vært avholdt 1 styremøte, 16 ordinære medlemsmøter, 1 generalforsamling, 2 stora-
uksjoner, samt 1 sommeravslutningstur til Iveland kommunes mineralsamling. 
 
Av møteprogrammet nevnes: 
12.januar  Arnfinn Skåle fra Frimerketjenesten omtalte nye endringer for Posten Norge og om 
    årets frimerkeutgivelser 
26.januar  Utvidet kveldsauksjon 
  9.februar  Bjørn Muggerud fra OFK presenterte Norgeskatalogen 2016 + tippequiz 
23.februar  Generalforsamling 
  8.mars  Jan Ødegård fortalte om «Brev fra Storbritannia til Norge 1851-1875» 
22.mars.   Visning av objektene til vårauksjonen + kveldsauksjon 
  5.april  Vårauksjon 
19.april   Ettersalg av usolgte objekter fra vårauksjonen + tippequiz  
  3.mai   Atle Fossmark holdt foredrag om «Nummerstempling etter 1883» + nytt fra NF 
31.mai  Jan Michaelsen viste frem Forbundets samling av affixing-ruller + kveldsauksjon 
14.juni  Sommertur til Iveland kommunes mineralsamling med foredrag av Kjell Gunnufsen 
23.august   Utvidet kveldsauksjon 
  6.september Erik Olafsen fra firmaet Kjell Germeten fortalte om «Vignetter på norske FDC» 
20.september Fredrik Schrøder viste og fortalte om sin samling «Fransktalende Sveits» 
  4.oktober Årsmøte m/bevertning + kveldsauksjon 
18.oktober Visning av objektene til høstauksjonen 
  1.november Høstauksjon  
15.november Ettersalg av usolgte objekter fra høstauksjonen + kveldsauksjon 
29.november Petter J. Taraldsen holdt foredrag om H.C.Andersen gjennom frimerker + kvelds-
   auksjon 
13.desember Julemøte m/julemat og drikke, samt utlodning og premieringer + Dronning Filatelia 
 
Fremmøte: 
Oppslutningen har vært meget god og variert fra 51 registrerte på møtet 13/12 og til færrest på 
sommeravslutningsturen 14/6 med 31 fremmøtte. I gjennomsnitt har møtene vært besøkt av 42,7 
medlemmer som er en liten nedgang på 0,6 i forhold til 2015 som var på 43,3. 
 
Tilstede på samtlige møter i 2016 var det 6 personer mot 5 i 2015. Disse var: Arne Abrahamsen, 
Kjell Berling, Kjell Hanssen, John A. Lie, Stein Nygård og Ernst Rolf Olsen.  Disse fikk bokpremie 
på julemøtet den 13.desember. 
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Medlemstall:   31/12 2016  31/12 2015 
A-medlemmer         127         122   Endring +5 
Æresmedlemmer            1             1   Endring   0 
B-medlemmer           18           18   Endring   0 
Totalt          146         141   Endring +5 
 

Det var svært gledelig at medlemstallet økte med totalt 5 medlemmer etter flere år med betydelig 
nedgang. 
 

6 nyinnmeldinger og 1 strykning. 
 
Følgende 10 medlemmer fikk nytt møtebånd på julemøtet: 
100 møter  Edgar Hansen 
100 møter  Jon-Erik Hansen 
100 møter  Magne Torjusen 
200 møter  Kjell Gunnufsen   
200 møter  Arne Ringsby 
300 møter  Arne Abrahamsen 
400 møter  Kjell Berling 
500 møter  Aasmund Kulien 
600 møter  Steinar Lerstøl 
700 møter  Petter E. Pedersen 
 
Frimerkequiz: 
Premie til de beste quizerne gjennom året: Audun Kjølsrud, Jon-Erik Hansen og John A. Lie. 
 
Utstillingsdeltakelse i 2016: 
Øystein Grøntoft  NEW YORK 2016 Madagascar 1825 – 1935 85p. Stor Vermeil 
Gunn Irene Nibe  DJURSLAND 2016 Byen Nibe på Nordjylland 
              77p. Vermeil + Ærespris. 
Petter J. Taraldsen  DJURSLAND 2016 Hans Christian Andersen. Hans liv og digtning 

  74p. Vermeil + Ærespris. 
Bjørn Gunnar Solaas  NEW YORK 2016   Albrecht Dürer – product and model of his time 

  89p. Stor Vermeil 
      PHILATAPEI 2016  Albrecht Dürers reise til Nederlandene 1520/21 

  90p. Gull 
 
Dommeroppdrag: 
Klubbens dommere har ikke hatt noen dommeroppdrag i 2016. 
 
KFK-Filateli 
Klubb-bladet KFK-Filateli har i 2016 kommet ut med 2 nummer. 
 
Turer og andre aktiviteter: 
Det ble arrangert fellestur til Aalborg – Nørresundby`s store byttedag 5.- 7. februar. Likeledes hadde 
klubben en fellestur til den store samlermessen i Praha i Tsjekkia 8.-12. september. 
 

Vi hadde også en egen stand under Frimerkets Dag lørdag 1. oktober på postkontoret i Kristiansand. 
 
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 objek-
ter fra klubbens lager. 
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VÅRE FORUNDERLIGE FRIMERKER 
 

De første «fri-form» fri-
merkene ble utgitt av 
Sierra Leone i 1964. Si-
den den gang  kan det 
se ut som verdens post-
verk har konkurrert i å 
utgi ekstreme frimerker i 
alle fasonger og ulike 
materialer. Mens det tid-
ligere var mer 
«useriøse» land som 
stod for utgivelsene har 
trenden de siste årene 
også nådd Europa og 
Skandinavia. 
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Færøyene ga i september 2016 ut et frimerke med 
Torskeskinn. Martin Mørck er frimerkekunstner. Østerrike ga i juni 2016 ut 

verdens første frimerke i glass. 



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! 

Siden vi feirer 85. års jubileum i år er det naturlig å se tilbake på tidligere markeringer. I 1972 var 
klubben 40 år og hadde tidligere på sommeren arrangert den internasjonale ungdomsutstillingen 
INTERJUNEX 1972 med egen frimerkeutgave og masse pomp og prakt. På høsten ble det igjen 
invitert til frimerkeutstilling, sammen med deltakere fra vår vennskapsklubb i Aalborg-Nørresundby 
i Danmark. Utstillingen fant sted i Frimurerlosjens lokaler i sentrum og var godt besøkt. Vi har fort-
satt et meget godt forhold til vennskapsklubben, hvor vi i mer enn tjue år har vært faste gjester på 
deres tradisjonelle Byttedag den første lørdagen i februar. I år deltok vi med nesten 40 personer. 

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 


