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Oslo Filatelistklubb
er landets eldste klubb, og feiret sitt 130årsjubileum i 2016. Med ca. 450 medlemmer
i inn- og utland er vi også landets største
filatelistklubb. I tidsrommet september til
mai avholdes vekselvis medlemsmøte og
klubbaften med auksjon hver mandag.
På medlemsmøtene er det kåserier over
filatelistiske emner eller temaer av allmenn
interesse, ofte ledsaget av lysbilder. På
klubbauksjonene kan man enten være
tilstede eller delta med skriftlige bud.
Møter og klubbaftener finner stort sett sted
på Schafteløkken, Zahlkasserer Schafts plass
1, 0267 Oslo (like ved Frogner plass).
LEDER:
Tore Berg
Mobil 916 63 558
E-post: toreberg@online.no
NESTLEDER:
Bjørn Eirik Rasmussen
Mobil 901 24 634 P 67 55 93 85
E-post: berasmussen@hotmail.com
STYREMEDLEMMER:
Svein H. Andersen
Mobil 992 08 772
E-post: sveinharthor@gmail.com
Thore Habberstad,
Mobil 993 67 560/P 22 19 29 22
E-post: thore.habberstad@getmail.no
Carl Gøran Fürst Scheve
Mobil 900 19 0472
E-post: carl-sch@online.no
STYRETS SEKRETÆR:
Svein H. Andersen
Mobil 992 08 772
KLUBBENS KASSERER:
Bjørn Muggerud
Mobil 905 21 375
E-post: bmuggeru@online.no
BIBLIOTEKAR:
Kjell Åge Johansen
Mobil 920 13 268
E-post: kj-aagj@online.no
KLUBBAUKSJONER:
Jan Henrik Fjære, Einar Østmo,
Thore Habberstad og Svein H. Andersen

NR 1/2019 -30. ÅRGANG
KLUBBENS POSTADRESSE:
Frydenlundgaten 14, 0169 Oslo
Tlf: 22 60 07 19
http:// www.oslofilatelistklubb.no
E-post: mail@oslofilatelistklubb.no
Giro 0532 2740702
IBAN-nummer N005 0532 2740 702
BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX

BIBLIOTEKET
Frydenlundgaten 14
har åpent tirsdager kl 19-21
REDAKTØR
For denne utgaven: Knut Arveng
E-post: knut@arveng.com
TRYKK:
Merkur Grafisk AS
OPPLAG:
600
ANNONSEPRISER:
1/1 side s/h kr. 500
1/1 side farger kr. 1000
(Alle priser ex. moms)
ORG. NUMMER:
961 210 461
Hjemmeside: www.oslofilatelistklubb.no

OFKs medlemsblad sendes til
medlemmene i mars, juni,
september og desember.
Frist for stoff er 15/2, 15/5, 15/8
og 15/11.
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Noen ord fra klubbens leder:
Året 2019 er forlengst i gang, Møtevirksomheten, både de ordinære og
klubbaftener avholdes etter oppsatt plan. Mandag 4. februar ble møte nr 2.500
markert med kake (med klubbens logo). Personlig frimerke i anledningen var
også laget. Eksempler på hva som finnes i klubbens arkiver ble vist frem. Det
er svært mye som er bevart, helt fra klubbens tilblivelse. Antallet møter 2.500, tenk over det – og auksjonene er en gang ikke medregnet. I
gjennomsnitt tilsier det 19 årlige møter, siden klubben ble stiftet 11.12. 1886.
Forutsatt samme møtefrekvens blir det 26 år til vi markerer møte nr 3.000.
Men før det kommer klubbjubileet, det store, i 2036. Det er
langtidsplanlegging som gjelder.
Møteplan til og med sommermøtet mandag 3. juni finner du annet sted i
bladet, og også på vår nettside. Styret og mange frivillige som forbereder dette
legger jevnlig ned tid og tanker for å finne interessant tema. Også på
klubbaftenene forsøker vi å ha et lite tema. Alt fra et samlerområde til
demonstrasjon av hjelpeutstyr. De møter som holdes i vårt bibliotek gir
selvsagt tilgang til det formidable utvalg vi har.
Generalforsamlingen holdes mandag 25. mars. Innkalling, dagsorden,
årsberetning og regnskap mv er som vanlig inntatt i denne utgave av INFO. Vi
håper på godt fremmøte. Årsmøtet er som vanlig også en mulighet til å gi
synspunkter på klubbens drift og styrets innretning av sitt verv.
Auksjonskomiteen arbeider trutt og fast med å tilby objekter som passer
medlemmenes samlerområder, til fornuftige utropspriser. Avbildning av
objekter fungerer bra, og det videreføres. Utvalget er det siste året også tilført
midler slik at de om nødvendig kan gå til anskaffelse av samlinger og
enkeltobjekter.
FILOS 2018 snakkes det fortsatt om. En vellykket utstilling, på alle måter. Jeg
hører stadig godord om den. Antall utstillinger landet omkring er ikke for
mange. I styret er løselig luftet om vi skal ta ballen igjen, om ikke nå så om
noen år. FILOS 2018 gav mersmak. I mellomtiden diskuterer vi om det er andre
former for treffsteder som kan ha en årlig frekvens. Ingen konklusjoner så
langt, og vi er fullt innforstått med at det krever både penger og manne/kvinnekraft. Uansett, som frimerkesamlere må vi på hobbyens vegne sørge
for å være synlige.
Jeg håper å treffe mange av dere på våre møter eller i annen sammenheng.
Styrets forslag til kontingent er uendret beløp. Vi mener klart at det gir god
valuta både gjennom klubbens aktiviteter og både forbundets og vårt eget
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tidsskrift INFO kommer jevnlig i postkassen din. Det siste er til og med
frimerkefrankert.
God møtesesong ønskes!
Tore Berg
Leder



Program våren 2019
Mars:
4/3
11/3
18/3
25/3

Roar Grøtting – norsk helpost, fra hans utstillingseksponat
klubbaften – i Frydenlundgata 14
auksjon
Generalforsamling

April:
1/ 4 klubbaften – på Schafteløkken
8/4 klubbmøte – om frimerker og frimerkesamlere i de tidlige år
v/Tore Berg
29/4 klubbaften – i Frydenlundgata 14
Mai:
6/5
13/5
20/5
27/5

Jarle Teigøy – Djeveløya og straffefengslene i Fransk Guyana
klubbaften – i Frydenlundgata 14
sommerauksjon
klubbmøte

Juni:
3/6 sommermøte Sporveismuseet
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GENERALFORSAMLING
MANDAG 25.MARS 2019
Herved innkalles til Generalforsamling
mandag 25.mars 2019 kl.19.00
på Schafteløkken, Zahlkasserer Schafts plass 1.
VEL MØTT !
DAGSORDEN:
1.
Valg av dirigent, referent, tellekorps og underskrivere av
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

protokollen.
Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Styrets årsberetning.
Årsregnskap for 2018, revisors beretning og Rådets uttalelse.
Disponering av resultat 2018, inkl forslag om overføring
av kr 750.000 fra OFKs Grunnfond til Driftsfondet. Budsjett
for 2018.
Valg av:
a. Leder for 2019.
b. 2 styremedlemmer for 2019/20.
c. 2 varamedlemmer til styret for 2019.
d. 3 rådsmedlemmer for 2019/20.
e. 1 rådsmedlem for 2019
f. 2 varamedlemmer til rådet for 2019.
Valg av registrert eller statsautorisert revisor for 2019.
Fastsettelse av kontingent for 2020.
Styrets forslag: Uendret kontingent.
Oslo, 30. januar 2019

Tore Berg (s)

Svein H. Andersen (s)

Bjørn Eirik Rasmussen (s)

Thore Habberstad (s)

Rolf A. Hauge (s)
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STYRETS ÅRSBERETNING 2018
GENERELT
Det har på ny vært et år med et godt aktivitetsnivå i klubben, inklusive regional
frimerkeutstilling FILOS 2018. Hovedmøter, klubbaftener og auksjoner er
videreført på samme nivå som foregående år.
Klubbmøtene har vært gjennomført på tradisjonelt vis med gode foredrag.
Kveldene uten ordinære auksjoner (klubbaftener) har vært forsøkt som ulike
temakvelder, byttekvelder og med salg/gratisbord fra bibliotekets
dublettlager. Miniauksjoner er fast innslag, og lotteri avholdes periodisk. Frem
til sommeren var det quiz på alle hovedmøter, med Tryggve Johansen som
produsent. Klubbaftener lagt til våre lokaler i Frydenlundgate fungerer godt,
og videreføres også i 2019. Auksjonsutvalget har satset på større auksjoner
med variert tilbud, og har på den bakgrunn begrenset antall auksjoner i 2018
til fire. Vi anmoder våre medlemmer til å vurdere større innleveringer til
klubbens kommende auksjoner. Se nærmere omtale av de ulike aktiviteter
nedenfor. Styret vil fortsatt bestrebe seg på å få øket oppmøte gjennom nye
tiltak.
Klubbens bibliotek har også i 2018 mottatt en rekke donasjoner, og som
fortsatt gir vår utmerkete bibliotekar Kjell Åge Johansen hektisk arbeid. Hvert
år tilkommer en stor mengde helt ny litteratur, tidsskrifter og kataloger hvilket har ført til stor plassmangel. Klubbens styre vil sammen med klubbens
Bibliotekutvalg nøye vurdere nødvendigheten av oppbevaring av dubletter og
mindre interessante tidsskrifter og kataloger.
Webmaster Dag Røhjell har i 2018 gjennom god egeninnsats driftet vår
hjemmesider med stadig ny informasjon. Det var en periode tekniske
utfordringer, knyttet til vår leverandør. Det medførte et skifte. Klubben er
fortsatt åpen for forslag til forbedringer og videre utbygging til glede for våre
medlemmer.
OFK-Info har kommet ut med 4 numre i 2018, alle med spennende og godt
innhold. Vi takker våre redaktører av Info, Knut Arveng for nr. 1 og 3, og Per
Erik Knudsen for nr. 2. og 4. for vel utførte oppgaver, og håper de vil videreføre
vervet i 2019.
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Norgeskatalogen utgis nå annethvert år, siste utgivelse høsten 2017. Det har
vært et godt ettersalg, som bidrar til klubbens økonomi. Det arbeides med
utgivelse av katalog høsten 2019. Det arbeides også langsiktig med ytterligere
katalogutgivelser, uten at det konkret kan angis når. I 2018 er innvilget
økonomisk støtte til bok om norsk stemplet papir ved Hans Kr. Aabø.
FILOS 2018. Klubben holdt regional utstilling i dagene 5.-6. oktober. Sist gang
var i 2011 ifm klubbens 125-års jubileum, og styret hadde en god tid hatt et
ønske om på ny å sette OFK på utstillingskartet. Utstillingen tok også opp i seg
"Frimerkets Dag". FILOS 2018 sammenfalt med 100-årsdagen for klubbens
første utstilling, og åpningsdagen var eksakt samme dato – 5. oktober.
Arrangementet var et samarbeid med Sentrum Filatelistklubb. Utstillingen ble
holdt meget sentralt i Thon Conference i Universitetsgaten – kun 30 meter fra
Karl Johan. De utstilte eksponater dekket ca. 110 rammeflater inkl postkort,
med god variasjon i materialet. Det var også 4 handlere tilstede. Oppsummert
var det et vellykket arrangement.
Som tidligere år har det vært god oppslutning om våre tradisjonelle
arrangementer hvor også medlemmenes ledsager kan være med.
Sommermøtet ble avholdt med en vellykket omvisning på Ibsen-museet.
Deretter var det felles bespisning i Oslo Sjømannsklubb sine lokaler. Årets
fellesreise i juli gikk til frimerkeutstillingen "Estex 2018" i Tallinn. Den
tradisjonelle julemiddagen ble holdt på Scandic Hotel Oslo City lørdag 8.
desember, med god oppslutning. Under middagen ble utdelt 25- og 50 års
medlems nåler. Klubbens orden "Den Glade Gauk" ble endelig avviklet på
julebordet, ved at alle som ikke fra tidligere hadde denne ble tildelt et
eksemplar.
Klubbens regnskap viser et betydelig underskudd, selv om det er bedre enn
budsjett for året. Norgeskatalogen har bidratt med godt ettersalg av utgivelsen
fra høsten 2017. Finansinntektene er lave pga rentenivået. I januar 2019 er
gjennomført en omplassering av klubbens midler som bør gi en betydelig
økning i finansavkastningen. Kompensasjon for merverdiavgift gir oss fortsatt
et hyggelig tilskudd. Ordningen med "Grasrotandelen" bidrar også, og vi håper
at flere medlemmer benytter seg av denne muligheten for å støtte klubben.
Styret ser alvorlig på kostnadssiden, men må også erkjenne at vårt
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aktivitetsnivå og egeneide lokaler medfører betydelige faste kostnader. Styret
vurderer hele tiden muligheter for å redusere kostnader og øke våre inntekter.
Klubbens medlemmer har også i 2018 vært aktive som utstillere, dommere og
kommisjonærer. Dette er også et bidrag til å synliggjøre vår hobby.
Styret retter en stor takk til våre lønnende funksjonærer, aktive medlemmer
og spesielt de som utfører en dugnadsinnsats for klubben - både store og små
bidrag. Deltagelse på klubbens aktiviteter er viktig for klubben, men fremfor
alt bør det gi den enkelte personlig hygge og sosial glede!
Vi vil også rette en takk til alle våre foredragsholdere og til våre gode
samarbeidspartnere i Frimerketjenesten og Norsk Filatelistforbund.
MEDLEMMER OG MEDLEMSTALL MV
Medlemstallet
Pr.31.desember 2018 hadde klubben 393 (416) medlemmer, hvorav 93 (106)
uten forbundskontingent. Av våre hovedmedlemmer er det 53 (52) som ikke
betaler kontingent (dvs har status som livsvarig medlem, medlem i 50 år,
innbudt medlem, æresmedlem.)
Æresmedlemmer:
Olga Ellis, Kjell Åge Johansen, Knut Fr. Knutzen, Gunnar Melbøe, Bjørn
Muggerud, Carl Nyland, Arne Thune-Larsen og Per Wibe Due.
Innbudte medlemmer:
Halvor Fasting, Enzo Finger, Sverre Morken og Arnfinn Skåle.
Jubilanter
Følgende har vært medlem i 50 år:
Grethe Jobling og Thore Habberstad.
Følgende har vært medlem i 25 år:
Morten Evensen, Geir Olav Flatheim, Frank Gilberg, Paal Berg Helland, Per H.
Kristensen, Kjell Tore Mørck, Hans Sauro, Harald Selte, Knut Martin
Siljubergåsen og Einar Østmo.
De av jubilantene som var tilstede på julemøtet fikk sine jubileumsnåler der.
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Vi hedrer minnet etter:
Nils Raknerud, Arne Schønning, Egil Thorstensen, Oddvar Giil, Svein Tonning,
Rolf Berg, Fred Osther og Johan M. Gulbrandsen
KLUBBMØTER, KLUBBAFTENER og AUKSJONER
Det er i 2018 avholdt 16 hovedmøter, 14 klubbaftener og 4 auksjoner.
Møtevirksomheten:
Det har vært avholdt 16 hovedmøter, medregnet Generalforsamling, sommerog julemiddag. Hovedpostene har vært:
Møte nr.
2484 22/1 "Auksjonsåret 2017" v/Ørn Grahm
2485 5/2
"Galapagos" v/Bjørn Eirik Rasmussen
2486 19/2 "Danske helsaker med tilleggsfrankering" v/Per Erik Knudsen
2487 5/3
"Hvaler" v/Frank Gilberg
2488 19/3 Generalforsamling
2489 9/4
"Norske varianter" v/Erik Olafsen
2490 23/4 "Boerkrigen 1899-1902" v/Jan Michelet
2491 14/5 «Norsk feltpost – i vid forstand» v/Øivind Rojahn Karlsen
2492 4/6
Sommermøte på Ibsenhuset
2493 10/9 "Kjeller flyplass i krig og fred" v/Arvid Løhre
2494 24/9 "OFK utstillinger gjennom 100 år" v/Arne Thune-Larsen
2495 8/10 "Erfaringer FILOS 2018" v/Komiteen
2496 22/10 "Roald Amundsen bragder" v/Knut Arveng
2497 5/11 "Mount Athos/ Samlerglede, merkverdigheter og visuelt
tiltalende samlerobjekter " v/Tryggve Johansen og Tore Berg
2498 19/11 "Frimerkeåret 2019" v/Halvor Fasting
2499 8/12 Årets Julemiddag
Klubbaften holdes vekselvis på Schafteløkken og i klubbens lokaler i
Frydenlundgata. Det er i alt holdt 14 klubbaftener, bla med orientering om vårt
bibliotek, demonstrasjon av teknisk hjelpeutstyr, orientering om ulike
samlerområder mv. Miniauksjoner holdes på klubbaftener, tilsvarende som
ifm våre hovedmøter. Klubbaftener videreføres i 2019. Vi oppfordre alle
medlemmer til å benytte klubbaften til utveksling av kunnskap og materiale.
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Auksjoner – det har vært 4 i regi av auksjonsutvalget. Det er vektlagt variert
materiale og gode illustrasjoner tilgjengelig på nett. Auksjonsutvalget mottar
fortsatt for få innleveringer, og har på den bakgrunn også i 2018 begrenset
antall til fire auksjoner. Auksjonsutvalget har supplert manglende innlevering
med innkjøp for klubbens regning. Vi anmoder våre medlemmer til å vurdere
større innleveringer til klubbens kommende auksjoner.
TILLITSMENN, FUNKSJONÆRER, KOMITEER og UTVALG
På Generalforsamlingen 19.mars ble Tore Berg valgt som ny leder. Arne ThuneLarsen ble takket for sin innsats og vil fortsatt bidra som varamann til styret.
Styret mv, etter valget den 19. mars
Sammensetning (valgperiode angis i parentes):
Leder
Tore Berg
Nestleder
Bjørn Eirik Rasmussen
Styremedlem Carl Gøran Scheve
Styremedlem Thore Habberstad
Styremedlem Svein H. Andersen
Varamann
Rolf A. Hauge
Varamann
Arne Thune-Larsen

(2018)
(2018/19)
(2018/19)
(2017/18)
(2017/18)
(2018)
(2018)

Rolf A. Hauge har fra høsten 2018 vært fast møtende for Carl Gøran Scheve
pga langtids sykefravær.
Det er avholdt 9 styremøter.
Klubbens Råd:
Gunnar Melbøe, leder
Georg Størmer, nestleder
Knut Fr. Knutzen
Odd Frømyhr
Per Erik Knudsen
Varamenn:
Marit Elind
Egil Kiserud

(2017/18)
(2018/19)
(2017/18)
(2017/18)
(2018/19)
(2018)
(2018)
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Valgkomité:
Gunnar Melbøe, Erik Olafsen og Marit Elind

(2018)

Revisor:
Revisorhuset A/S

(2018)

Klubbens øvrige tillitsmenn oppnevnt av styret
Komite for Norgeskatalogen:
Bjørn Muggerud, Kjell Åge Johansen og Erik Olafsen.
Auksjons-/klubbaftenutvalg:
Jan-Henrik Fjære (leder), Thore Habberstad, Svein H. Andersen og Einar
Østmo.
Bibliotekutvalg:
Kjell Åge Johansen (leder), Tryggve Johansen, Tore Berg, Svein H. Andersen og
Bjørn Muggerud.
Webmaster:
Dag Røhjell
Festkomite :
Bjørn Eirik Rasmussen (leder) og Thore Habberstad
Ordenskollegiet for "Det Gyldne posthorn" samt Komite for Bestyrelsen av
"Anderssen-Dethloff-medaljen":
Tore Berg, Bjørn Eirik Rasmussen og Thore Habberstad (alle utpekt av styret).
Georg Størmer, Gunnar Melbøe og Per Erik Knudsen (utpekt av Rådet).
Redaktører for OFK "INFO":
Knut Arveng (nr.1 og 3), og Per Erik Knudsen (nr.2 og 4).
Ansatte funksjonærer:
Bjørn Muggerud, kasserer
Svein H. Andersen, sekretær
Kjell Åge Johansen, bibliotekar
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MER om UTVALG og KOMITEER
Auksjonsutvalget
Det ble avholdt 4 auksjoner i 2018. 2 i første halvår og 2 i andre halvår. Antall
objekter på hver auksjon har variert, fra ca. 50 til 130. Det er nå gode
bildegjengivelser på nett, av alle objekter. Deltagelsen på auksjonene er
rimelig god. Auksjonsutvalget har også forsøkt auksjon med "hollandsk auksjon
prinsipp" hvor utrop ble ropt ut nedadstigende til tilslag eller minstepris ble
oppnådd. Dette vil nok bli videreført i 2019. Utbudet av objekter er i 2018
supplert med innkjøp, med bidrag fra klubben.
Klubbauksjonene er fortsatt en viktig del av klubbens indre liv, og vi oppfordrer
medlemmer til å finne frem objekter for innlevering på auksjonene i 2019.
Biblioteket – oversikt virksomhet i 2018
2018 (2017)
Åpningsdager
34
(35)
Besøk
55
(80)
Utlån (enheter)
109
(105)
Innkomne bøker/monografier
776
(224)
Innkomne tidsskrifthefter
1.218
(397)
I tillegg mange auksjonskataloger hvor kun "name sales"- og landskataloger
føres i tilvekstprotokollen.
Biblioteket har mottatt gaver fra følgende:
Tore Berg, Finn H. Eriksen, Frank Gilberg, Thore Habberstad, Kjell Åge
Johansen, Tryggve Johansen, Eivind Lund, Arvid Løhre, Øyvind Midtlid, Bjørn
Muggerud, Bjørn Eirik Rasmussen, Øyvind Refsnes, Rolf Scharning, Hallvard
Slettebø, David Zemer og noen anonyme givere. I tillegg har biblioteket fått
litteratur etter Ingolf Kapelrud. Biblioteket takker alle givere. Gavene er av
største betydning for bibliotekets utvikling og informasjon for klubbens
medlemmer.
Redaktøren av Norsk Filatelistisk tidsskrift har benyttet bibliotekets store
utvalg av monografier og tidsskrift til forskjellige artikler i tidsskriftet. I tillegg
har også noen av forfatterne i NFT benyttet klubbens bibliotek.
Bibliotekaren har videreført arbeidet med å legge inn bibliotekets beholdning
på data og en oversikt over monografier pr. land og generelle monografier er
lagt ut på klubbens hjemmeside sammen med en ganske fyldig oversikt over
tidsskriftene i biblioteket. Denne oversikten er også søkbar gjennom «Global
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Philatelic Library» http://globalphilateliclibrary.org/ der OFK er en av 27
«Forskningsbibliotek». Ved årets utgang består OFKs liste av over 10 000 titler.
I tillegg ligger innholdsfortegnelsen over artikler i klubbens eget tidsskrift med
over 1 300 artikler. Fra dublettlageret er det solgt monografier på klubbens
møter. Utklippene som ble lagt ut for salg ble hentet av generalsamler.
Tidsskrift, auksjonskataloger og monografier fra vårt dublettlager er donert til
The Royal Philatelic Society London. De dekker fraktkostnader.
Norgeskatalogkomiteen
Norgeskatalogen 2018, den 68. utgaven, ble utgitt i oktober 2017. Det har i
2018 vært et godt ettersalg, med tilsvarende bidrag til klubbens økonomi. Det
arbeides nå mot ny utgave.
Norgeskatalogen 2018 har deltatt på 3 utstillinger, med dels gode resultat.
Klubbens hjemmesider
Klubbens hjemmeside er videreført i samme format også i 2018. Nødvendige
oppdateringer utføres så raskt som mulig. Innholdet på hjemmesiden er
omfattende, og burde favne manges interesser og behov. Også i 2018 var det
tekniske avbrudd, som vanlig kjedelig. Det medfører merarbeid for redaktøren
og manglende resultat for bruker. Ansvar for avbrudd ligger på vår leverandør
og det har vært en runde for å bøte på dette.
Som alltid -innspill, forslag, bidrag og så videre tas imot med takk.
Komiteen for "Anderssen-Dethloff-Medaljen"
Utdelinger legges tradisjonelt til klubbens "runde" år. Komiteen har ikke
avholdt møter i 2018.
Oslo, 30. januar 2019 - Styret
Klubben sender jevnlig ut mail med påminnelse, blant
annet om møtene. Vi savner mailadresse til mange av
klubbens medlemmer. Herved en oppfordring om at
du sender en mail til mail@oslofilatelistklubb.no
Vi benytter din mailadresse kun til utsendelser som
gjelder klubbens aktivitet. Informasjon fra de av våre
medlemmer der mailadresse mangler har mulig-heten
for å få et brev med klubbens personlige frimerke,
utgitt i anledning møte nr 2.500. Oppgi ditt navn og
adresse.
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Oslo Filatelistklubb
v/Tore Berg
Frydenlundgaten 14,
0169 Oslo

Oslo 20.februar 2019

Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteen, som har bestått av Marit Elind, Gunnar Melbøe og Erik Olafsen
har følgende forslag til Styre og Råd i Oslo Filatelistklubb:
Leder for 1 år (2019):
Tore Berg (gjenvalg)
2 styremedlemmer for 2 år (2019/2020):
Svein H. Andersen (gjenvalg)
Rolf Hauge (ny, opprykk fra varamedlem)
(Thore Habberstad og Bjørn Eirik Rasmussen er ikke på valg)
2 varamedlemmer for 1 år (2019):
Liv Norbom (ny)
Arne Thune-Larsen (gjenvalg)
3 rådsmedlemmer for 2 år (2019/2020)
Gunnar Melbøe (gjenvalg)
Odd Frømyhr (gjenvalg)
Bjørn Muggerud (ny)
(Per Erik Knudsen er ikke på valg)
1 rådsmedlem for 1 år (2019)
Marit Elind (ny, opprykk fra varamedlem, erstatter Georg Størmer som har
trukket seg)
2 varamedlemmer til rådet for 1 år (2019)
Egil Kiserud (gjenvalg)
Kjell Åge Johansen (ny)
Valgkomiteens innstilling er enstemmig.
For valgkomiteen
Gunnar Melbøe (sign.)
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Referat fra OFK møte 22. oktober 2018
I kveld kunne klubbens leder Tore Berg ønske velkommen til medlemsmøte nr. 2496.
Etter noe informasjon og to anmeldelser kunne vi lene oss godt tilbake og høre på
kveldens foredrag.
Kveldens tema var «Roald Amundsens bragder» ved foredragsholder Knut Arveng. Litt
av referatet sto i forrige nummer, men plassmangel gjorde at ikke hele kom med. Vi
tar det inn her i sin helhet. Knut fortalte om Amundsens følgende ekspedisjoner:




Med ”Belgica” til Antarktis 1897-1899

(Første overvintring i Antarktis)

Med ”Gjøa” gjennom Nordvestpassasjen

1903-1906 (Første gjennomseiling)

Med ”Fram” til Sydpolen 1910-1912 (Første

mennesker på Sydpolen)

Med ”Maud” gjennom Nordøstpassasjen

1918-1920 (Første til å seile både øst og

vest)

Med flyene N-24 og N-25 mot Nordpolen

1925 (Nødlandet, og returnerte etter 3

uker)

Med luftskipet ”Norge” fra Svalbard over
Nordpolen til Alaska 1926 (Første mennesker som kom til Nordpolen)
Med flyet ”Latham” på leting etter Nobile 1928 (Forsvant underveis til
Svalbard).

Roald Amundsen ble født på Hvidsaten gård i Borge i Østfold. Fødestedet er i dag
museum. Han fikk sine første sjøopplevelser og polarerfaring som mannskap på
fangstskten Magdalena i 1894.
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Til Antarctis med Belgica
Selfangeren Patria
ble av
belgieren Adrien de Gerlache
kjøpt og bygget om til
ekspedisjonsskip under navnet
Belgica. Ekspedisjonen 18971899 gikk til Antarktis, og var
den første i verden som
overvintret på de breddegrader. Roald Amundsen var
med som førstestyrmann.,
Gjennom Nordvestpassasjen
med Gjøa
Nå var Amundsen klar for en
ekspedisjon i egen regi. Han gikk
til anskaffelse av selfangst skuta
Gjøa for å seile gjennom Nordvestpassasjen. I årene fra 19031906 seilte han så med tre
overvintringer fra øst til vest
langs Canadas arktiske kyster,
en gjennomseiling som aldri var
utført tidligere.

Kartet viser Gjøas rute fra Grønland til Alaska. Skutas størrelse tatt i betraktning, var
denne reisen gjennom isødet litt av en bragd. Ferden endte i Nome. Skuta ble deretter
tauet til San Francisco og lagt i opplag.
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Gjøas mannskap ved ankomsten til Nome i Alaska. Amundsen helt til venstre i første rad

En gruppe norsk-amerikanske forretningsmenn kjøpte skuta og fikk henne plassert i
Golden Gate Park, hvor ble liggende i 66 år, med tilsyn og vedlkehold av norske
interesser i byen.
I 1972 – 100 år etter hun var bygd ble
Gjøa satt ombord i MS Star Billabong
i San Francisco og fraktet til Oslo. Hun
ble plassert på Bygdø og sto uten-dørs
Gjøa i Golden Gate Park i San Francisco 1906 - 1972
i nye 41 år, før hun fikk eget hus.

Gjøa utendørs på Bygdøy
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Med Fram til Sydpolen – Amundsens største bragd
Etter å ha planlagt en ekspedisjon til Nordpolen, med polarskuta Fram, som han hadde
fått låne av Fridtjof Nansen, ombestemte Amundsen seg underveis. Da han fikk høre
at amerikaneren Robert Peary hadde nådd Nordpolen (noe som i ettertid er
tilbakevist), var ikke dette lenger et ettertraktet mål for Amundsen. Han snudde
baugen sydover og seilte mot Antarktis.

Over: Fram sjøsettes i Larvik 1892,
bygget av Colin Archer for Fridtjof
Nansen. T.h. På vei mot Antarktis,
ført av Roald Amundsen

Ved ankomsten til Sydpols kontinentet,
lå det allerede en britisk ekspedisjon
der, ledet av kaptein Scott, Royal Navy.
Hans mål var det samme som
Amundsens – å bli førstemann i verden
på Sydpolen. Kappløpet var i gang.
Scotts base
Cape Evans,
og hans
fremkomstmidler –
hester og
hunder
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Amundsens base Framheim i Hvalbukta, hvor han satte opp prefabrikkerte og flatpakkede hus de hadde
med om bord på . T.h. et par eksempler blant mange – her de norske utgavene -som opp gjennom årene
har illustrert Amundsen og Fram. Under et australsk frimerke med bilde av skuta fra en serie utgitt med
polarskip som motiv. Vel og bra, men kunstneren har ikke helt gjort hjemmeleksa, for Fram har fått feil
farger i flagget i aktermasten – de islandske i stedet for de norske.

Da Amundsen hadde vært
bortom Scott og hilst på,
forflyttet han seg et stykke langs
iskanten (se kartet på forrige
side), og etablerte sin base.
Deretter la noen av deltakerne
ut i retning Sydpolen, for å
plassere ut depoter med
forsyninger. Scott gjorde det
samme langs sin tenkte rute.
Da alt var klart, la han ut mot
pol-punktet med fire ledsagere
og et stort antall hunder. Gruppen nådde Sydpolen 14.
desember 1911, og ble der i fire dager. De reiste et telt,
hvor de la igjen overflødig utstyr og proviant til Scott, som
de visste også var på marsj mot polen.
Før han forlot polpunktet og bega seg på vei tilbake, skrev
Amundsen et brev til Kong Haakon som han etterlot,
samtidig som han ba Scott om å ta dette med seg tilbake.
Dette gjorde han i tilfelle han selv ikke skulle komme
tilbake. Scott gjorde som han ble bedt, og man fant brevet
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Det norske flagget plantes på Sydpolen 14. desember 1911,
som vist på postkortet over, tegnet av Andreas Bloch. Det
øverste bildet t.h. er en håndkolorert utgave av det ikoniske
bildet, hvor fire mann hilser flagget, mens femtemann tar
bildet. Under har frimerkekunstneren Fredrik Matheson tatt
seg den kunstneriske frihet å tegne inn femte mann også.

sammen utstyret til Scott. Amundsen
returnerte til Framheim langs den
planlagte ruten etter oppholdet på
polpunktet, via de utlagte depotene.
Scott kom frem til Sydpolen den 17 januar
1912, vel 5 uker etter Amundsen, bare for
å finne teltet og sporene som viste at
nordmennene var kommet først. Han sier
selv i dagboken at han aldri i hele sitt liv var
blitt så skuffet som da han i horisonten fikk
øye på det norske flagget som vaiet på
Sydpolen.

Brevet fra Amundsen til Kong Haakon i kopi.
Brevet ble tatt med av Scott, og funnet på ham
etter han omkom.

Scott og hans menn var nesten utslitt da de
kom fram – i motsetning til Amundsen og
hans hunder hadde Scotts menn trukket
begge sine kjelker til fots selv. Hverken
hester, hunder eller motorsleder.

Scotts utslitte menn på Sydpolen, hans portrett
og siste hvilested – teltet begravet i sne.
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Første siviliserte stopp Første siviliserte
sted Fram ankom etter Sydpolsferden var
byen Hobart på Tasmania, hvor de la til
kai 12. mars 1912. På bildet ser vi
mannskapet på dekk etter ankomsten,
med Amundsen i midten i annen rekke
med skalk. Ingen av mannskapet fikk lov
til å gå i land før Amundsen hadde vært
og sendt tre telegrammer som fortalte
om ekspedisjonens resultat – til Kong
Haakon, til sin bror Leon Amundsen i
Kristiania og til Aftenposten.
Fram kom tilbake til Norge og ble lagt i
opplag før hun endte opp i eget hus på
Bygdø i 1935. Amundsen hadde vurdert å
bruke skuta på nok en ekspedisjon
gjennom Nordøst-passasjen. Men hun
var etter årene i opplag i for dårlig
tilstand til en ny ekspedisjon.
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Første verdenskrig ble en demper på Amundsens aktiviteter. Men gjennom
investeringer i skipsaksjer under krigen, fikk han økonomi til å bygge et nytt skip.
Gjennom Nordøstpassasjen med Maud
Amundsen la igjen ut på en ekspedisjon
sommeren 1918. Hasns nybygde polarskute ble
døpt Maud med Dronningens tillatelse. Ferden
gikk nordover mot Sibir. Hensikten var å seile
gjennom Nordøstpassasjen, eventuelt la seg
fryse inne i drivisen for å drive over nordpol-

punktet. Etter å ha seilt fra Kristiania i
1918, var ekspedisjonsdeltakerne tilbake i Oslo i 1925 etter å ha seilt
gjennom Nordøstpassasjen, men uten å
ha nådd Nordpolen. Før Amundsen forlot
Maud utrustet han høsten 1919 to mann som
med slede skulle ta seg tilbake til nærmeste
bosetting 900 km unna, og derfra få
skipsleilighet hjem til Norge. Med seg skulle
de ha pakker med vitenskapelige resultater og
post. De to forsvant og omkom på veien.
Pakkene med post og resultater ble berget av
en russisk ekspedisjon, og videresendt til
Norge i 1923. (se brevet t.v.)

Over: Maud forlater Kristiania sommeren 1918.
Da skuta overvintret forskjellige steder langs
Sibirkysten, ble det sendt i land ekspedisjoner
med hundespann som utforsket områdene rundt
.

Amundsen forlot ekspedisjonen halvveis, og
henga seg til kjøp og utrusting av to fly i
Amerika, til bruk på ekspedisjonen. Dette falt
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ikke heldig ut – begge flyene havarerte før de fikk gjort nytte for seg. Men Maud
fortsatte sin vitenskapelige reise, før hun tilslutt ble beslaglagt i USA av kreditorer og
solgt som frakteskute til Hudson Bay Co og døpt Baymaude. Etter fem år ble skuta lagt
i opplag i Canada, før restene av skuta kom tilbake til Norge i 2018.

Vraket av Maud i Cambridge Bay i Canada (t.v.), og hvordan hun hundre år etter sjøsetting kom tilbake
til Vollen i Asker 18. august 2018.

Mot Nordpolen med flyene N24 og N25
Amundsen hadde ikke oppgitt tanken på bruk av fly i polarsammenheng. Han hadde
fortsatt ikke nådd Nordpolen, så nå ville han prøve luftveien. Han hadde tenkt å kjøpe
tre maskiner i Tyskland, men hadde ikke penger til flere enn to, N24 og N25. Disse
kjenner vi igjen fra blant annet denne serien; merker som ble utgitt for å hjelpe

til med finansiering av ekspedisjonen i 1925. Det er velkjent at Amundsen heller ikke
denne gangen nådde polpunktet. Grunnen var at de måtte nødlande og strandet på
87o 43” N. Det ene flyet måtte etterlates i isen, med det andre skulle de prøve å ta seg
tilbake til Svalbard. Etter å ha hakket is og opparbeidet en startbane i løpet av tre uker,
kunne de lette og komme seg tilbake, etter en hasardiøs start fra isen. Vel tilbake, gikk
ferden i triumf til Norge, og til
Kristiania.

T.v. losses flyene på
Spitsbergen, t.h. et
spesialstempel tenkt
brukt på Nordpolen.
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Øverst et av Dornier flyene klar til avgang fra Kings Bay, og Amundsen som overvåker det hele. Under ser vi
N25 strandet i isen, og i luften over Oslofjorden ved Storsand på vei mot Oslo etter tilbakekomsten.
Flyet endte sine dager på museum i München, og ble bombet i filler av allierte bombefly under krigen.

Nytt forsøk på å nå Nordpolen – med luftskipet Norge
Neste gang Amundsen skulle prøve seg var med luftskip i 1926. Igjen skulle ferden gå
mot Nordpolen. Med hjelp av gode sponsorer fikk Amundsen kjøpt i Roma et luftskip
bygget av Umberto Nobile. Dette ble fløyet den lange veien fra Roma via Pulham i
England, Oslo, Leningrad og Vadsø til Kings Bay på Svalbard. Derfra videre over
Nordpolen til Teller i Alaska. Der ble luftskipet pakket ned og skipet tilbake til Italia.
T.v. Norge fortøyd på
Ekeberg i Oslo.
T.h. russisk tegnet
maksikort som viser
luftskipet i Leningrad
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Luftskipet Norge ankommer Kings Bay
på Spitsbergen 7. mai 1926 på vei mot
Nordpolen

T.v. Norge over polpunktet, hvor
flaggene ble kastet ned – norsk for
lederen Amundsen, amerikansk for
sponsoren Ellsworth og italiensk for
konstruktør og fører av luftskipet Nobile.
T.h. etter landing i Alaska

Amundsens siste ferd – med franske Latham mot Svalbard
Da det kom en forespørsel fra Frankrike i 1928 om Amundsen kunne delta som
kjentmann ved Svalbard i en leteaksjon etter Nobile og hans luftskip Italia, som var
forulykket på isedn mellom Svalbard og Nordpolen, sa han seg straks villig. Dette skulle
bli hans siste eventyr. Han møtte det franske flyet i Bergen, som deretter fløy til
Tromsø før etappen til Svalbard. På den etappen forsvant flyet og alle om bord – to
nordmenn og fire franskmenn.

Det franske sjøflyet Latham 47 i Bergen og Tromsø

14 desember 1928 ble hans
offisielle dødsdag og han ble
hedret blant annet med et
maskinstempel brukt kun
denne dagen med tekst:

En vingeflottør fra Latham ble etter en
tid funnet i sjøen. Fritjof Nansen holder
minnetale om bord på Fram.
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Øverst Uranienborg -Amundsens hus i Svartskog, og skulpturen utenfor eiendommen av Amundsen og
en av hans trofaste følgesvenner. Underst Amundsens kontor, og et postkort av skulpturen av ham i
Tromsø, hvor han skuer utover den byen som ble hans siste stoppested i livet.

Roald Amundsens hjem Uranienborg på Svartskog er i dag museum og åpent for
publikum hele sommeren. Et besøk kan anbefales.

Vi takker Knut for et flott foredrag. I protokollen var det innskrevet 27 medlemmer og
1 gjest.
Svein H Andersen referent
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Referat fra OFK møte 5. november 2018
Denne kvelden kunne klubbens leder Tore Berg ønske velkommen til
medlemsmøte nr. 2497. Litt informasjon ble gitt og to oppdagelser.
Kveldens tema «Nordens oldtid på nordiske frimerker» ved Einar Østmo måtte
dessverre utgå, da foredragsholder måtte melde avbud på grunn av sykdom.
Dog fikk vi vite at foredraget ville komme ut på nyåret, noe vi ser frem til. Med
dette som bakteppe ble kvelds tema(er) noe helt annet enn hva vi hadde
forventet, og det ble ikke bare et, men to stykker.
Førstemann ut var Tryggve Johansen med «Mount Athos – Agion Oros»
Dette er en egen liten stat som ligger i Hellas, men som har egne frimerker og
som styrer seg selv. Først litt informasjon:
• Styreform:
Autonom teokratisk stat
• Areal:
336 km*2
• Befolkning:
2250
• Hovedstad:
Karyes
• Valuta: Euro
• Off. språk:
Gresk m.m (m.m fordi det snakkes andre språk enn
•
gresk i noen av klosterne.)
Mount Athos, som for øvrig betyr «Hellig Berg», har en lang historie, bare se
her:
•

Periode

•
•
•

1840-1912 Ottomanske imperium Autonom klosterstat Ottomanske
i 1863
1912-1915 Del av Hellas
Autonom klosterstat Greske
frimerker
1915-1916 Alliert okkupasjon
Planlagt okkupasjon Ikke utgitt
merker **
1916
Agion Oros Athos
Gresk administrasjon Ikke utgitt
merker **
1916-2008 Del av Hellas
Autonom klosterstat Greske
frimerker
2008- dd
Agion Oros Athos
Autonom klosterstat Egne
frimerker

•
•
•
•

Regime

Statsform

Frimerker
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Beliggenhet og omfang
En ting som er særegent er at det ikke er tillatt med kvinner på øya. Dette
gjelder også dyr av hunkjønn med unntak av katter, insekter og fugler.
Det andre som er spesielt er at man
kan ikke bare dra hit, men må
faktisk søke om tillatelse, noe som
bare gis til menn og da helst de som
er gresk-ortodokse. Søknadsskjema
ser slik ut:

Vi kan selvsagt ikke unngå å nevne at
det på øya er 20 klostre, som alle bebos
av munker. Ikke alle er greske, men noe
kommer også fra andre land som
Russland, Serbia og Bulgaria.
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Her bilde av det russiske og bulgarske klosteret – imponerende bygninger.

Dafni er den eneste havnen og det eneste stedet man kan komme i land på
Athos. Den bevoktes av eget personell, slik at kontroll med tilreisende kan
gjennomføres og at det sjekkes at man har tillatelse.
Staten begynte å gi ut egne frimerker i 2008. Disse ble solgt gjennom det
greske postvesenet. Hvordan postgangen til og fra stedet, vites ikke, men de
utgir ca 20-25 merker i året. Mange av motivene er religiøse, men det finnes
også blomster, dyr, bygninger og yrker.
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Etter at Tryggve hadde gitt oss dette
innblikket i en liten stat langt sør i
Europa, viste
Tore Berg noe han kalte «Samlerglede, merkverdigheter og visuelt tiltalende
samlerobjekter»
Innenfor denne tittelen skjulte det seg ting som var:






Morsomme
Interessante
Rariteter
Visuelt tiltalende
Tidskoloritt

La oss se på noen eksempler:
Ja, dette får vi kalle en raritet, selv om
det grenser opp til det bisarre, sett
med dagens øyne.
Et morsomt kort fra Island, mon tro
om det er hele bilparken i Reykjavik
på den tiden?

35
Nok et fint kort,
men her er flyet
kopiert inn. Tror
neppe de hadde
linse til et slikt
bilde på den
tiden!

Her har det vært så som så med geografikunnskapene – at Bodø befinner seg i
Norge og ikke i Finland, skulle man tro vedkommende burde vite – han/hun
kan tross alt skrive og sende brev!

Så et fotografisk
kort. Ved å
bruke lupe på
kortet kan man
finne
mange
detaljer og derigjennom kunne
se hvordan ting
har forandret
seg.
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Så et brev, som ikke
hadde blitt tolerert i
dag. Vi hjelper personer i nød i dag også,
men det blir vel ikke
«flashet» slik som her.
I dag tror jeg ordet er
NAV!
Så til slutt, en liten gåte. Hvorfor er dette kortet satt i porto (12 øre)? Den som
har forslag til svar, kan gi dette til Tore Berg og redaktøren av neste nummer
av INFO (gjelder ikke dere som var på møtet). Da får vi håpe på svar i
påfølgende nummer!

Stor takk til dere to som steppet inn når foredragsholder måtte melde avbud.
Dyktige var dere begge to.
I protokollen var det innskrevet 27 medlemmer og 1 gjest.

Svein H Andersen referent
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Referat fra OFK møte 19 november 2018
Den kvelden kunne klubbens leder Tore Berg ønske velkommen til
medlemsmøte nr. 2498. Litt informasjon ble gitt og en anmeldelse. Tid til
auksjon var det også, før vi slapp kveldens foredragsholder til.
Kveldens foredragsholder, Halvor Fasting, er kjent i vår klubb og innslaget også.
Halvor tar turen til OFK hvert år, for å informere oss om «Frimerkeprogram
2019».
Han begynte med å fortelle oss litt om utviklingen av sendt post. Dessverre
peker kurven fortsatt nedover, dog så har den i år gått raskere enn forventet.
Hittil i år er postmengden gått ned med 12,1 %. Dette er selvsagt noe som får
betydning både for de i Posten og oss brukere av tjenestene. Den vanlige,
portoforhøyning, blir på hele 2,- neste år. Et annet tiltak som kan komme
fortere enn forventet, er antall ombæringer i uken. Det er nå lagt inn forslag til
å gå ned til ombæring annen hver dag, i hele landet, fra 2020. Forslaget legges
frem for Stortinget i høst.
Siden mange av frimerkene fortsatt ikke er bestemt og at Posten ikke vil at
bilder skal komme på avveie, kan jeg dessverre ikke legge frem bilder av de
enkelte merker eller serier. Det som kan legges frem er hvordan programmet
ser ut:
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Totalt 21 merker på til sammen 540,-. Som dere kan se av de forskjellige
valører, så bli det portoforhøyelse innen de fleste kategorier. En annen ting
som er verdt å merke seg, er at Posten neste år vil utgi frimerke nummer 2000.
Dette vil være et av frimerkene i serie Antarktis. Samme frimerke vil også prege
miniarket som utgis i forbindelse med NORDIA 2019, 23-25 august 2019. Sett
av datoene allerede nå, utstillingen vil finne sted på Hotel, Grålum.
Stor takk til Halvor Fasting for informasjonen om neste års frimerkeprogram,
mange fine utgivelser her.
I protokollen var det innskrevet 25 medlemmer.
Svein H Andersen referent
Vi kunne ikke gjengi noen av årets frimerker i referatet, men når bladet går i
trykken er fire av årets merker allerede utgitt og kan trykkes. (Red.)
NK 1998 4. januar 2019 Oslo europeisk
miljøhovedstad 2019
EU har kåret Oslo til europeisk miljøhoved-stad
i 2019 – og gir dermed byen status som en av
Europas mest ambisiøse og handlekraftige
byer.
NK 1999 – 2000 4.januar 2019 Antaktis
Denne gangen er motivene hentet fra
Antarktis og viser "Holtanna" i fjellkjeden
"Fenriskjeften" på Dronning Maud Land,
samt polarforsker og oppdagelsesreisende
Carsten Borchgrevink som foretar målinger
på isen på Rosshavet under Southern-Cross
ekspedisjonen i 1898-1900.
NK 2001 15. februar 2019 50 år som
oljenasjon
Ved å skanne QR-koden på frimerket med
en smarttelefon eller et nettbrett, blir du
ledet til Statistisk Sentralbyrås nettsider
som viser interessant statistikk over
hvordan Norge har utviklet seg i de 50 årene
vi har vært en oljenasjon.

Frimerket med Carsten
Borchgrevink markerer
også et jubileum; dette
er frimerke nr. 2000
utgitt i Norge siden
starten i 1855
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Referat fra møte 8. desember 2018 - julemøtet

Julebordet i 2018 ble avviklet etter god, gammel oppskrift – slik vi har opplevd
de siste årenes julebord, med julemiddag og utdeling av årsnåler.
Innledningsvis møttes vi på tradisjonelt vis på Scandic Hotel Oslo City lørdag 8.
desember med småprat og mingling over en drink før vi kunne sette oss og
nyte bordets gleder. Litt færre medlemmer var tilstede denne gangen, bare 32
av våre medlemmer eller følge var tilstede denne kvelden. Stemningen var høy
fra første stund. Vi hadde hele restaurantområdet til vår disposisjon, og kunne
ta for oss av en stor og flott buffèt med alle de vanlige varme juleretter som
ribbe, pølse, medisterkaker, pinnekjøtt og helstekt entrecote. I tillegg var det
kalde retter som forskjellig sjømat og mange typer pålegg, samt forskjellige
salater. Alt etterfulgt av et dessertbord som inneholdt det meste av godsaker.
Klubbens leder Tore Berg førte oss trugt igjennom en hyggelig aften. Etter
maten var det seremonitid – det skulle utdeles 25- og 50-års nåler. To
medlemmer har vært medlem i 50 år, men bare den ene var til stede og kunne
motta sin jubileums nål. Hele ti har vært medlem i 25 år, men igjen var bare en
av disse tilstede fikk sin nål denne kvelden. Navnene på mottakere av nåler er
å finne i styrets årsberetning foran i bladet. Klubbens orden «Den Glade Gauk»
ble endelig avviklet på julemøtet,
og alle tilstedeværende som
tidligere ikke har mottatt denne
orden fikk tildelt et eksemplar. Så
var kveldens formelle del over og
medlemmer og gjester kunne kjøpe
drikkevarer og blande seg ved
bordene til hyggeprat. Som vanlig
et vellykket julebord.
Knut Arveng referent og fotograf
Over: Klubbens leder Tore
Berg flankert av de to nålmottakere som var på
julemøtet:
Grethe Jobling 50 år
Frank Gilberg 25 år
T.h.: God stemning ved
bordene, hvor praten gikk
livlig
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