kksylinderen med hjelp av
1enne teknikken har vi brukt
1ere utgavene, og deter en
som er i ferd med a bli den
ukte innen frimerkegravy• i dag, selv om det fortsatt
~n handgravyrer hvert ar

.

Program <<Frimerkeskolen>>
Tema: Frimerker er mer enn Norge
Sted: Skjcergarden Hotel og Badepark, Langesund 26. oktober

2019
(Adresse: Stathelleveien 35)

:ikk i komposisjonene
de med flymaskiner er jo
siden man vii voore korrekt
deter mulig, men samtidig
m skape en dramatikk i
isjonen . Deter i kontakten
to storheter, et tungt fly og
)g mellom dem luften, man
pe en dramatikk slik som
:et med Boeing 767 som
inn over den majestetiske
ussuaq-fjorden og dens
'S, eller Bell212's landing
;kald og vindpint fjelltopp
har lagt inn en forsiktig
9 i venstresiden for a konmed den kalde bla tonen
0st-Gmnlands fjelltopper
ler i et kaldt klart lys med
ygger mens Dash - 7 gar
mding i Kulusuk far meg
1e sterk lengsel etter april
kal vende tilbake dit!
)Sjektet var veldig spenJed start engasjement og
aile innblandete. Vi ville
n 50 ar lang historie og
vise ulike arstider og nays og voor, sommervarme
<ulde.

memor1am
orbundsmedaljen i 2004
~arig innsats som tillitsbben.
en viktig bidragsyter til
~ne om Poststemplene
1d sam kom i 2004 og
1der frimerkeutstillinger
imerkets dag var hans
;templing av frimerker
tertraktet. Vare tanker
ilien od vi lyser fred over

e

Pris: Kr 250 for medlemmer av «Norsk Filatelistforbund» (Kr 300 for andre)
Pamelding: Senest 12. oktober. Pamelding til: nf@filatelist.no

Program
Kl. 9.30: Frammete, registering.
Kl. 10:00: Velkommen og orientering om «frimerkeskolen». Ved: Kursleder
Kl. 10:10: Hvorfor samle noe annet enn Norge?
Kl. 10:30: Hvordan skaffe materiale? Selvmontering eller fortrykk?
Kl. 11.00: Pause
Kl.11:15: Jeg samler pa:
«Danmark». Ved: Odd Arve Kvinnesland
Kl. 12:00: Enkel lunch. I pausen frimerkebytte/kjep, salg og frimerkeprat.
Kl. 13:30: Jeg samler pa:
«Tsjekkoslovakia». Ved: Jon Klemetsen
Kl. 14:15: Pause med kaffe
Kl. 14:30: Jeg samler pa:
«Engelsk koloni»: Ved: Frank Gilberg
Kl. 15:20: Oppsummering og evaluering.
Kl. 15:30: Vel hjem fra den ferste samling pa «Frimerkeskolen»!
Etter/under hvert innlegg blir det god tid til spersmal/kommentarer.

Vel matt til en spennende «frimerkelerdag»!
rift - 78. clrgang, 111: 6 I 2019
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