Frimerkeskolen: Hovedtema: Motiv.
L0rdag 23. februar 2019. Bryne Kro og Hotell

g justermerker med mer blir
dt 1. og 2. juni . Og bade den
1asjonale handlerforeningen
et europeiske filatelistiske
emiet AEP vii avholde m0ter
; utstillingen pagar.

elle trender
r tittelen Aktuelle Trender vii
1e utstillere holde foredrag
le de aktuelle utstillingsklassom vises pa ustillingen.
r tittelen Hot Topics vii en
verdensomspennende nymner bli tatt opp , mens de
:e mesterklasse-m0tene er
JP for erfarne filatelister som
•r a vite hva som kreves for
1 gullmedaljesamling til a bli
r gullmedaljesamling . Dette
1debordskonferanser.
1tur
viktig pa utstillingen er litte3len. Det satses stort pa lit·, og deter planlagt en rekke
Jivelser mens utstillingen
Dessuten er det lagt opp
:ort program med foredrag,
1tasjoner og mer til.
3ratur-uinteresserte norske
;ter kan dette voore en muil a ta f0rste steg inn i den
;tiske litteraturens verden
man kan loore mer om det
)ider pa med.

len
11met vii stadig bli oppdadu vite mer, gar du inn pa
~ n www.stockholmia2019.

Det blir en ny samling pa «Frimerkeskolen» pa Bryne. Denne gangen er «motiv» og
motivsamling hovedtema. Samlingen blir pa Bryne Kro og Hotell, som ligger like ved
Fv. 506, og ca 300-400 meter fra Bryne sentrum (og jernbanestasjonen for de som
evt. kommer med tog). Gode parkeringsmuligheter pa stedet. Se: https://www.brvnekro.no/ for mer info og evt. bestilling av overnatting.
Pameldingsfristen er 10 februar til nf@filatelist.no men skulle du motta NFT etter
denne data, sa kontakt Odd Arve, odkvinne@online.no for pamelding. Prisen er
fortsatt kr 250 for medlemmer Norsk Filatelistforbund. Kr 300 for andre. Dette dekker
lunch og kaffe pa samlingen. Vi ser fram til god deltakelse, og emsker vel m0tt til nok
en spennende frimerkel0rdag!

Program samling «Motiv».
Kl. 9.30: Framm0te, registering. «Small talk» f0r vi startet.
Kl. 10:00: Velkommen , presentasjon av deltakerne»
Ved: Odd Arve Kvinnesland, styremedlem Norsk Filatelistforbund
Kl. 10:10: Motivsamling hva og hvordan? Definisjoner, «kj0reregler» m.v.
Ved: Hallvard Sletteb0
Kl. 10.55: Pause
Kl. 11:15: Kataloger m.v. som er nyttig til motivsamling.
Ved: Turid Vegge land
Kl. 12:00: Enkellunch. I pause frimerkeprat mv.
Kl.13:30: Motivsamling: Sli k kan du bygge opp en samling og/eller eksponat
Ved: Hallvard Sletteb0.
Kl. 14:15: Pause med kaffe.
Kl. 14:25: Min motivsamling: «Geologi og geologiske prosesser» Ved: Rolf
Mong
Kl. 14:00: Min motivsamling: «Hobbiten» ved: Odd Arve Kvinnesland
Kl. 15:15: Oppsummering og evaluering. lnnspill og kommentarer.
Hva na? Fortsette med «Frimerkeskolen», tema osv.
Kl. 15:30: Vel hjem fra «Frimerkeskolen»!

1i til 2. juni!

Etter/under hvert innlegg blir det god tid til sp0rsmal/kommentarer.

Du kommer vel
/sskrift -78. cirgang, w:l / 2019

pa Frimerkeskolen?

