Hei
Nordenfjeldske Filatelistforening skal avholde Nasjonal og Regional frimerkeutstilling helgen 5-7 juni
på Hotel Scandic Lerkendal. Samme helg avholder Norsk Filatelistforbund sitt landsmøte på samme
sted. Et stort antall frimerkesamlere fra hele landet vil være samlet i Trondheim denne helgen.
Posten, etter forslag fra vår forening, utgir et nytt frimerke fredag 5. juni i anledning 100året for Agnar Mykles fødsel.
Posten har laget et spesial motivdatostempel som vil være i bruk på utstillingen denne
dagen. Stempelmotivet er en rubin.
Det utgis for øvrig i alt 8 nye frimerker denne dagen. Et av disse har Kjeungskjæret fyr som
motiv. Åpningstid fredag er 12.00-19.00.
Utstillingen åpnes offisielt fredag 5. juni kl. 13.00 av kommunalråd Geirmund Lykke, som også har
vært ivrig frimerkesamler i sine yngre dager.
Utstillingen er gratis for publikum, og vi utfordrer publikum til å stemme på den samling de synes er
best. Den samling som får flest publikumsstemmer premieres, samtidig som vi også trekker ut 3
«vinnere» blant publikum som har deltatt i avstemningen. Dette bekjentgjøres og trekkes søndag 7.
juni kl. 14.00.
En god del av utstillingen vil være samlinger fra Trøndelag og Midt-Norge, både som
hjemstedssamlinger og samlinger med postkort.
Throndhjems Bypost er 150 år i år, i den anledning utgis en bok, som en av
foreningens medlemmer har skrevet. Lørdag 6. juni er spesialstempelet med motiv
Throndhjems By-posts første poststempel. Åpningstid lørdag er 10.00-17.00.
Vi har en spennende utlodning på gang, hvor det maksimalt selges 750 lodd, og med premier som
reiser, litografier av Håkon Gullvåg, bøker, noen filatelistiske produkter osv.
Trekning vil foregå søndag 7. juni kl. 11.00.
Til utstillingen er det også laget noen spesielle frimerkehefter. De første som er i salg allerede, er
frimerker med motiv arbeider av kunstneren Håkon Gullvåg, «Fløytespiller I» og «Rød stol II».
Vi vil også tilby frimerkehefter med Agnar Mykle og Kjeungskjæret fyr.
Utstillingen benytter Trondhjemsrosa som logo, og spesialstempel søndag 7. juni er derfor
med motiv Trondhjemsrosa. Åpningstid søndag er 10.00-15.00.
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