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Astrid Andreasen 70 år
Kunstneren Astrid Andreasen blev 70 år

vandfarver/akryl, blyantstegninger – herun-

den 31. juli 2018.

der

videnskabelige

illustrationer

udover

metal, klip og litografi.
I den forbindelse blev der foranstaltet en
stor hædersudstilling i Müllers Pakhus i

Denne meget aktive kunstner har tegnet

Tórshavn fra den 4. til den 19. august

samtlige fugle på Færøerne, fisk samt

2018.

blomsterne og tangen. Hun har også lavet
den særdeles smukke altertavle i Vest-

Astrid er færøsk kunstner, født og opvokset

manna kirke. Selv hvis hun ikke have lavet

i Vestmanna. Hun har arbejdet og arbejder

andet, så havde hun fortjent en hædersbe-

med kunst i bred forstand. Hun har lavet en

visning for den.

række kunstværker og hendes kunst pryder
mange institutioner og foretagender på
Færøerne. Hun har også designet flere frimærker og tegnet mange af de levende
væsener, som forefindes på Færøerne deriblandt, fugle, fisk og tang m.m.
Astrid arbejder med forskellige materialer
for eksempel tekstil, deriblandt påsyning,
strikning, hækling, brodering og vævning;
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Altertavlen i Vestmanna kirke
udkom på frimærke den 16.
september 2009.

Et udvalg af Astrid Andreasens blomstertegninger

På billederne vises et udvalg af hendes
kunst. Håndarbejdslæreren, kunsthåndværkeren og kunstneren har nu rundet de halvfjerds

år.

Tegningerne

af

tangen

og

blomsterne er så nøjagtige, rene og fine, at
de ser ikke ud til at være blevet berørt af en
menneskehånd. Der er et eller andet fuldkomment over dem.
Af de nyeste frimærker som Astrid Andreasen har lavet for Posta kan nævnes: miniarket

”Fluer”

(FO

872-875),

Norden

frimærket med makrel (FO 883) samt frimærket med ikonen (FO 886).
Astrid er gift med Bjarki Geyti. De har to
børn og fem børnebørn.

Denne ikon udkom som frimærke den 24. september 2018
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NB! De abonnenter, der abonnerer på frankeringsmærker vil få Macao-mærkerne tilsendt
sammen med udgivelsen i november. Kun postfriske frankeringsmærker - local strip!

Frankeringsmærker: Macao 2018
I forbindelse med frimærkeudstillingen i
Macao den 21. - 24. september 2018 blev
disse særlige frankeringsmærker udgivet.
De to kunstnere, Martin Mörck og Anker
Eli Petersen har designet denne udgivelse.
Motivet er hunde. Hundene på frankeringsmærkerne er en mops, en husky samt to typiske færøske fårehunde (border collies).
Samlere har mulighed for at bestille disse
sæt af Macao-frankeringsmærker:
1 x Local Strip:
4 x 10 kr
1 x Collector Strip :
1 x 10 kr + 12 kr + 18 kr + 20 kr = 60 kr.
4 x Collector Strip (fire af hvert mærke)
4 x 10 kr + 12 kr + 18 kr + 20 kr = 240 kr.
(16 mærker ialt)
Martin Mörck
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Amerikansk kirkegård fra første verdenskrig i nærheden af Verdun i Frankrig

Første verdenskrig: miniark
Anker Eli Petersen har designet disse to mini-

om en af menneskehedens største tragedier.

ark, der har første verdenskrig som tema.

Men de var trods alt i live. Andre var ikke så
heldige, men blev begravet i den fremmede

Det første miniark illustrerer de første år af

jord de havde kæmpet så hårdt over. Overalt

krigen og de konsekvenser den havde for

langs den gamle frontlinje i Belgien og Fran-

Færøerne. Det andet miniark viser afslut-

krig, ligger kæmpestore krigskirkegårde, hvor

ningen af denne store krig, som krævede så

gravstenene står i snorlige geledder.

mange menneskeliv.
Tavse mindesmærker over unge mænd, som
„Den frygtelige krig var overstået. Det var tid

ikke kom til at leve det liv de havde fortjent. “

for de overlevende at drage hjem, mange med
svære skader, flere med smertefulde minder

A.E. Petersen

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

Udgivelsesdato: 24.09.2014

Udgivelsesdato: 24.09.2018
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Julemærker 2018
Julekort
Tre dobbelte julekort med kuvert

30 DKK

25 DKK

Julen 2018
Julemærker

Julekort

Årets julemærker er designet af Miriam Hinz

Posta udgiver også dobbelte julekort med

og temaet er snemænd i forskellige størrel-

motiver fra julemærkerne. Julekortene bliver

ser og udformninger. Der er femten jule-

solgt sammen med tilhørende kuverter i sæt

mærker i arket.

med 3 stk.

Overskuddet af julemærkesalget går til den

Pris: 25,00 DKK pr. sæt (3)

færøske julemærkefond, der har til formål at
yde støtte til diverse tiltag for børn og unge
på Færøerne.
Den

færøske

julemærkefond støttede

i

december 2017 KRIS (en hjælpeorganisation
der yder terapi og rådgivning for incestofre
og seksuelt misbrugte) med 200.000 kr. til
arbejde med oversættelse af oplysende
materiale til skoler og børneinstitutioner.
Pris pr. ark: 30,00 DKK
Joel undir Leitinum, direktør på Posta, overrækker repræsentanter fra KRIS støtten fra den færøske julemærkefond
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Årsmappe 2018

Årbog 2018

424 DKK

475 DKK

Årsmappe

Årbog

Kunne du tænke dig at modtage alle årets

Årbogen er vores mest eksklusive produkt

frimærker på én gang - nemt og bekvemt?

og sammen med frimærkerne får du serve-

Så er årsmappen et godt alternativ. Den

ret den interessante historie bag hver udgi-

indeholder alle årets frimærker og miniark

velse med tekst og flotte billeder.

og sælges til pålydende værdi.
Fra fluer til broer,og så en del ind imellem.
Pris: 424,00 DKK

Fire jubilæer, imponerende naturskildringer
og kulturhistoriske minder, er, stort set, de
temaer som blev dækket af færøske frimærker i år.
Årbogen har danske, tyske og engelske tekster. Alle frimærker og miniark er monteret
i klemlommer.
Pris: 475,00 DKK
NB! Et sorttryk af udgivelsen

Sorttryk: Fuglefangst

"Fugle-

fangst" er med i årbogen 2018 - helt
gratis! Ellers er prisen 150,00 kr.
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Udgivelser den 5. november 2018
Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:
Kunstner:
Trykmetode:
Trykkeri:

Julemærker 2018
05.11.2018
30,00 DKK
Miriam Hinz
Offset
Cartor Security Printing, Frankrig

Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:

Årbog 2018
05.11.2018
475,00 DKK

Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Værdi:

Årsmappe 2018
05.11.2018
424,00 DKK

Ny udgivelse:
Udgivelsesdag:
Størrelse:
Værdi:
Kunstner:
Trykmetode:
Trykkeri:

Frankeringsmærker Macao - Hunde
21.09.2018
56 x 25 mm
4 x 10,00 DKK
Martin Mörck og A.E. Petersen
Flexotryk
Cartor Security Printing, France
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