Stor tilmelding til
frimærke-udstilling
Jubilæum giver travlhed i Horsens Filatelistklub
Interessen for at være
med ved Horsens Filatelistklubs
jubilæms-dtngarovesi
alle forventninger.
Foreløbig er der tilmeldt.
godt 250 rammer, som frimrkesamlerne siger. Hver
udstillings-ramme kan rumme 16 sider fra et frimrke-album, så alt i alt bliver der mere end 4000 sider frimrker
at kigge på.
- Og det er langt over forventning, siger Jens Peter
Jørgensen, Østbirk, som er
med i udstillings-udvalget.
Horsens Filatelistklub, som
er en af provinsens ældste
frimærke-klubber, fyldte i September 80 år. At det forst
markeres med en udstilling i
dagene 14.-15. marts har to årsager: For det første at arrangementet da kan indgå som en
del af festlighederne i forbindelse med Horsens bys 550 års
købstads-jubilæum, for det
andet at det kan blive et led i
markeringen af Frimrkets
Dag 1992.
Den lokale klub har lånt lokaler i Horsens tekniske Sko-

les afdeling på Vejlevej, hvor
der er god plads til bade de
udstillede frimrker og de
handler-stande m.v., som er
en tradition ved sådanne begivenheder. I øjeblikket arbejdes klubbens medlemmer på
fuld tryk med forberedelserne.

To i æresklassen
Tilmeldingerne viser, at der
vil blive udstillet et meget
bredt udvalg af samlinger.
Der er ikke kun de vanlige
klasser, hvor man kan hente
guld-, sølv- og bronze-medaljer hjem, men også en åben
klasse uden bedømmelse,
hvor nybegyndere kan prove
kræfter med den ikke helt lette kunst at stte en samling
op til en udstilling.
Flere medlemmer af Horsens Filatelistklub er blandt
udstillerne. Bl.a. vil formanden Tom Plovst vise en hjemstavns-samling med frimrker og breve, der har tilknytning til Horsens.
Tom Plovst er også den ene
af to udstillere i æresklassen,
hvor han uden for konkurren-

ce udstiller dele af sin landskendte samling af postfrgemrker - en samling, der har
hentet ham flere guldmedaljer hjem.
Den anden udstiller i resklassen er formanden for
Danmarks Filatelist Forbund
Knud Mohr. Han viser dels et
udpluk af sin kendte samling
Danmark og Slesvig-Holsten,
dels frimrker og breve med
tilknytning til Horsens og omegn. Når netop dette emne optager ham, skyldes det, at
bans kone er fra egnen.

Eget katalog
I forbindelse med udstillingen, der officielt har navnet
"HOFI '92., udgives et katalog med et bredt udvalg af artikler.
Bl.a. kan nævnes, at Tom
Plovst skriver om problemerne ved opbygningen af en
hjemstavns-samling som den,
han viser på udstillingen. Desuden er der flere artikler om
de stempler, som gennem tiderne er blevet anvendt i Horsens-området.

