80

Aar

Der er ingen der kan se paa den
høje, ranke, spændstige og altid
glade Bogtrykker j. A. Klo s t e r, at
han i Morgen fylder 80 Aar. Men det
gør han, og det bliver en Dag, der,
med alle de Gøremaal, som den
populære Bogtrykker har givet sig af
med gennem Aarene, næppe faar Lov
at gaa helt stille af.
Bogtrykkerens Fortjenester indenfor Foreningslivet og indenfor
nationale Omraader er velkendt.
Han har aldrig sparet sig selv naar et
eller andet godt skulde fremmes. Han
har deltaget ivrigt i Livet indenfor
Haandværkerog
Industriforeningen og dens Sangkor og haft
Tillidsposter her, han har selv startet Foreninger, beklædt Formandsposter og siddet i et Utal af Bestyrelser, men iøvrigt taler dette for
sig selv: Morgendagens 80-aarige er
Æresmedlem af Selskabet De danske Forsvarsbrødre af 1875, af Arbejdsgiverforeningens lokale Sammenslutning, af Haandværker- og
Industriforeningen, af Horsens borgerlige Skyttelaug, af Horsens Bogtrykkerforening, Skanderborg Amts
Bogtrykkerforening og Danske Forsvarsbrødre i København. Dertil er
han dekoreret med Ridderkorset,
Dannebrogsordenens Sølvkors samt
Forsvarsbrødrenes Æreskors.
Bogtrykker Kloster var meget
aktiv indenfor „Frie Nord", da denne
Forening eksisterede, den sønderjydske Sag har alle Dage ligget
ham paa Sinde, -- han har som
bekendt sin Rod i den genvundne
Landsdel — saaledes har han taget
aktivt Del i Arbejdet indenfor Sønderjydsk Forening i Horsens og sidder i Ledelsen for SkamlingsbankeSelskabet, men Forsvarsbrodersagen har været lians Hjertebarn.
Gennem en lang Aarrække var han
Formand for Forsvarsbroderselskabet af 1875 og Formand for disse
Selskabers 7. Kreds, ligesom han
havde Sæde i Hovedbestyrelsen for
de samvirkende danske Forsvarsbroderselskaber. Og denne talstærke, landsomspændende Organisation gjorde efter Danmarks Befrielse Bogtrykker Kloster til Præsident, en Post, han beklædte, indtil'
han for faa Maaneder siden bad sig
fritaget.
De mange Æresposter, Bogtrykker Kloster har, viser, at man har
sat stor Pris paa ham overalt. Hans
Rankhed og glade Sind har skabt
ham Venner overalt. Det er naturligt, at en Del af disse Venner, fortrinsvis fraforsvarsbrødrenes
Kreds, fester for ham i Morgen Aften
i Haandværkerforeningen.

