
 

Bulletin nr. 2 
Nu begynder det at stramme til. Djurs 2021 er nu afviklet og vi har fået de sidste tilmeldinger, så derfor er spændingen helt i 

top ved os, der planlægger udstillingen. 

Fredericia Idrætscenter (FIC) Vestre Ringvej 100, er færdige med renoveringen af idrætscenteret og caféområdet er blevet 

åbent og mere indbydende end det gamle, men til gengæld er det idrætscenteret selv, der driver caféen og det er ikke ubetin-

get til det bedre. 

Der vil være begrænset udvalg af mad, men de påstår, at de kan følge med til at lave/varme det.  

Lillebælt Quilterne, nok mest for damerne. Som jeg tidligere skrev havde de 10-års jubilæum, må jeg med skam erkende, at det 

er forkert, for det er 20-års jubilæum de har og de glæder sig til at vise nogle af deres fine ting. 

Postiljonen er hovedsponsor for udstillingen og ud over dem, kommer der 9 handlere/postselskaber, da NordFrim har med-

delt, at de vil have en stand også, så standene bliver: 

Postiljonen, Post Færøerne, Det gamle postkontor i Holstebro, NordFrim, Frank Banke, JF-Stamps, Frimærkebutikken, Vejle Fri-

mærker, Fyns Frimærkeservice, derudover har DFF, Fredericia Frimærkeklub og klubbens amerikanske lotteri også hver en 

stand.  

Fredericia Kommune støtter også udstillingen økonomisk, hvilket vi er glade for, det er altid rart med kommunal opbakning. 

Vi er endt på 63 eksponater med 339 rammesider tilmeldt i følgende klasser: 
 
45 rammesider i Postkort klassen 
101 rammesider Traditionelt 
115 rammesider i Posthistorie 
16 rammesider i Open Philately 
27 rammesider i Åben klasse 
22 rammesider i Helsager 
11 rammesider i Tema 
og i litteraturklassen er tilmeldt 1 bog i to bind 
 
Juryen er også på plads og vil inden længe blive offentliggjort på hjemmesiden, men jeg vil gerne røbe her, at det er 
Henrik Mouritsen der er udpeget til Juryformand. 
 
 
 
 
 
 

Fortsættes på side 4 







Fortsat fra side 1 
 
Jeg lovede i Bulletin 1, at fortælle hvem der kommer og holder foredrag, så det må jeg hellere holde. Derfor er der 
også sammen med denne bulletin vedhæftet et program til udstillingen, dog med forbehold for få små justeringer. 
Foredrag kommer til at foregå i separat lokal (mødelokale 1) med plads til max. 30 personer. 
 
Hotel overnatning er endnu muligt lige ved siden af udstillingen på Hotel Fredericia, hvor der er rabat at hente, 
hvis man fortæller at overnatningen er i forbindelse med udstillingen. Du skal ikke vente meget længe med at 
booke hotelværelse, da der er rift om værelser i denne weekend på grund af arrangement i MesseC. Se mere på 
hjemmesiden. 
 
Palmarés’en er også på Hotel Fredericia, hvor der var plads op til 120 deltagere, men der er kun tilmeldt 56 perso-
ner, som vi jo nok synes er lige få nok. 
 
Den endelige halplan er på plads, endnu uden rammenumre, så den er opdateret på hjemmesiden og vil også in-
den længe blive opdateret med dem. 
 
Der vil være de nationale specialsamler klubber repræsenteret, undtaget Stempelsamlerne og motiv samlerne, 
med hver deres info/hverve stand og de får mulighed for, at udstille nogle af de ting de samler på. 
 
Der vil hele weekenden i åbningstiden være frimærke ”ta’ selv bord”. 
 
Der vil også være et lille område med udstilling af Fredericia Bypost, samt gamle Fredericia postkort. Ligger du inde 
med noget du mener vi kan udstille i dette område breve/postkort/frimærker, så send en mail til udstillingsfor-
mand@elbo21.dk . Modtages indtil 15. september. 
 
Sluttelig her på bulletin 2, så mangler vi stadig hjælpere. Du kan skrive til hjaelpere@elbo21.dk, hvis det er noget 
for dig, om det er en halv eller hel dag, eller hele weekenden, startende fredag morgen til søndag ud på aftenen, så 
er hjælpen velkommen. Der vil også kunne bruges nogle få hjælpere torsdag d. 14. oktober. 
 
Vi har også fået en del små og lidt længere artikler til udstillingskataloget, tak for det. 
 
Følg også med på hjemmesiden www.elbo21.dk eller Facebook, søg elbo 21 
 
Vi glæder os til at se dig. 
 
 

På udstillingens vegne 
 

Robert Schou 
Udstillingsformand 

Fredericia Frimærkeklub 

mailto:udstillingsformand@elbo21.dk
mailto:udstillingsformand@elbo21.dk
mailto:hjaelpere@elbo21.dk
http://www.elbo21.dk


Gratis adgang 

Program lørdag d. 16. oktober 2021 

 

10.30      Postorkesteret spiller til åbningsreception 

10.50      Åbningstaler 

11.00      Officiel åbning af udstillingen, Postorkesteret spiller et par numre mere 

11.30      Foredrag v. Finn Strøiman, Czeslaw Slania i mødelokale 1 

13.15 Foredrag v. Lars Engelbrecht, Danmarks helsager, Den 2 farvede udgave 1871 - 1905, 

ny bogudgivelse i 2 bind 

14.30 Foredrag v. Martin Pingel, Frimærkeudgivelser 

Frimærkechef PostNord Danmark 

15.30 Foredrag v. Leif Ørndorf, Historien om banegårdsrestauranterne 

(også om Banegårds-og færgerestauranterne i Fredericia) 

17.00 Udstillingen lukker 

 

Program søndag d. 17. oktober 2021 

 

10.00 Udstillingen åbner 

11.00 Foredrag v. Lars Engelbrecht, Danmarks helsager, Den 2 farvede udgave 1871 - 1905, 

ny bogudgivelse i 2 bind 

12.30 Søren Nordklint, Helvedet har mange navne, (Tysk koncentrationslejr post 1933-1945) 

14.00 Palle Offersen, Postkort eksponatet Carl Nielsen 

16.00 Udstillingen lukker 

 

Der vil begge dage være frimærke ”tá selv bord” i udstillingens åbningstid 


