
 

Bulletin nr. 1 
Vi har nu så meget af planlægningen på plads, at vi føler os klar til denne første bulletin. 

Fredericia Idrætscenter (FIC) har renoveret hele hovedindgangen, samt café område, så det er nyt og moderne, hvor FIC’s gæ-

ster bliver ”modtaget”. 

For især det kvindelige publikum er der også lidt, da vi har inviteret Lillebælt Quilterne, der har 10-års jubilæum, til at have en 

lille stand og de vil vise nogle af deres fine ting. 

Det er vigtigt for en udstilling at have opbakning fra auktionshuse og handlere. Uden den opbakning er det rigtigt svært at få 

ting til at hænge sammen økonomisk. Derfor er vi glade for at kunne præsentere Postiljonen som hovedsponsor for udstillin-

gen og ud over dem kommer der 8 handlere/postselskaber. Vi håber stadig at NordFrim melder tilbage, at de vil have en stand 

også, da de jo er vores største ”butik” med tilbehør og er også den officielle repræsentant for Post Greenland frimærker. 

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

I skrivende stund er der tilmeldt 15 eksponater med 92 rammesider - fordelt på: 
30 rammesider i Postkort klassen 
22 rammesider Traditionelt 
29 rammesider Posthistorie 
5 rammesider i Open Philately 
6 rammesider i Helsager 
og i litteraturklassen er tilmeldt 1 bog i to bind 
 
……. så vi håber, at der snart kommer lidt mere skub i tilmeldingerne, da der ”kun” er 1½ måned til deadline, som er 
d. 15. juli og der bliver plads til 500 rammesider. 
 
Der er klubudstillingen ”Djurs 2021” d. 29. og 30. august, hvor vi har aftalt med arrangørerne, at hvis der skulle 
komme nogen der kvalificere sig til national udstilling, har de 1 dag til at tilmelde Elbo ’21, så for dem er tilmel-
dingsfrist d. 31. august. 
 
Vi har indtil nu fået tilsagn om 5 foredrag, hvad og hvem vil blive afsløret i næste bulletin. Skulle du have lyst til at 
holde et foredrag, så kontakt udstillingsformanden via hjemmesiden. 
 
Hotel overnatning er en mulighed lige ved siden af udstillingen på Hotel Fredericia, hvor der er rabat at hente, hvis 
man fortæller at overnatningen er i forbindelse med udstillingen.                  
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….. Fortsat fra side 1 
 
Du skal ikke vente for længe med at booke hotelværelse, da der samme weekend er et arrangement, på modsatte 
side af vejen i MesseC. Se mere på www.elbo21.dk . 
 
Palmarés’en er også på Hotel Fredericia, hvor der vil blive plads til 80-100 deltagere, se mere om pris og tilmelding 
på hjemmesiden. 
 
Den foreløbige plan for opstilling, er også lagt på hjemmesiden og når vi kommer nærmere udstillingens tidspunkt, 
vil stand fordelingen kunne ses der. 
 
Der vil være de nationale specialsamler klubber repræsenteret, med hver deres info/hverve stand og de får mulig-
hed for at udstille nogle af de ting de samler på. 
 
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 det område breve/postkort/frimærker, så send en mail til udstillingsfor-
mand@elbo21.dk . 
 
Sluttelig her på bulletin 1, 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, så er hjælpen velkommen. 
Vi vil også meget gerne have artikler til udstillingskataloget, som aftales med og tilsendes udstillingsformanden. 
 
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 
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