Horsens Filatelistklub af 1911.
Klubben har igennem hele sin eksistens været aktiv i formidlingen af det at samle på frimærker både lokalt,
men især i de tidlige år var klubben aktiv i samlingen af dannelsen af et landsdækkende forbund. Man mente
at de mange klubber, der efterhånden opstod rundt om i provinsen havde behov for et fælles talerør, idet
forholdet mellem provinsen og København ikke var det bedste. Et udvalg blev nedsat, og resultatet var
”Danmarks Filatelist Union”, som senere blev til Danmarks Filatelist Forbund. På det lokale plan har
klubben i hele sin levetid lagt vægt på at formidle interessen for frimærker til en bredere kreds. Det at samle
på frimærker er en interessant hobby, hvor man også kommer til at beskæftige sig med mange interessante
emner som historie, geografi, kultur og trykteknik. Derudover dækker den et behov hos mange
mennesker, det at samle noget sammen og ordne og systematisere det. Denne formidling forgik bl.a.
ved, at folk fra klubben tog ud på de lokale skoler og fortalte børnene om den glæde, der var ved at samle på
frimærker fra alverdens lande. På klubaftner byttede medlemmerne frimærker, ofte var der foredrag, hvor
frimærkesamlere med en speciel viden og interesse indenfor frimærkeområdet, var inviteret til klubben og
fortalte om forskellige emner.

Klubben er provinsens ældste og er stiftet den 11. september 1911 i ”Palæet” på Torvet. Men om
der blev afholdt møder der – eller i hvor lang tid – vides ikke. Møderne har fra meget langt tilbage
og indtil 1969 været holdt på Heimdal i Rædersgade. da Heimdal lukkede og blev nedrevet, flyttede
klubben til Håndværkerforeningen i Allegade fra og med efterårssæsonen 1969. I efterårssæsonen
1974 holdtes møderne på Rytterkroen på Sønderbro, men allerede fra forårssæsonen 1975 flyttede
klubben til Kilden på Kildegade, da Rytterkroens lokaler var uegnede. Fra efterårssæsonen 1978
havde klubben et lokale til rådighed på 1 sal på den tidligere Allegade skole. Fra 2005 afholdt man
mødeaften på HUC. I 2009 flyttede klubben til VIA University College på Strandpromenaden 4.

Klubbens formænd
1911 -??

?? – 1922
1922 – 1924

1924 - 1929
1929 – 1930
1930 – 1937
1937 – 1946
1946 – 1950
1950 – 1960

1960 - 1992
1992 - 1997

Læge Svendsen var klubbens første formand, han
blev på et ukendt tidspunkt før
1920 afløst af klubbens juniorleder
Nic. Michelsen.
Direktør og konsul Nic. Michelsen.
Løjtnant V. Bjerre. Han blev valgt den 21. april
1922 og afgik formentlig den 1. april
1924. Han var i alt fald formand i
1923, men da kaldt bogholder V.
Bjerre
Klubben lå stille ingen oplysninger
Bankkasserer G. Schmidt
Driftsleder N. Chr. Smidt
Isenkræmmer Eli Askholt
Bankbogholder B. Kristiansen
Forretningsfører H. I Hansen Afgik af
helbredsmæssige grunde, men
fortsatte som medlem af bestyrelsen.
Regnskabskonsulent Tom Plovst er den formand,
som har beklædt posten længst.
Afdelingsleder Finn Skriver Laursen

1997 -

Ingeniør Henrik Plovst

Klubben har afholdt en række store udstillinger. Alle med det formål at reklamere for filatelien og for
klubben. Den første 8 og 9 nov.1931 var en propaganda udstilling, hvor klubben fortalte om sig selv. Den
næste var NEPA i 1936, en noget større Nordeuropæisk udstilling i forbindelse med en af postvæsnet
arrangeret FILATELISTDAG, og samtidig markerede klubben sit 25 års jubilæum. Den 13. og 14. feb., 1943
afholdt klubben en propaganda-udstilling på Heimdal. Klubben afholdt 40 års jubilæumsudstilling den 3. og
4. nov., 1951,lørdag den 3 om aftenen var der festmiddag for gæster og medlemmer. Horsens ”postkontor”
havde 300 års jubilæum, hvilket blev markeret med en propaganda udstilling på Heimdal den 3. og 4. sep.
1955, igen med festmiddag som afslutning. Så den 9. og 10. sept. 1961 fejrede klubben sit 50 års jubilæum
med en udstilling igen på Heimdal HOFI 61. Der kom 1200 besøgende. Klubben afholdt HOFI 71 i 1971 den
11. og 12. sept. holdt man en stor udstilling i Håndværkerforeningen. I 1981 afholdt klubben HOFI 81 hvor
det var fremstillet en særkuvert, og hvor publikum kunne få afsendt deres post med ”Ballonpost”. Ballonen
steg op fra dyrskuepladsen og landede på en mark ved Bleld, hvor posten blev afhentet af en postbil og bragt
til posthuset. Først i 1992 afholdt man sit 80 år jubilæum HOFI 92 med et års forsinkelse. Man kunne
samtidig markere Horsens købstads 550 år jubilæum. Udstillingen blev holdt den 14. og 15. marts på
Teknisk skole på Vejlevej. Den foreløbig sidste udstilling klubben har afholdt var HOFI 2011 den 10. og 11.
sept., i Forum Horsens, hvor klubben kunne fejre sin 100 års fødselsdag. Udstillingen var en national
udstilling.
Kilde: Horsens Filatelistklubs arkivmateriale
Klubbens sekretær Frank Miller
Finn Skriver Laursen

