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 Forårsprogram 2023 

Hornslet FrimærkeKlub afholder klubmøder på onsdage i lige uger i perioden 11. januar og frem til 19. april 

2023 på Plejecenter Rosengården, Tingvej 22, 8543 Hornslet. Der er elevator. 

Møderne starter kl. 19.30 med velkomst ved formanden, som informerer om aftenens program og derefter 

udtrækkes mødepræmien. Udover aftenens program er der også en lille auktion over indleveret materiale 

og en tipskupon.  

Der kan købes øl og sodavand.  

Onsdag den 11. januar  Opstart i klubben. Medlemmer fortæller om et objekt de holder rigtig 

meget af. ”Mit kæreste eje” 

Onsdag den 25. januar  Erik Sørensen fortæller om sit postkorteksponat ”Grenaa Gamle Stad”. Vi 

skal på en lille byvandring i den ældste del af Grenaa, og her se og høre 

lidt om nogle af de gamle bygninger der engang var, og stadig er en del af 

den gamle bymidte. Ligesom vi også støder på enkelte af de personer, der 

boede og drev forretning i bymidten dengang.  

Onsdag den 8. februar Byttemøde – måske med en overraskelse 

Onsdag den 22. februar                  Mark Stevens fortæller om Pan Amerika Airways, som er fortællingen om 

                                                            en driftig mand med en vision, og hvordan det lykkedes for ham at 

                                                            etablere en fast rute over Stillehavet. Suppleres med PowerPoint og 

                                                            nogle få breve 

 

Onsdag den 8. marts  Hans tager dig med på en vandretur i Hornslet Sogn set gennem hans  

  postkortsamling ”Hornslet Sogn”. Hvis der bliver tid til det, og benene 

  stadig er ”gode” fortsætter vi til Krajbjerg, Eskerod og Rodskov 
 

Onsdag den 22. marts Storauktion og Fællesmøde sammen med Grenaa 

Indlevering af lots skal ske senest 22. februar 

Max. 5 lot pr. indleverer 

Onsdag den 5. april Lars Kruse Andersen fortæller om Kolding Sydbaner og det område de 

betjente, nemlig ”De otte Sogne”, som var en del af Hertugdømmerne, 

men efter 1864 krigen blev indlemmet i Kongeriget, da landegrænsen 

blev flyttet helt op til Kongeåen. Kolding Sydbaner åbnes for almindelig 

trafik 29. november 1911, og består af to jernbanelinier, Kolding-Hejls-

minde og Kolding-Vamdrup, som begge udgår fra Kolding Sydbanegaard. 

Lars vil vise nogle af de poststempler der er brugt på posthusene langs 

banerne, samt bureaustemplerne. 

Onsdag den 19. april Sæsonafslutning iflg. traditionerne. Mere herom senere 

 

Interesserede er altid velkomne – mød op en aften og se om det er noget for dig. 

Kontakt til formand: Peter B. Jensen tlf.: 40 26 13 55 


