Allt viktigt går i tryck

MED REGLEMENTE
OCH ANMÄLNINGSBLANKETT.

Eslövia 2011 är en
regional utställning
godkänd av Sveriges
Filatelist-Förbund.
Samtliga
utställningsklasser omfattas, även ungdomsklasserna.
VÄLKOMMEN
som utställare och
besökare.

Utställningen
kommer att hållas i Eslövs
Medborgarhus
lördagen och söndagen den 1-2 oktober
2011.

Tingsgatan 6, 247 50 Dalby, tel. 046-211 11 10, info@blomstryckeri.se, www.blomstryckeri.se
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Hälsningsord
från Kultur– och Fritidsförvaltningen, Eslövs Kommun till Eslövia 2011.
Eslövs Medborgarhus intar en särställning i den svenska efterkrigstidens
arkitektur. 1947 vann Hans Asplund, endast 26 år gammal, arkitekttävlingen om Eslövs nya Medborgarhus. Efter 10 år stod byggnaden färdig att
invigas. Den speciella arkitekturen, med sina geometriska men samtidigt
mjuka former, exklusiva material och detaljer utformade med stor hantverksskicklighet, bildar tillsammans en elegant och stilren miljö som på
samma gång är varm och välkomnande.
Eslövs Medborgarhus blev byggnadsminne 2001, och samma år röstades
det fram som ett av regionens mest omtyckta moderna hus. Huset tilldelades i juni 2007 EU:s kulturarvspris, Europa Nostra, för det väl genomförda
renoveringsarbetet som gjorts under senare år.
Vi hälsar alla frimärks- och vykortssamlare varmt välkomna till vårt Medborgarhus. Vår förhoppning är att varje besökare, både kommuninvånare
och tillresta, får många härliga och minnesvärda kulturupplevelser.
Avslutningsvis vill vi önska Eslövs Frimärks- & Vykortsklubb lycka till med
sitt arrangemang, alla deltagande utställare lycka till med sina exponat
samt alla handlare och andra besökare minnesvärda dagar i Eslöv med
omnejd.
Eva Hallberg
Förvaltningschef, Kultur och Fritid

Nu räknar vi ner!
2011 FYLLER ESLÖV 100 ÅR • DET SKA VI FIRA HELA ÅRET!
Håll dig uppdaterad: www.eslov.se/eslov2011
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Hälsningsord
från ordförande i Eslövs
Frimärks- & Vykortsklubb
till Eslövia 2011.
Eslövs Filatelistklubb bildades den 3 oktober 1951 på dåvarande Café Royal i Eslöv av femton intresserade filatelister (samlare). Ur arkivhandlingarna från den tiden kan man läsa att man vid detta första möte beslutade
att mötena skulle hållas första och tredje onsdagen i varje månad och
börja klockan 19,30 och vara avslutade senast klockan 03,00 på morgonen. Det är naturligtvis inte särskilt märkligt att man undrar vad syftet
egentligen var med denna filatelistklubb, i synnerhet som man från senare protokoll kan utläsa att mötena besöktes av i regel 5-7 personer.
Klubbens förste ordförande blev Albert Muche och i styrelsen på 5 personer ingick också Lars Thorsson som vi har glädjen att se som inbjuden
utställare vid denna jubileumsutställning.
Oavsett vad syftet var med bildandet av klubben 1951, så har den tveklöst utvecklats på ett positivt sätt. 1962 startas inom klubben ungdomsverksamhet med 14 medlemmar och vid samma tidpunkt har antalet
medlemmar i klubben ökat till 31.
Att klubben alltid velat vara den moderna, trevliga och mysiga samlingsplatsen för inte bara samlare av frimärken utan också av vykort ledde till
att klubben i början av 2000-talet bytte namn till Eslövs Frimärks- & Vykortsklubb. Klubben kan idag räkna in ett 60-tal medlemmar jämte ett
antal aktiva ungdomar, en konsekvens av att klubbens ledning alltid varit
lyhörd för den breda samlarallmänhetens intressen och önskemål.
Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) har välvilligt ställt sig bakom att vi detta
jubileumsår arrangerar en regional frimärks– och vykortsutställning. Vi i
Eslöv är glada för detta och hoppas naturligtvis att alla som går och grunnar på tanken att visa sina samlaralster för en bredare allmänhet, också
skall göra det. Jag vill därför uppmana alla, i synnerhet dig som aldrig
ställt ut tidigare, att anmäla dig och ditt exponat till ESLÖVIA 2011. All
information som behövs finns i denna Bulletin. Är du tveksam eller undrar
över något, tveka inte att ta kontakt med någon i utställningsledningen.
Väl mött i Eslövs Medborgarhus i oktober 2011 hälsar
Christer Mårtensson
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