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”Siden sidst” - orientering fra Bestyrelsen!
Så byder vi velkommen til en ny sæson i vor forening!
Så rinder en dejlig varme sommer på hæld og vi skal forhåbentlig snart
mødes til nogle lærerige og fornøjelige timer.
Forårssæsonen forløb positivt med hyggelige mødeaftener med gode
aktiviteter. 1. febr. så vi på 1. del af en verdenssamling. 1. marts afholdtes
vores generalforsamling - se beretningen side 7 og 8 og regnskabet side 9.
På mødet 5. april stod medlemmerne klar kl. 20 til at gribe den eller de
pakker de nu have udset sig. Det er en rigtig fornøjelig aktivitet som er
kommet for at blive.
22. april løb så vores store byttemøde af stabelen. Vi tillægger busstrejken i
Århus en stor del af skylden for, at ikke flere lokale var mødt frem. Til
gengæld havde vi besøg fra Værløse og Aalborg klubberne, se gæstereferat
og billede side 15. Udstillingen var ”perler på snor”. Sjældenheder som
udkast, prøvetryk og fejltryk fra bl.a. DK, DVI, Sønderjylland og Grønland
samt nogle meget spændende forsendelser. Synd ikke flere fik lejlighed til
at se den.
16. juli var det 25 år siden foreningen ”Caritas” blev stiftet. Det har
bestyrelsen vedtaget skal fejres, læs derfor vedlagte indbydelse og mød
talstærkt op fra nær og fjern.
Talstærkt fremmøde ønsker vi også på vore sædvanlige møder. Der sker
noget hver gang og vi tror de fremmødte går hjem med gode oplevelser og
viden om vores fælles hobby – julemærkerne.
Skaf medlemmer! Spørg andre som du ved er interesseret i julemærker,
inviter dem med ”på prøve” så de kan se og opleve hvordan møderne
forløber og hvad et medlemskab kan medføre.
Vigtige datoer for Julemærkesamlere!
28. oktober 2006. Byttedag i Aalborg – se program side 13.
10.-12. november 2006.”Frimærker i Forum”
3. december 2006. Julemærkemarch: Gå for en god sag!
Startsteder og tidspunkter – spørg på Posthusene!
Mød flittigt op, gør det til en god tradition!
På gensyn – Bestyrelsen
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Af Kim Vilhelmsen.

Holbøll afslog at komme på (Jule)mærkerne.
Det er offentlig kendt, at Einar Holbøll var en
beskeden og godhjertet mand.
At han ligefrem har sagt NEJ til at komme på årets
julemærke er i dag ukendt for de fleste.
Den daværende formand for Julemærke-komiteen
Borgmester Viggo Christensen foreslog på et
komitémøde, at Einar Holbølls portræt skulle være på
årets julemærke, når man skulle fejre julemærkes 25års jubilæum i 1928. Det var dog trods alt ham der
havde fået ideen helt tilbage i 1903 og ført den ud i
livet i 1904.
”Åh nej” svarede Holbøll afværgende,
men alligevel stolt ved tanken,
”Det er alt for megen ære!”
Foto 1909

I 1928 fejrede Julemærkekomiteen julemærkets 25 års jubilæum med udgivelse af bogen
”Den store Børneven” - Minder samlede i anledning af 25 aars jubilæet af Olaf Linck.
Julemærket der pryder forsiden viser et ”barn der lægger julebrev i postkassen”. Det er i
dag en sjælden bog, men den kan med held bestilles hjem til dit lokale bibliotek.
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De indledende skridt var allerede taget og et foto af Holbøll i
postmester-uniform var forsøgsvis blevet anvendt. Fotografiet var
taget tilbage i 1909, og det var Kgl. Dansk Hoffotograf Peter Elfelt
(1866 -1931) fra Østergade 24 i København der havde fotograferet
Holbøll, da han i 1909 blev Ridder af Dannebrog. På billedet bærer
han også ”Ridderkorset” – Den hvide elefant fra Siam, erhvervede
han fra en udsending fra Siam, det nuværende Thailand, ved et
selskab hos Kong Chr.d.X. i 1907.
Ridderkorset gav efter sigende ret til at holde fire koner, men
desværre (som Holbøll spøgefuldt udtalte) skulle man være bosat i
Siam for at den regel kunne træde i kraft.
Som bekendt kom
Holbøll først på
julemærket efter
sin død i februar
1927.
Det var også
Hoffotograf Peter
Elfelt der havde
taget det fotografi
som blev brugt til
årets julemærke i
1927.
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Et upåagtet Brevkort.
På en byttedag kiggede jeg i en kasse med helsager – kort hvor frimærket er
fortrykt på kortet. Jeg fandt et kort med to julemærker fra 1956.
Kortet er ikke noget særligt, men da jeg vendte det om, fandt jeg noget særdeles
interessant. Det er postmester J.B. Nicolaisen i Aalborg, der sender en venlig hilsen
til postmesteren i Århus. Han har påsat ”julemærket” med sit eget portræt. Prisen
for dette dejlige kort var 10,- kr. og den pris kan jeg godt leve med.
Jørgen Andresen
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Referat fra Generalforsamlingen i

Århus Julemærkesamler Forening „Caritas“
1. marts 2006
Til stede er
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medlemmer.

Referent: Peter Nissen

Velkomst ved formand Svend Aage Iversen
Ad.pkt.1:

Valg af dirigent: Leif Nielsen blev enstemmigt valgt

Ad.pkt.2:

Formandens beretning:

Året 2005 har været et godt og stabilt år i foreningen. Efter fornyelsen af kontingentet for
2005 var medlemstallet 4 æresmedlemmer, 26 A-medl. og 2 B-medl.. Med tilgangen i
2005 på 1 medlem er vi pr. 31.12.2005 på i alt 33, vi håber det fortsætter stille og roligt.
Fremmødet på vore 8 mødeaftener har været i alt 106, en stigning på 13 fra foregående år.
Set i lyset af at 11 medlemmer p.gr.af afstand, sygdom eller bosiddende i udlandet ikke
har mulighed for at møde frem, svarer det til en mødeprocent på 60, heri er ikke
medregnet byttedagen 16. april. Byttemødet var godt besøgt af medlemmer fra Nordjyske
Julemærkesamlerforening samt interesserede lokket ind ved annonceringen i diverse
blade. Det nytter at agitere, de mange nye ansigter var et frisk pust. Der var udstillingen
”Noget man ikke ser hver dag” med virkelig mange fine og meget sjældne mærker og
objekter.
Vi har haft 6 aften-auktioner + stor-auktionen på byttedagen samt 2 bankospil.
”Medlemmerne rydder op” på april mødet havde igen udsolgt! Vi ser en øget indlevering
fra flere til aftenauktionerne, det betragtes som positiv medvirken, tak for det!
Flere af os var til ”Byttedag” i Nordjysk Julemærkesamler Forening i Aalborg i oktober.
Det er en god tradition at møde op til fælles byttedage, der er altid mulighed for nye
kontakter og se andre måder at samle på.
Foredragsholder 2. november var Ove Lauridsen fra Kirkens Korshærs Varmestue. Her fik
vi virkelig et indblik i det store arbejde der udøves for samfundets svageste både det
opsøgende, bespisning, med tøj og ikke mindst den sociale omgang.
Julemødet - årets hyggeaften - med kaffe, æbleskiver, sange, banko og sjove indslag fra
flere medlemmer – var igen en hyggelig og festligt aften.
Der er udsendt 2 medlemsblade, i februar og august, desuden et reduceret blad i november
med indbydelse til julemødet vedlagt påmindelse om kontingentfornyelse for 2006.
Sidst på sommeren fik vi en henvendelse fra Århus Stiftstidende, Journalist Jørgen
Hejlsvig stod for en serie artikler under ”Go´morgen" Århus”. Hejlsvig mødte op på vores
første møde i september, her fik han lejlighed til at tale med forskellige af de fremmødte.
fortsættes >>>>>
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Med Peter Nissen og Jørgen Andresens hjælp blev det den 19. september til en fin, næsten
helsides, omtale af foreningen og det at samle på julemærker.
Der har været afholdt 1 bestyrelsesmøde ved sæsonstart, øvrig planlægning klares pr.
telefon eller på mødeaftenerne, desuden arbejdes der løbende med tilrettelægningen af en
spændende byttedag på Viby Bibliotek i april 2006.
Jeg overgiver hermed beretningen til generalforsamlingens godkendelse.
Svend Aage Iversen
Ad.pkt.3:

Ad.pkt.4:

Ad.pkt.5:

Ad.pkt.6:

Ad.pkt.7:

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab: Alice har
igen fremlagt et godt foreningsregnskab, som igen blev
enstemmigt vedtaget.
Ejnar Ettrup stiller spørgsmålet: Hvad gør vi ved foreningens
opløsning – idé at pengene gives til Julemærkehjemmene.
Denne idé kunne dog ikke vedtages, idet punktet ikke har
noget med regnskabet at gøre!
Behandling af indkomne forslag:
Bestyrelsens forslag til kontingent for år 2007
A-medlem kr.70,- og B-medlem kr.30,- (godkendt uændret)
Nye forslag til behandling. Der var ikke indkommet nye
forslag til behandling til dette punkt.
Valg af bestyrelse og suppleant:
På valg er:
Formand: Svend Aage Iversen (ønsker ikke genvalg) – Peter
Nissen blev valgt som ny formand og Svend Aage Iversen
blev valgt som næstformand.
Suppleant: Einar Ettrup modtager genvalg og blev valgt som
suppleant.
Valg af revisor og suppleant:
På valg er:
1. revisor: Leif Nielsen modtager genvalg og blev valgt som
revisor.
Suppleant: Harly Nielsen modtager genvalg og blev valgt
som suppleant.
Eventuelt:
Ejnar Ettrup foreslog at Århus Julemærkesamler
Forening Caritas, skulle med i De Samarbejdende
Frimærkeklubber her i Århus området, Ejnar mente at det
ville styrke klubbens image og god mulighed for at hverve
nye medlemmer. Der var både meninger for og imod, men at
der pt. ikke er resurser til at være med i De Samarbejdende
Frimærkeklubber her i Århus området. Jørgen Andresen
foreslog at der skulle sættes nogle A4 reklamer op for
Århus Julemærkesamler Forening på strategiske steder her i
Århus. Sarah laver nogle A4 reklamer, som kan opsættes.

Leif Nielsen sluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden.
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Århus Julemærkesamler Forening ”Caritas”
Resultatopgørelse for Året 2005
Indgående kontingenter
Lotteri m.v.
- præmier m.v.
-kaffe,brød m.v.

2.248
-700
-1.084

2005
1,815

2004
2.025

464
2.279

178
2.203

328
80
250
290
0
514
817

516
178
386
234
0

Porto – bladet
Kontorartikler
Gaver
Annonce
Diverse
Udstillingrammer
Resultat

889

BALANCE PR. 31.12.2005
2005

2004

Aktiver
Kassebeholdning
Nordea, Vesterbro afd.:
Konto nr. 959-02-29511

3

6

4170

3.180

Aktiver i alt

4173

3.186

170

0

4003

3.186

4173

3.186

Passiver
Forudbetalte kontingenter
Egenkapital:
Saldo pr. 01.01.2005

3.186
817

Årets resultat
Passiver i alt
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Møder og aktiviteter i
Århus Julemærkesamler Forening

”Caritas”

2006 - 2007
6. september 2006

Jubilæum! ”Caritas” blev stiftet 16.7.1981, derfor kan vi
fejre foreningens 25-års jubilæum, dette gøres med et
traktement - se venligst vedlagte ”Invitation”.
Traktement (gratis denne aften), auktion og lotteri.
BEM.: Hvor ikke andet nævnes koster kaffe/the & brød på alle
mødeaftener kun kr. 5,- pr.person. Der udtrækkes mødepræmie
hver mødeaften!
Husk på alle mødeaftener at tage mancoliste og byttemateriale
med!

4. oktober 2006
Foredrag: ”De 5 forbandede år” v. Jørgen Andresen. Hvis nogen
har ”censur” på juleforsendelser liggende, tag dem med og gør
denne aften endnu mere spændende!
Auktion, lotteri og kaffebord.

1. november 2006
Aftenens emne: Kom og se 2. del af en verdenssamling (1.del blev
vist på februarmødet 2006). Virkelig noget nyt, anderledes og
spændende! Vi ser også gerne små indlæg fra medlemmerne om evt.
nye fund til samlingerne.
Auktion, lotteri og kaffebord.

6. december 2006
Juleafslutning: Denne aften tager man familien med!
Vi skal sammen skabe julestemning, snakke, synge og spiller banko.
Hver deltager bedes medbringe en lille ”julegave” til bankospillet,
værdi kr.20,-. Jørgen Andresen har et ca.10 min. indlæg om ”Breve
til julemanden”. Der sælges et lotteri og der bliver mulighed for at
købe de nye mærker 2006.
Æbleskiver og godter serveres til kaffen – foreningen er vært!
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3. januar 2007
Vi ønsker hinanden GODT NYTÅR! Vi ser på nyheder 2006 og
holder afstemning om ”Årets mærke 2006” – der venter pæne 1., 2.
og 3. præmier.
Auktion, lotteri og kaffebord.

7. februar 2007
Programmet for denne aften står åbent indtil videre, der kommer
nærmere information i næste blad.
Auktion, lotteri og kaffebord.

7. marts 2007
Generalforsamling: Kom og vær medbestemmende. Forslag til
aktiviteter i sæson 2007-2008 er meget velkommen. Efter
generalforsamlingen årets 2. bankospil. Hver deltager medbringer en
lille pakke til præmie til en værdi af kr. 20,-. Lotteri og kaffebord.

4. april 2007
Medlemmerne ”rydder op”. Ned i gemmerne, jo flere der
indleverer, jo større rivegilde. Senest kl.19,10 kan afleveres poser,
pakker, plancher, album o.l., hver til en salgspris på kr. 20,-. Bem.:
Højest 5 pr. medlem. Præcist kl.20 starter salget efter ”først til
mølle” princippet. Desuden et miniforedrag v. Jørgen Andresen om
”Julebreve fra år 1800 til 1904”.
Auktion, lotteri og kaffebord.
Mødetid: Alle aftener startes kl.19 og slutter senest kl.23
Mødested: Lokalcentrets lokaler ”blå stue”, Kongsgårdsvej 6,
Viby
Der er ”Caritas”skilt v. døren – ring 2 gange på klokken, så
åbner vi.
Lørdag d. 21. april 2007 Stort byttemøde på Viby Bibliotek,
Skanderborgvej.
Igen inviteres alle jule-og velgørenhedsmærke interesserede fra indog udland til træf i Århus. Der bliver udstilling, storauktion, lotteri,
køb/salg/bytte og god tid til en snak med nye samlervenner.
Nærmere program udsendes senere men noter datoen allerede
nu: Lørdag d. 21. april 2007.
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AKTIVITETSOVERSIGT
2006
2007

Torsdag
14. sep.
2006
Torsdag
12. okt.
2006
Lørdag
28. okt.
2006
Torsdag
9. nov.
2006
Søndag
3. dec.
2006
Torsdag
14. dec.
2006
Torsdag
11. jan.
2007
Lørdag
27. jan.
2007
Torsdag
8. feb.
2007
Torsdag
8. marts
2007
Torsdag
12. april
2007

SÆSONSTART:
Kl. 19,00 er dørene åbne til vor mødelokale.
Kl. 19,30 byder formanden velkommen og giver en kort orientering om hvad der er sket i
sommerens løb. Auktion, lotteri & bytning.
Aftenen byder på masser af tid til bytning + lotteri.
ABSOLUT sidste frist for indlevering af auktionslot til byttedagen.
Byttedag: Se nærmere omtale af byttedagen i programmet.
Husk sidste frist for indlevering af materiale er 12. okt. 2005.
Husk tilmelding og betaling til JULEMÆRKEMARCHEN, sidste frist 9. nov. 2005.
Nu er de første nyheder kommet.
Sidste frist for tilmelding og betaling til JULEMÆRKEMARCHEN, er i aften.
Auktion, lotteri & bytning.
JULEMÆRKEMARCH NR. 30.
HUSK AT TILMELDE JER, så vi IGEN kan sætte ny rekord.
Mødetid og sted: Inden kl. 8,45 ved Hovedpostkontoret, Postmestervej 1, Aalborg
JULEAFSLUTNING: Tag din familie og det gode humør med til en rigtig
JULEHYGGEAFTEN m/sang – bankospil & lotteri m.m.
Program herom vil tilgå primo december.
Hver deltager medbringer en lille pakke (værdi 20 kr. pr. pakke).
De sidste nyheder skulle nu være kommet.
Auktion, lotteri & bytning.
Jubilæum: Der er reception fra 10-13 auktion starter kl. 14.00
er mulighed for bytning fra kl. 10-14.
Se nærmere omtale af jubilæet i programmet.
Indlevering af materiale gerne på julemødet men senest den 4. januar. 2007. "
Aftenens emne: Franck Petersson
Lotteri & bytning.
GENERALFORSAMLING:
Skriftlig indkaldelse med dagsorden vil blive udsendt 4 uger før.
Mød op denne aften og vær medbestemmende om ”NJF`s” fremtidige virke.
Auktion, lotteri & bytning.
Sæsonafslutning: Bemærk første torsdag i måneden
Afslutning af den gennemgående konkurrence og præmie uddeling.
Bankospil, lotteri & bytning.
Der medbringes en lille pakke (værdi 20 kr. pr. pakke).
Den nye sæson starter den 13. september 2007.
" GOD SOMMER "
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Der

Stort byttemøde
lørdag den 28. oktober 2006
På Vejgård Bibliotek
Hadsundvej 35– Aalborg.
Som traditionen byder, vil det igen i år, være en stor glæde,
at se vennerne fra de andre julemærkesamlerforeninger,
foruden alle vore egne medlemmer og alle der i øvrigt er
interesseret i julemærker.
Mødet starter kl. 10,00 ”NJF” er vært ved en
kop kaffe til alle fremmødte inden kl. 11,00.
Der kan hele dagen købes: kaffe – the – brød – øl og vand.

Den store auktion starter kl. 14,00.
Eftersyn fra kl. 10,00 til kl. ca. 13,30.
Vi laver en lille udstilling, ligesom der dagen igennem bliver
solgt lotteri med mange gode præmier.

MØD OP TIL DENNE DAG MED TASKEN
FULD AF JULEMÆRKER.
DER KAN BESTILLES:
1. KINESISK FORÅRSRULLE
M/ POMMESFRITES
2. ½ GRILL KYLLING
M/ POMMESFRITES

kr. 36,00
kr. 38,00

BESTILLING: Senest den 24. oktober til:
Kurt Henriksen tlf. 98161424 eller
Ole Kristensen tlf. 98116358
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JulemærkeSamleren
Stiftet den 4. sept. 2001

Sæsonplan
Efteråret 2006:
Søn. 03.09: Reception i anledning af foreningens 5 års jubilæum kl. 11.00 – 15.00.
Ons. 06.09: Sæsonstart med fremlæggelse af ”Sommerens fund”, samt foredrag af Steffen
Riis,
forfatter til bogen om Danske postkort´s historie.
Alle fremmødte opfordres til at medbringe ”interessant og nyt” julemærkemateriale.
Ons. 04.10: Foredrag af H.C. Mogensen, formand for Islandsklubben om Islandske
julemærker på forsendelser, samt auktion. Alle fremmødte opfordres til at medbringe
Islandske julemærkemateriale.
Ons. 01.11: Præsentation af årets julemærke, samt auktion.
Søn. 03.12: Vi deltager på årets julemærkemarch fra Syvstjerneskolen i Værløse fra
kl.10-14.
(familie og venner med børn og børnebørn samt hunde er velkomne)
Ons. 06.12: Juleafslutning med bankospil, tag familien med. (tilmelding nødvendig)
Foråret 2007:
Ons. 03.01: Miniforedrag af Kim Vilhelmsen om forsendelser med julemærker sendt til
udlandet,
samt auktion.
Ons. 07.02: Afstemning om Danmarks smukkeste julemærke, samt besøg af Theis
Jørgensen, fra
”Frimærkebutikken”, der medbringer et stort udvalg af Julemærker.
Ons. 07.03: Ordinær generalforsamling (Kun for medlemmer)
Ons. 04.04: Sæsonafslutning med miniforedrag af Ebbe Johansen om PC & Julemærker,
samt auktion.
Der afholdes 8 klubmøder pr. sæson - første onsdag i hver måned, fra september til april.
Der er mange fordele også ved et passivt medlemskab!
Foreningen fremsender udvalgshæfter til medlemmerne, til billige priser, hvor kvaliteten er
sat i højsædet.
Samler du også på Julemærker så kig forbi Værløse og se om det er noget for dig !

Sted: ”Kulturhuset”, Bymidten 46, ”Kulturhuset” ligger ved siden af hovedbiblioteket. (Tæt ved Værløse Station).
Tid: kl.19.00-21.30 i ”Kulturhuset“, 1.sal, lokale 1.
Yderligere oplysninger: Formand: Kim Vilhelmsen, Højlundshusene 66,
3500 Værløse. Tlf. 44 48 03 11. E-mail: post-til@julemærkesamleren.dk
Eller gå ind på vores hjemmeside og læs nærmere: www.julemærkesamleren.dk
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Af Rita Jensen / JulemærkeSamleren.
En tur til Århus
Her er lidt om en hyggelig tur vi havde til ”Byttedag” hos Århus Julemærkesamlerforening
”Caritas”. For mit vedkommende startede den kl. 4.00 om morgen, ” familiens pleje skal
jo være i orden når en husmoder tager på tur”. Så en rask køretur til Værløse hvor starten
gik kl. 6.00.
Vi kørte til Odden og var næsten den eneste bil på vejen, så vi var der i rigtig god tid.
En kaffetår på vejen var hvad vi trængte til, og på vejen over gik snakken om hvad vi
kunne finde af ”gode sager” at købe med hjem, og om hvordan de så på os
”Københavnere”.
Vi fik en rigtig pæn velkomst af formanden Peter Nissen, og af de medlemmer som var
mødt op, der var ikke så mange på grund af busstrejke.
Der var en god auktion som de stoppede midtvejs, så at vi kunne nå færgen hjem kl.16.30,
der fik vi en kaffetår igen. Jeg skulle holde mig frisk til hjemturen. Vi landede i Værløse
kl. 20.00 og så var der bare det sidste stykke hjem til Rødovre. Det blev en lang og en god
dag.
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Af Kim Vilhelmsen

Holbøll søn Carl Heger havde ingen ben.
I årene 1909-15 var børn et populært motiv på julemærkerne. Einar Holbøll blev
opfordret til at få sin søn Carl Heger (1913 -1973) fotograferet iført postkasket til
motiv på julemærket.

Fotografi der blev sendt til lille
Carl Heger´s bedstemor på
Langeland.

Udkast fra Andrea Stougaards
samling/Post & Tele Museum.
<<<<<

Der blev taget mange forskellige fotografier og trykt mange prøvetryk, men
desværre blev mærket aldrig udgivet officielt. Årstallet er ukendt, men et godt
gæt er ca. 1915.
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For at få fotografiet til at passe i det format som skal bruges på et julemærke, måtte
man skære benene væk på det færdige mærke. Og det var bestemt ikke noget der faldt
i god jord hos den gamle Postmester. Hans datter Agnete husker tydeligt at hendes
mor Bertha har fortalt historien om Carl Heger, der aldrig kom på julemærket fordi at
Einar Holbøll da han så de mange udkast blev vred, og udtalte, at hvis sønnens ben
ikke kom med på mærket, kunne det være lige meget.

Fra Andrea Stougaards samling på Post- & Telemuseet

Holbølls argument:
”Han har jo ikke nogen ben!”
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OBS! Bestyrelsen har vedtaget at ændre omslaget på bladet fra blåt til
hvidt papir for også at kunne gengive det i farver. Vi håber ændringen
bliver vel modtaget af medlemmerne.
-----------------------------------------------------------------------------------Annonce:

Specielt Jubilæumsmærke til salg!
I anledning af JulemærkeSamlerens
5 års fødselsdag er der udgivet et
specielt Jubilæumsmærke med 50
mrk. pr. ark. Øverst i arkranden står
der: ”Dette jubilæumsark er udgivet
i anledning af JulemærkeSamlerens
5 års fødselsdag. Jubilæumsmærket
kan købes ved foreningens reception
søndag den 3. september 2006 fra kl.
11,00 til 15.00 i ”Kulturhuset”
Bymidten 46, 3500 Værløse eller
ved henvendelse til kasserer Astrid
Castella, Ryetvej 71,2 tv. 3500
Værløse. Pris pr. ark 20 kr. + evt.
forsendelse 5.50 kr.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Århus Julemærkesamler Forening

”Caritas”
ønsker
”JulemærkeSamleren” i Værløse
STORT TILLYKKE
med 5-års jubilæet.
Må de næste 5 blive gode og
fremgangsrige!
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Medlemsannoncer - KØB – SALG – BYTTE
Alle medlemmer kan indsende annoncer som medtages gratis i 1.
kommende blad - prøv næste gang!

Søges: DK-ark med varianter, fejltryk, fejlperforeret el. tilretningstryk.
Danske jernbanemærke-samlinger incl. helark m.v.
Gerne bytte!
Peter Nissen tlf. 86270035 E-mail: peter-nissen@mail.dk
Se hjemmeside salg/bytte: www.jernbanemaerker.dk

Købes: Breve og kort med stemplet julemærker fra Island, Færøerne,
Grønland & Åland – alle årgange. Gl. pengesedler og mønter fra hele
verden.
Svend Aage Iversen
tlf. 86 96 56 01 / mobil 28 58 67 98

Jeg søger: Sveriges Nationalforening Helark: 1915, 1945 og 1963 m.
sort tekst. Julekortet m. DK 1951 på 50 (stempelbundet). Estland 1988
enk. og ark. Island / Caritas 1915 ”önfirö”. Island / Thorvaldsen ark 1916.
Gode priser kan påregnes.
Sarah Petersson
tlf.98 14 19 86 E-mail: christmas.seal@mail.dk
Hjemmeside: www.christmasseal.dk

Bemærk!

Udvalgssendinger:

Efter medlemmernes ønske vil udvalgssendinger, så vidt muligt, kunne
gennemses på mødeaftnerne, skulle nogle medlemmer have ønske om at få
dem tilsendt, kan dette ske ved henvendelse til Formanden!

Auktion:
Indlevering til auktion kan ske på mødeaften senest kl.19.15. Husk de skal
afleveres med udfyldte omslag og indleveringsliste som fås hos Alice
Bisgaard.

Kontingent:
Årskontingentet for A-medlemmer kr. 70,- / B-medlemmer kr. 30,-.
Tilbud til nye medlemmer: Kontingent for 2. halvår ½ pris!
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Christmas Seal Carrier
”Julemærkepostbudet”
v. Sarah Petersson
Eneste specialforretning i Europa med Jule- & velgørenhedsmærker!
Speciale:Skandinavien & Dansk Vestindien
Agentur:Virgin Islands Children´s Seal Fund, Inc.
Stort udvalg i specialiteter fra Skandinavien!
Altid frisk med et godt tilbud!
Ring, mail eller skriv efter gratis tilbudsliste - det betaler sig!
P.O. Box 7525, DK-9210 Aalborg SØ Tlf.(+45)98 14 19 86
E-mail: christmas.seal@mail.dk
Hjemmeside: www.christmasseal.dk

Bedre samlinger af julemærker, julekort og mærkater købes!
God pris for sjældenheder og god kvalitet!

