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Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto 

 

Formand: 

 Peter Flemming Nissen 

 Holmetoften 37 E. 

 8270 Højbjerg 

 tlf. 86 27 00 35 / mobil 28 58 67 98 

 Hjemmeside: www.julemaerker.dk 

 eller: www.jernbanemaerker.dk 

 E-mail: peter-nissen@jernbanemaerker.dk  

Næstformand: 

 Erna Jacobsen 

 Odensegade 5 

 8000 Århus C. 

 Mobil tlf. 86 19 22 18 

Kasserer: 

 Alice Bisgaard 

 Ormslevvej 29, 1.tv. 

 8260 Viby J. 

 tlf. 86 14 96 24 / mobil 50 40 35 17 

 

Foreningens bankkonto: Nordea, Vesterbro Afd. Århus 

Reg.no: 2265  Konto: 9590229511 

 

Mødested / Mødetider  

Lokalcentrets lokaler, Kongsgårdsvej 6, Viby 
 

Lokalcentret ligger 5 min. gang fra Viby Torv. Alle busforbindelser ”over” 

Viby stopper på Viby Torv. Mødelokalet er på 1. sal – der er elevator. Der er 

”Caritas”-skilt ved indgangen - ring 2 gange på klokken, så åbner vi. 

Møderne starter kl. 19 og slutter senest kl. 23 
 

Ansvarshavende udgiver: Århus Julemærkesamler Forening ”Caritas” 

Redaktion & layout:Bestyrelsen                     Gengivelse fra bladet:Kun med tilladelse fra ”Caritas” 
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”Siden sidst” - orientering fra Bestyrelsen! 
Velkommen alle til en ny sæson! 

 

Vi har desværre en trist meddelelse. Vor tidligere formand, Svend Aage Iversen, 

er død. Svend Aage blev ”redningsmanden” for foreningens fortsatte virke i 2002. 

Svend Aage tilbød sig som formand, et hverv han trofast bestred fra 6. marts 

2002 til 1.marts 2006. Som menigt medlem tog Svend Aage gerne turen fra 

Hammel til møderne, altid glad og interesseret i alle vore aktiviteter.  

Ære være Svend Aage Iversens minde! 

 
Fra generalforsamlingen findes beretning og regnskab for 2010 se side 10 og 11. 

De 2 forslag under eventuelt arbejdes der videre med. 
 

Om vores byttedag 9. april er kun godt at sige. Der var en meget positiv 

stemning, og mange nye ansigter, ikke mindst på grund af stort PR-arbejde fra 

menige medlemmer, annoncering på hjemmeside og gode omtaler i flere 

frimærkeklubber.  Auktionen forløb med et salg af 128 lots fordelt på 25 købere 

for samlet kr. 6.982,-. Et flot resultat! Efterfølgende kunne man på nettet se 

rosende omtale af både auktionens spændende indhold, hele stemningen samt af 

Alice og Erna´s lækre madder, kaffe og kage til billige priser. Se billeder side 12! 

Der er alt mulig grund til at møde op på byttedagen 2012! 

Tilbud om gratis prøvemedlemskab for resten af året giver fortsat 

medlemstilgang. Kender du én eller flere som kunne tænke sig at besøge vore 

møder, og se om ”det er noget” for dem, så er resten af 2011 gratis. 
 

Så har vi en god nyhed: AFA´s længe ventede julemærkekatalog ”Norden 2012” 

udkommer 1. september 2011, prisen er kr.395. Kataloget er i farver og omfatter 

både de officielle landsdækkende jule- og velgørenhedsmærker. Også 

lokalområder og foreninger m.m. fra hele Norden er med. Bemærk annonce med 

speciel tilbud på side 5. 

På vores hjemmeside findes oplysninger om andre klubber og links med 

relationer til det ”at samle på jule- og velgørenhedsmærker”. 
 

Vigtige datoer for Julemærkesamlere! 

29. oktober 2011. Byttedag i Aalborg – se side 13 

5.-6. november 2011.”Frimærke, brev og postkort messe” PÅ SAS Radisson, 

Falkonerallé 9, 2000 Frederiksberg  

4. december 2011. 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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Altid dejligt med aktive medlemmer! 
 

Jørgen Andresen, har venligst udlånt dette spændende julekort, 

en virkelig raritet. Det helt specielle ved dette kort er 

blindskriften, der findes ikke mange af den slags. Kortet her 

gengivet med både for- og bagside. 
 

Julekortet er afsendt 21. december 1980 fra Odense til Nærum.  

Teksten oversat: 

Bækskov Julen 1980 

Kære Per. En rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

Tak for kortet. Kaj og Irma 
 

Noget helt specielt ved kortet er endvidere, det er kun frankeret med 

julemærker, det ”Nationale” og Gigtforeningens, flot stemplet tilmed. 

Blindskriftskort er fritaget for porto. 
 

Hvis flere ligger inde med spændende forsendelser hører vi gerne om det, 

og må det gengives i bladet er det helt perfekt. 
 

Således endnu en appetitvækker til at samle i ”temaer” og andet specielt 

med julemærker. 
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Det nye Katalog 

AFA Julemærker  

 ”NORDEN” 2012 

Udkommer 1. september 2011 
 

Kataloget er i farver og den mest omfattende 

udgave på ikke mindre end 

840 sider (2007 var kun på 344) 

Den dækker både landsdækkende og lokale  

  jule- og velgørenhedsmærker, foreninger m.m. 

Normal pris: DKK 395,- 
 

Tilbud til mine Kunder og medlemmer i 

julemærkeforeninger DKK 345,- 
 

Christmas Seal Carrier ”Julemærkepostbudet” 
P.O.Boks 7525, DK-9210 Aalborg Sø. Danmark 

tlf.98 14 19 86 E-mail: christmas.seal@mail.dk 

Træffes på mange klubmøder! 

mailto:christmas.seal@mail.dk


         Ny direktør 

                   i    

    Julemærkefonden 

      pr. 1. september 
  

  Søren Ravn Jensen har efter  

       31 år i Post Danmark  

valgt at søge nye udfordringer. 
 

 

Søren skal være direktør i Julemærkefonden, hvis bestyrelse han har 

været formand for i tre år. 
”Den nuværende direktør, Joan Vestergaard skal på pension ved udgangen af 

aug. mdr., og i den forbindelse opfordrede dele af bestyrelsen mig til at tage 

over. Jeg har tænkt meget over det, og da julemærkesagen står mit hjerte nær, 

og arbejdet i fonden giver mig mulighed for at kombinere det 

forretningsmæssige med det velgørende, har jeg valgt at sige ja til denne  

nye udfordring fortæller Søren.”  

 
Kilde: Post Danmarks Medarbejderblad: Nyhedsposten nr. 10. (juli, 2011). 

 

Nu 3 forskellige Grønlandske julemærkeark fra 2010. 
 

Den Grønlandske Julemærkefond har fået genoptrykt ca. 4.000 nye ark 

(2.oplag) med alm. perforering som kan købes, så længe oplag haves, via 

http://www.schultzboghandel.dk Eller ved henvendelse på tlf.: 43 22 73 00. 
 

Som man kunne forudse, er der i de nye ark en tydelig farveforskel på det 

1.ste og 2 oplag.  Første oplag blev som bekendt KUN trykt til de faste 

abonnenter med et tilsvarende lille oplag. (4.000 ark).  

 

Tilbage i okt.2010 meldte Den Grønlandske Julemærkefond ellers at der 

fremover kun ville blive trykt selvklæbende ark, men denne beslutning gik man 

hurtigt væk fra, idet mange samlere opsagde deres abonnement i protest.  

 

Mon ikke disse oplysninger om 3 ark julemærkeark fra 2010 finder vej til det 

næste julemærkekatalog?  Det er bestemt ikke kedeligt at samle på julemærker. 
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Fra Kim Vilhelmsen har vi modtaget følgende oplysninger! 

 
 

 

http://www.schultzboghandel.dk/
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Her et forslag til at temasamle ”Helbredsrelaterede” 

Det kunne også være ”Berømte, Kongelige, FDF, folkedragter” eller????  



 

 

Møder og aktiviteter i  
Århus Julemærkesamler Forening ”Caritas” 

Efterårs sæson 2011  
 

Onsdag d. 7. september 2011 

Vi fejrer 30-års jubilæet! Ekstra forplejning, gratis kaffebord, 

lotteri og auktion. Se vedlagte! 

Ligger I inde med noget I gerne viser til andre, eller har spørgsmål 

omkring, tag materialet med, så får vi alle en god start på sæsonen. 

BEMÆRK: Hvor ikke andet nævnes under efterfølgende 

mødeprogrammer koster kaffe/the & brød kun kr. 8,- pr. person. 

Der udtrækkes mødepræmie hver mødeaften! 

Husk på alle mødeaftener at tage mancoliste og byttemateriale med! 

Onsdag d. 5. oktober 2011 
Aftenens indslag: Sarah Petersson viser spændende muligheder til ”At 

samle Finland”. Der vises bl.a. 25 årg. af de mest sjældne Finland 

National i helark. 

Auktion, lotteri og kaffebord.  

Onsdag d. 2. november 2011 
Aftenens indslag: Jørgen Andresen viser en fortsættelse fra tidligere af 

spændende juleforsendelser, mange med en speciel historie bag. 

Auktion, lotteri og kaffebord. 

Onsdag d. 7. december 2011 

Juleafslutning: Mød frem denne aften og tag endelig 

familien med! 
Vi skal jule, snakke, synge og hygge. Vi skal traditionen tro spille banko, 

her bedes hver deltager medbringe en lille pakke til ca. kr.25. Der sælges 

lotteri med fine præmier og der bliver mulighed for at se, og købe, de 

nye julemærke udgivelser 2011. 

Æbleskiver og godter serveres til kaffen – som er gratis denne aften - 

foreningen er vært! 
 

Mødetid: Alle aftener startes kl.19 og slutter senest kl.23 

Mødested: Lokalcentrets lokaler 1.sal. (der er elevator)  

Kongsgårdsvej 6, Viby.  

Ved ”Caritas”skilt – ring 2 gange på klokken, så åbner vi. 
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Møder og aktiviteter i 

Århus Julemærkesamler Forening ”Caritas” 

Forårs sæson 2012 
 

Onsdag d. 4. januar 2012 
Vi ønsker hinanden GODT NYTÅR!  
Vi ser på nyheder 2011 og holder afstemning om ”Årets mest spændende motiv/ark”. Der er 

både en 1., 2. og 3. præmie. 

Auktion, lotteri og kaffebord. 

Onsdag d. 1. februar 2012 
Medlemmernes aktivitetsaften - helt bogstaveligt! 

Vi ønsker indslag fra medlemmerne, bare kom frit frem!  

Så tager vi en snak om det nye AFA julemærkekatalog. Det er vigtigt 

med ros og ideer til kommende udgaver. 
Medlemmerne ”rydder op”. Find poser, pakker,  album o.l., hver til en salgspris på kr. 

25,-. Afleveres ved mødestart el. senest kl.19,10. Bem.: Højest 5 ”pakker” pr. medlem. 

Kl.20 starter salget! 
Lille auktion, lotteri og kaffebord. 

Onsdag d. 7. marts 2012 
Generalforsamling:  
Mød op med gode ideer og ønsker til aktiviteter i sæson 2012-2013. Efter 

generalforsamlingen årets 2. bankospil. Hver deltager bedes medbringe en lille 

pakke til præmie, til en værdi af kr. 25,-.  

Lotteri. Foreningen er denne aften vært ved kaffebordet. 

Onsdag d. 4. april 2012 
 

Programmet for denne aften er ikke helt fastlagt, det bringes i næste blad 

”Januar 2012” 

Auktion, lotteri og kaffebord er dog sikret! 
 

Lørdag d. 24. marts 2012 

Stort JULEMÆRKE BYTTEMØDE på Viby Bibliotek, 

Skanderborgvej 170, (nær Viby Torv). Vi inviterer alle jule-og 

velgørenhedsmærke interesserede fra ind- og 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 - noter datoen allerede nu: 

Lørdag d. 24. marts 2012 
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Formandsberetning marts 2011 
Århus Julemærkesamler Forening ”Caritas” 

 

Året 2010 har været et godt stabilt år i foreningen. Medlemstallet ved årets begyndelse 

var 43 medlemmer og ved årets udgang 49 medlemmer, det er en fremgang på 6 

medlemmer. Vi håber på en fortsat stille og rolig opadgående udvikling af medlemstallet.  

Alle der havde fået "gratis" 2. halvår 2009 blev som medlemmer. Antal fremmødte på de 

kun 7 mødeaftner var 115 – imod antal fremmødte 101 på 8 aftener i 2009. 

Byttedagen havde vi ca. 50-60 fremmødte, flere langvejs fra. På byttedagen og senere, fik 

vi flere nye medlemmer på ”prøve”, idet vi tilbød, ikke medlemmer, gratis medlemskab 

resten af 2010, i håb om at alle vil forny deres medlemskab i 2011. Vi synes selv, vi igen 

har haft succes med denne fremgangsmåde så den agter vi at fortsætte med.  
 

Vi har holdt et bestyrelsesmøde i Erna og Leos sommerhus i Øster Hurup, sommeren 

2010, resten er ordnet med adskillige telefonopkald og per mail. 
 

På byttedagen den 27. marts 2010 havde vi en fin udstilling med uddrag af ophørte og 

fantastiske sjældne udgivelser fra årene 1904 til ca. 1920 – flere med meget sjældne 

forsendelser. Der var desuden uddrag af Sverigessamling af flag mv. Til auktionen på 

byttedagen var der indleveret 207 lot, heraf blev 91 lot solgt til en samlet sum af kr. 

8709,00, fordelt på 21 interesserede bydere.  

 

På vores 8 mødeaftner, dvs. det blev kun til 7 mødeaftner, idet januar møde blev aflyst på 

grund af vintervejr, havde vi flere foredrag blandt andet ved Per Knudsen, ”fra idé til 

virkelighed” med at opbygge katalog over gamle jule- & velgørenhedsmærker før 1920, 

en meget inspirerende fortælling om begyndelsen for Pers samlerdille, der blandt andet 

omfatter alt vedrørende Fredericia, men også julemærker og mærkater mv. Vi glæder os 

til at se Pers færdige katalog over jule- & velgørenhedsmærker før 1920. Sarah Petersson 

fortalte om Røde Kors mærker fra mange lande bl.a. de første julemærker fra USA, 

Jørgen Andresen havde et fremragende foredrag om spændende forsendelser fra 1912 og 

frem.  

Der kom desuden flere spontane indlæg omkring julemærker på vores mødeaftner. 

Medlemmerne har som altid, været flinke til at levere indlæg og artikler til bladet. Ejnar 

Ettrups flotte foredrag om Julemærkehjemmet Lindersvold, på Sjælland, blev redigeret og 

kom i Århus Julemærkesamler Forening Caritas blad og på hjemmesiden 

www.jernbanemaerker.dk , som en stor og rigtig flot artikel. Mange tak for det, det er det, 

der er med til at gør vores julemærkeklub så unik.   
 

Jeg vil hermed gerne sige en stor tak til alle foredragsholdere og alle, der kommer med 

spontane indlæg, det er det, som er med til at gøre vores aftner hyggelige og lærerige.  

Endvidere skal der lyde en tak til Leif Nielsen, vores perfekte og altid hjælpsomme 

revisor, som laver årsregnskab og revision og en tak til Alice, som kasserer. Jeg vil også 

gerne sige tak til Alice og Erna, som ”leverandør” af kaffe og brød til mødeaftner og 

byttedag, mange tak for det.  Mange tak til alle leverandører af auktionsmateriale og af 

gode ideer og hjælp med udgivelse af bladet og for et godt samarbejde gennem det 

forløbende år. 

Jeg vil hermed overgive beretningen til generalforsamlings godkendelse. 

Formand Peter Flemming Nissen 
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Ad. pkt. 2: Formandens beretning blev enstemmigt godkendt 

Ad. pkt. 3:  Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab. 

Godkendt med applaus for fint resultat! 

Ad. pkt. 4:  Behandling af indkomne forslag: 

 a)Bestyrelsens forslag til kontingent for år 2012  

A-medlemmer kr.70,00 

B-medlemmer kr.30,00 

Godkendt uændret. Der var ikke indkommet yderligere forslag til 

behandling på dette punkt. 

Ad. pkt. 5: Valg af bestyrelse og suppleant:  

På valg er næstformand: Erna Jacobsen blev genvalgt 

På valg er kasserer: Alice Bisgaard blev genvalgt 

Ad. pkt. 6: Valg af revisor og suppleant: 

På valg er: 2. revisor: John Bøhm modtog genvalg  

 Ad. pkt. 7:  Eventuelt:Jørgen Andresen foreslog at foreningen arrangerer en tur til 

Nordfrim,  15 markerede de var interesseret i at tagen med på turen. Hvis turen falder på 

plads, undersøger bestyrelsen transportmuligheder. Under debat om fremtidige aktiviteter 

på møderne blev forslået et foredrag fra Baptisternes Africamission. For ”miniforedrag” 

og ”aftenes emne” var flere medlemmer beredvillige. 

 

Århus Julemærkesamler Forening ”Caritas” 

Resultatopgørelse for Året 2010            
 

                                                                                                    2010                      2009 

Indgående kontingent  2.610 2.500 

Lotteri m.v. 3.438  2.854 

- Præmier m. v. -760  -535 

- Kaffe, brød m.v. -1.339 1.339 -1.390 

I alt indgået  3.949 3.429 

Kontorartikler 284  -48 

Gaver 100  -375 

Diverse 127  -370 

Trykning bladet 517  -478 

Porto bladet m.v. 1.213  -857 

I alt udgået  -2241 -2.128 

Renter Bank  1 11 

Resultat  1.709 1.312 

                                     BALANCE PR. 31.12.                           2010                      2009 

Aktiver    

Kassebeholdning  41 113 

Nordea, Vesterbro afd:    

Konto nr. 959-02-29511  9.829 7.878 

Aktiver i alt   9.870 7.991 

Passiver    

Forudbetalte kontingenter  310 140 

Egenkapital pr. 01.01.2010 7.851   

Årets resultat 1.709 9.560 7.851 

Pssiver ialt  9.870 7.991 
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Billeder fra en velbesøgt byttedag 9. april 2011 

Der  

byttes, 

snakkes 

 og 

 hygges! 

 

 

Auktionens 

 205  

lots  

gennemgås 

nøje! 

 

 

Udstillingen 

spækket med 

sjældenheder og 

rariteter! 

Udlånt  

af vore 

 2 medlemmer 

 

Horst Nielsen 

med ”Danmark” 

og 

Jørgen Andresen 

med ”Sjældne 

forsendelser” 
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                                     JulemærkeSamleren 

      Stiftet den 4. sept. 2001 

 
 

Formand: Kim Vilhelmsen, Højlundshusene 66, 3500 Værløse. Tlf.23 48 29 41 

Mail: juleportalen@gmail.com .  
Der afholdes 8 klubmøder pr. sæson, på den første onsdag i hver måned, fra 

september til april. 

Sted: ”Satelitten”, Bymidten 46, ”Kulturhuset” ligger ved siden af 

hovedbiblioteket. (Tæt ved Værløse Station).  Tid: kl.19.00-21.30  i ”Satelitten“, 

1.sal, lokale 1.    

Få mere information på vores hjemmeside:  www.julemærkeportalen.dk 

Sæsonplan 
Efteråret 2011: 
Ons. 07.09: Sæsonstart med fremlæggelse af ”Sommerens fund”, samt aktion.   

                    Alle fremmødte opfordres til at medbringe ”interessant og nyt”  

                     julemærkemateriale.  

Ons. 28.09: Foredrag af Ib Lander, kunstneren bag det lokale julemærke i   

                     Værløse 2010, samt temamøde med det danske julemærke 1970. 

Søn. 09.10: 10 års jubilæumsmøde for medlemmer med familie. 

Ons. 02.11: Præsentation af årets julemærke, auktion samt temaaften med det  

                     danske  julemærke 1945. 

Ons. 07.12: Juleafslutning med bankospil, tag familien med. (tilmelding 

                     nødvendig) 

Søn. 04.12: Vi arrangerer i samarbejde med Marchforeningen ”Alugod”  årets 

                     julemærkemarch fra Syvstjerneskolen i Værløse fra kl.9-14. (familie  

                     og venner med børn og børnebørn samt hunde er velkomne)  

                     JulemærkeSamlerens hold afgår fra Syvstjerneskolen kl. 10.00 

                                                (Tilmelding til Kim)  

Foråret 2012: 

Ons. 04.01: Auktion, samt temaaften med det danske julemærke 1940. 

Ons. 01.02: Afstemning om Danmarks smukkeste julemærke, samt temaaften 

                     med det danske  julemærke 1927. 

Ons. 07.03: Ordinær generalforsamling  (Kun for medlemmer) 

Ons. 04.04: Sæsonafslutning med auktion. 

 

Hvis du spænding & glæde mangler – bliv julemærkesamler… 
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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-medlem kr. 70,- /  B-medlem kr. 30,-.  

Tilbud til nye medlemmer: Kontingent for 2. halvår gratis! 

 

Medlemsannoncer - KØB – SALG – BYTTE 
Alle medlemmer kan indsende annoncer som  

medtages gratis i 1. kommende blad - prøv næste ga 

ng! 
 
Søges: Kontakt med andre samlere af ” Skandinaviske udvanderes jule- års- 

eller lejlighedsmærker rundt om i verden”. Jeg har noteret mig ca. en snes 

forskellige udgivere.              Bent Nørremølle 

Tlf. (+46) 40 46 71 07   E-mail: northmill@compagnet.se 

Søges: Kort / breve / andet med julemærker, samt julemærker stemplet med 

tydeligt bynavn og dato. Alle årgange har interesse!  Materiale stemplet 24.12. fra 

1903 og tidligere søges, også her har alle årgange interesse! 

Jørgen Andresen  tlf. 86 17 34 63   E-mail: dres@vip.cybercity.dk 

 

Søges: Danmark julemærkeark før 1950 og julemærker, prøvetryk, varianter og 

fejltryk. Danske jernbane-samlinger incl. helark m.v. Gerne bytte!  

Peter Flemming Nissen tlf. 86 27 00 35 Mobil 28 58 67 98 
E-mail: peter-nissen@jernbanemaerker.dk 

Hjemmeside: www.jernbanemaerker.dk 
 

 

Søges: Dragør Spejder 90,91,93, Farsø 1993, Galten Rotary 1993,94,98, 

Hedensted 2000, 02, Hjortshøj-Egaa 90,94,95, Idrætsjul 1982, Verdens 

Naturfonden 2009 og 10, Kræftens Bekæmpelse 2009 og Dansk Folkeparti 2007 

alle i helark, desuden Bogense GIF 92, Bording 91,92, Fanø 1995 i ark el. 

arkrester.                     Sarah Petersson tlf. 98 14 19 86 
E-mail: christmas.seal@mail.dk Hjemmeside: www.christmasseal.dk 

 

Søges:Kort eller breve med stempelbundet julemærke fra  Århus Y´s Mens 

Club alle årgange, ligeledes fra Ebeltoft alle år efter 1995.               

Kurt Henriksen tlf. 98 16 14 24 
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Akureyri Finland Estland Norge 
 

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. 
 

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)98141986 

E-mail: christmas.seal@mail.dk 

          Homepage: www.christmasseal.dk 
 

Bedre samlinger af julemærker, julekort og mærkater købes! 

God pris for sjældenheder og god kvalitet! 
 
 

 

 

At temasamle er for alle – kun fantasien sætter grænser! 

    

Røde Kors Eventyr Børn Spejder 

http://www.christmasseal.dk/

