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”Siden sidst” - orientering fra Bestyrelsen!
Velkommen til den nye sæson!
Vi begynder med den triste meddelelse, at vores trofaste medlem siden
2002, Kurt Henriksen, Aalborg, er afgået ved døden d. 9. juli 2013. Kurt var
et varmt, lunt og engageret medlem der gik op i hobbyen til inspiration for
os alle på møde- og byttedage. De gode minder vil blive husket af alle os
som kendte ham.
Ære være Kurt Henriksens minde!
Med dette blad følger startskuddet til en forhåbentlig spændende sæson i vor
forening! Selv om vi er en lille forening, har vi et godt program at byde på,
der er masser af aktiviteter på møderne og en byttedag der virkelig er værd
at aflægge et besøg. Det er dog helt afgørende for aktiviteterne, at vi fortsat
har en aktiv medlemsskare, og at vi kan fortsætte en lille tilgang af
medlemmer år for år! Så kom med godt humør og skab positiv stemning!
På side 10 og 11 finder I referat fra generalforsamlingen for 2012 afholdt
6.3.2013. Såfremt I er afskåret fra at komme til møderne el.
generalforsamlingen, og brænder inde med en god ide - eller ønsker til
aktivitet, eller har emner til bladet, da opfordres I til at sende forslag ind!
Byttedagen var igen rammen om ægte ”Julemærke-træf”. Der mødte
medlemmer fra hele landet, fra frimærkeklubber, folk som have set omtale i
lokale blade og særligt skal nævnes, havde vi besøg af vore medlemmer fra
både Norge og Sverige. Der var stor interesse for auktionen. Af de 214 lots
blev solgt 62% = 133 fordelt på 23 byder, til et samlet beløb på kr. 6.809,00.
Det viser, det betaler sig at indlevere. Se billeder fra Byttedagen side 14.
Vi håber på stort fremmøde og gensyn 22. marts 2014!
Til nye interesserede: Resten af 2013 er kontingent fri, kom og se om det er
noget. I skrivende stund er vi nu 58 aktive ”Caritas” medlemmer.
Ejnar Ettrup har bidraget med yderligere oplysninger til sit foredrag om
”Fjordmark” 3. april 2012 - se side 4.
Programmer for ”Værløse” og ”Aalborg” se side 12 og 13.
Vigtige datoer for Julemærkesamlere!
Lørdag d. 26. oktober 2013 Byttedag i ”NJF” Aalborg
Søndag d. 1. december 2013 Den årlige JULEMÆRKEMARCH:
Gå for en god sag! Startsteder og tidspunkter – spørg på nærmeste
posthus!
Mød flittigt op, gør det til en god tradition!
På gensyn – Bestyrelsen
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Julemærkehjemmet i Svendborg ”Holbølls Minde”
Indlæg af Ejnar Ettrup 3. april 2012
I 2012 / uge 44 var der i postens reklameomslag, en gennemgang og omtale
af julemærkehjemmene i anledning af, at det den 25. sept. 2012 var 100 år
siden, at det første julemærkehjem blev indviet i Mørkøv. I omslaget var der
også en omtale af Julemærkehjemmet Holbølls Minde i Svendborg.
Det har voldt, i hvert fald èt af klubbens medlemmer, en del bryderier med
manglende oplysninger om baggrunden for netop dette julemærkehjem.
Vi husker, at uroen omkring bygningen af Koldingfjord Julemærkehjem,
bevirkede at den gamle Julemærkekomite gik af og en ny blev dannet.
På komiteens første møde den 16. nov. 1911 besluttede man, at man
fremover skulle støtte rekonvalescent hjem, for børn der fortsat kunne
trænge til pleje efter overstået sygdom.
På komiteens møde den 31. maj 1912 godkendtes det, at overtage to små
sanatorier fra Dansk Børnehjemsforening, nemlig ét i Mørkøv og ét i
Juelsminde. På samme møde besluttede man at bygge endnu et
julemærkehjem. Det blev bygget i Svendborg, efter tegninger af arkitekt
Andreas Clemmensen. Det blev indviet den 1. sept. 1914 og fik navnet
Holbølls Minde.
Juelsminde blev nedlagt som julemærkehjem i 1957, Mørkøv i 1970 og
Svendborg i 1971.
Holbølls Minde
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Af Kim Vilhelmsen / www.julemærkeportalen.dk

4 Sommerdage på Bakken, blandt Julemænd
& Nisser - samt masser af risengrød!
Søndag d.21. juli 2013 blev der for andet år i træk afholdt en sommerudgave af Julemærkemarchen til fordel for Julemærkehjemmene, i forbindelse med den årlige Verdenskongres for Julemænd (d.21.-24. juli) på
Bakken i Klampenborg. Der deltog 375 på de 3 distancer, (2, 5 & 10 km),
Grev Ingolf og grevinde Sussie deltog sammen med Pjerrot og
Oldermanden på den korte rute.

Foto fra åbningen af Julemærkemarchen på Bakken søndag d.21. Juli 2013.

Julemærkemarchen protektorer flankeret af Pjerrot og Julemændenes
Oldermand Villy Brinkbæk, Forstander Vibeke Sørensen fra Julemærkehjemmet "Fjordmark" læser ønskesedler op fra børnene på Julemærkehjemmet, til selveste Julemanden. Yderst th. Julemærkemarchens formand
Ingolf Romlund.
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Der var alle dagene på Kongressen åbent i Julemandens Postkontor hvor
man kunne sende postkort og breve med et rigtigt poststempel som Post
Danmark havde stillet til rådighed.

Julemærkefonden havde også i år fået fremstillet et særligt kongresstempel
og der blev solgt julemærker og 2 forskellige postkort fra de 2 boder th. for
Friluftsscenen som Julemærkemarchen havde fået stillet til rådighed..
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Salget fra de 2 boder og
deltagelse i Julemærkemarchen
på Bakken gav et pænt overskud
til Julemærkehjemmene, som vil
blive overrakt sammen med
overskuddet
fra
årets
Julemærkemarch der afholdes
søndag d. 1ste december 2013
med over 60 startsteder fordelt
over hele landet.
Overrækkelsen af det samlede
overskud vil finde sted i marts
2014. på Julemærkehjemmet i
Hobro.

Postkort

Læs mere her:
www.julemaerkemarchen.dk
www.danskjulemandslaug.dk
www.julemærkeportalen.dk
www.julemaerket.dk

OBS!

Postkort

Julemændenes Verdenskongres
blev opfundet af Professor
Tribini i 1957 og har fundet sted
lige siden på Bakken i
Klampenborg.
Hvert år deltager Julemænd fra
hele verden bl.a. for, at blive
enige om datoen for juleaften.
Indtil nu er der enighed om den
24. dec. selv om meget travle
julemænd, hvert år har foreslået
d.25. dec.
Kim Vilhelmsen
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Møder og aktiviteter i
Aarhus Julemærkesamler Forening ”Caritas”

Efterårs sæson 2013
Onsdag d. 4. september 2013
Aftenens indslag: Jørgen Andresen fortæller om sin julelmærkesamling
og viser forsendelser i uddrag fra 1946 og frem. En fortsættelse af tidligere
interessante indlæg!
Auktion, lotteri, kaffebord. BEMÆRK: Hvor ikke andet nævnes koster
kaffe/the & brød på alle mødeaftener kun kr. 8,- pr. person.
Der udtrækkes mødepræmie hver mødeaften!
Husk på alle mødeaftener at tage mancoliste og byttemateriale med!

Onsdag d. 2. oktober 2013
Aftenens indslag: Per Knudsen fortæller – og viser - sit ny katalog:
”Oversigt over Jule-velgørenheds-foreningsmærker. Udstillingsmærker og
lign. fra 1885-1920.” Kom, hør og se!
Auktion, lotteri og kaffebord.

Onsdag d. 6. november 2013
Aftenens Indslag: Leif Ørndorf med emnet ”Jul på jernbaner”. Mød
flittigt op til en anderledes og spændende aften. Måske er der kommet nye
2013-mærker.
Aftenens indslag:Auktion, lotteri og kaffebord.

Onsdag d. 4. december 2013
Juleafslutning: Tag endelig familien med – store som små! Vi skal
sammen skabe julestemning, snakke, synge og spiller banko. Hver
deltager bedes medbringe en lille ”julegave” til bankospillet, værdi
kr.25,-. Der sælges et lotteri og der bliver mulighed for at se eller købe de
nye mærker 2013.
Æbleskiver og godter serveres til kaffen
Gratis denne aften – foreningen er vært!

Mødetid: Alle aftener startes kl. 19 og slutter kl. 23
Mødested: Lokalcenterets lokaler 1.sal ,
Kongsgårdsvej 6, Viby - der er elevator Ved ”Caritas” skilt ring 2 gange på klokken, så åbner vi.
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Møder og aktiviteter i
Aarhus Julemærkesamler Forening ”Caritas”

Forårs sæson 2014
Onsdag d. 8. januar 2014
Vi ønsker hinanden GODT NYTÅR! Vi ser på nyheder 2013 og af 20
udvalgte ark fra Skandinavien, stemmer vi om ”Årets fineste ark/motiv
2013” – der vil være 1., 2. og 3. præmier. Vi ser meget gerne indslag fra
medlemmerne om emnet! Auktion, lotteri og kaffebord.
Onsdag d. 5. februar 2014
Aftenens indslag: Bruno Nørdam, Randers fortæller om frimærke- og
julemærketegneren Viggo Bang samt viser sjældne tryk! Uden tvivl en
spændende aften!
Medlemmernes aktivitetsaften: Auktion, lotteri og kaffebord.
Onsdag d. 5. marts 2014
Generalforsamling: Mød endelig op med gode ideer og ønsker til
aktiviteter i sæson 2014-2015. Efter generalforsamlingen årets 2. bankospil.
Hver deltager medbringer en lille pakke til præmie, til en værdi af kr.
25,-.
Lotteri Kaffebordet er gratis – foreningen er vært denne aften!
Onsdag d. 2. april 2014
Aftenens program ”Medlemmerne rydder op”: Mød op med indtil 5
pakker/lot pr. medlem til en værdi af kr. 25,-. Kan indleveres indtil kl.
19,15. Yderligere program for denne aften bekendtgøres i næste blad
”Januar 2014”.
Lille alm. auktion, lotteri og kaffebord.

S T O R E B Y T T E DAG!
Lørdag d. 22. marts 2014
Vores store JULEMÆRKE BYTTEMØDE på Viby Bibliotek,
Skanderborgvej 170, (nær Viby Torv).
Alle interesserede i jule- og velgørenhedsmærker inviteres fra ind- og
udland. Bestyrelsen forbereder en spændende dag med udstilling,
storauktion, lotteri, mulighed for køb/salg/bytte og ikke mindst tid til en
snak med samlervenner. Nærmere program udsendes senere –

noter allerede nu: Lørdag d. 22. marts 2014
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Generalforsamling og Formandsberetning marts 2013
Aarhus Julemærkesamler Forening ”Caritas”
Formandsberetning
Året 2012 har været et godt år for Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas.
Medlemstallet er gået frem fra 51 medlemmer ved årets begyndelse til 61
medlemmer ved udgangen af 2012. Vi håber på en fortsat god og stabil fremgang
for klubben. Vi vil også fremover tilbyde nye medlemmer et gratis medlemskab året
ud, regnet fra vores byttedag den 23.3.2013.
På de 8 onsdags mødeaftner har der været mødt i alt 130 personer, eller i snit
16,25 personer per aften.
Vi har holdt 1 bestyrelses møde i Erna og Leos sommerhus i 2012, derudover har
vi har sendt mange mails og brugt mange timer på telefonsamtaler i årets løb.
På Julemærkebyttedagen den 24.3.2012 på Viby bibliotek havde Horst Nielsen og
Henning Petersen, Sjælland og Sarah Petersson, Aalborg lavet nogle fine og
interessante udstillinger. Til byttedagens storauktion var der indleveret 207 lot, der
var 32 interesserede bydere, som købte for i alt kr. 6.982,00.
På julemærkebyttedagen på Viby bibliotek, kom der dagen igennem ca. 60 – 65
julemærke interesserede. Hjemmesiden ”FILATELISTEN” ved Leif Ørndorf, Odder,
besøgte også julemærkebyttedagen og lavede efterfølgende en fantastisk god
beskrivelse og reklame for Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas på
hjemmesiden FILATELISTEN, mange tak for det Leif.
På vore 8 mødeaftner har vi haft adskillige foredrag og spontane indlæg. I april
måned fortalte Ejnar Ettrup om et julemærkehjem. Ejnar havde lavet et større
detektiv arbejde og fundet en masse historie frem om Julemærkehjemmet
Fjordmark. Ejnars foredrag blev efterfølgende gengivet som artikel i vores blad nr.
22 - august 2012.
Jonna Bang fra SOS-børnebyerne fortalte i oktober om deres arbejde rundt i hele
Verden
og
på
november
mødet
fortalte
Jørgen
Andresen
om
julemærkeforsendelser fra 1926 og frem til og med krigsårene, som sædvanlig
fortalte Jørgen med god inspiration og entusiasme.
På udflugten til NORDFRIM i Otterup på Fyn lørdag den 12. maj kørte vi i egne
biler, (klubben betalte benzinudgifterne eller kr. 1,00 per km.). Det var en god og
interessant dag i en stor dansk frimærkekoncern med ca. 30 personer ansat i
Danmark og på Verdens plan knap 400 personer i alt. Se artikel i vores blad.
Til slut vil jeg gerne takke alle som har bidraget til, at gøre Aarhus
Julemærkesamler Forening Caritas til den gode og hyggelige forening den er i dag.
En speciel kæmpe tak til Alice for leverance af kaffe, franskbrød og meget mere,
ligeledes stor tak til redaktøren af vores blad, til Leif, Erna, Sarah, Jørgen, Ejnar,
Erik og mange flere, som er med til at få vores klub til at fungere, på en god og
positiv måde.
Jeg vil hermed overgive beretningen til generalforsamlings godkendelse.
Peter Flemming Nissen
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Ad. Pkt. 2:
Ad. Pkt. 3:

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
Godkendt med ros for fint resultat
Ad. Pkt. 4:
Behandling af indkomne forslag:
a)Bestyrelsens forslag til kontingent for år 2013
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 Formand: Peter Nissen - blev genvalgt
På valg er Suppleant: Ejner Ettrup – blev genvalgt
Ad. Pkt. 6:
Valg af revisor og suppleant:
På valg er 1. revisor: Leif Nielsen modtog ikke genvalg, i stedet valgtes
Suppleant John Bøhm som 1.revisor og som suppleant og 2.revisor Leif Nielsen
Ad. Pkt. 7:
Eventuelt: Ejner Ettrup henstillede, at der skabtes mere ro under foredragene.
Ejner redegjorde for Julemærkefondens mange aktiviteter. Alle var enige om, at
Fremtiden for de 4 Julemærkehjems bevarelse i fremtiden var spændende. Ingen
indlæg i øvrigt ej heller spørgsmål, men til gengæld ros for en aktiv forening og
hyggelige mødeaftener.
Leif Nielsen sluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

Regnskab
Aarhus Julemærkesamler Forening ”Caritas” Resultatopgørelse for Året 2012
2012
Indgået kontingenter
Lotteri m.v.
Gave fra DSFM
- præmier m.v.
- kaffe, brød m.v.
Ialt indgået
Kontorartikler
Gaver
Diverse-Kørselsgodtgørelse Norfrim
Trykning Bladet
Porto Bladet m.v.
I alt udgået
Renter Bank
Resultat

3.240
4.273
0
-1.055
-2.116
4.342
-347
-75
-0
-355
-1.114
-1.891
0
2.451

4.143
900
-1.695
-2.006

442
4.722

281
183
1.592
669
1.383
-4.108
0
614

BALANCE PR. 31.12.
Aktiver
Kassebeholdning
Nordea, Vesterbro afd.:
Konto nr. 959-02-29511
Aktiver i alt
Passiver
Forudbetalte kontingenter
Egenkapital pr. 01.01.2012
Årtes resultat
Passiver i alt

2011
3.380

2012

12.011
614
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2011
31

92

12.974
13.005

12.439
12.531

380

520
9560
12.011
12.531

12.625
13.005

Sæsonplan 2013-14
Alle medlemsmøder afholdes i ”Satelitten”, lokale 1,1.ste sal. Bymidten 46,
3500 Værløse, med mindre andet fremgår.

Kig evt. ind på: www.julemærkeportalen.dk
Der afholdes i denne sæson tema om Danske Julemærker fra 1904-1909.
Det er hensigten at de fremmødte medbringer deres julemærker fra disse
årstal til møderne, hvor varianter m.m. vil blive gennemgået nærmere.
Onsdag, 04.09-13: Sæsonstart. Sommerens fund. Kim Vilhelmsen fortæller
om Einar Holbøll. Tema er år 1904, desuden auktion.
Søndag, 16.10.-13: Kjeld Albrechtsen fortæller om
Julemærkefrankostempler. Tema er år 1905, desuden auktion.
Onsdag, 06.11-13: Præsentation af årets Julemærke v/Kim Vilhelmsen.
Tema er år 1906, desuden auktion.
Onsdag, 04.12.-13: Julehygge. Tilmelding til Poul Høj.
Onsdag, 08.01.-14: Besøg fra andre SFK-Klubber. Vis din samling. Tema
er år 1907, desuden auktion.
Onsdag, 05.02-14: Besøg fra andre SFK-Klubber. Vis din øvrige samling.
Tema er år 1908, desuden auktion.
Onsdag, 05.03-14: Ordinær generalforsamling. (Kun for medlemmer)
Onsdag, 02.04-14: Sæsonafslutning med hygge. Tema er år 1909, desuden
auktion.
12

AKTIVITETSOVERSIGT
2013
2014
Alle møder afholdes på Vejgård Bibliotek, Hadsundvej 35, Aalborg
Torsdag
12. sep.
2013
Torsdag
10. okt.
2013
Lørdag
26. okt.
2013
Torsdag
14. nov.
2013
Søndag
1. dec.
2013

Torsdag
12. dec.
2013
Torsdag
9. jan.
2014
Torsdag
13. feb.
2014
Torsdag
13. marts
2014
Torsdag
10. april
2014

SÆSONSTART:
Dørene er åbne fra kl.19
Kl. 19,30 byder formanden velkommen og giver en kort orientering om
hvad der er sket i sommerens løb, derefter auktion, lotteri & bytning.
Aftenens emne
Bytning og lotteri. Sidste indleveringsdag af auktionsmateriale til
byttedagen.
Byttedag: Se nærmere omtale af byttedagen andetsteds i programmet.

Nu skulle de første nyheder være fremme.
Vi holder auktion, sælger et lotteri samt hygger med lidt snak og
bytning. I aften er sidste frist for indbetaling til julemærkemarch
JULEMÆRKEMARCH:
Skal vi nu ikke prøve at snuppe pokalen igen!
Vi mødes på Mariendals Skole kl. 8.45
Start tid kl. 9.00
Juleafslutning. Tag din familie, og det gode humør med til en rigtig
hyggeaften med sang, bankospil & lotteri. Nærmere oplysning vil tilgå
primo december.
Hver deltager medbringer en lille pakke til 20-25 kr.
Fra kl.19.00 vil Sarah have en stand, hvor mange af årets nyheder kan
købes.
Nu skulle der være en stor chance for at alle nyheder er kommet frem.
Vi holder auktion, sælger et lotteri og bytning.
Aftenens emne??
Der er aktion - lotteri & bytning.
Så er der generalforsamling i henhold til vedtægter.
Mød nu talstærkt op, så vi sammen kan planlægge foreningens
fremtidige virke. Der vil også denne aften blive afholdt en lille auktion,
ligesom der gerne skulle blive tid til bytning - lotteri.
Denne aften er foreningen vært ved kaffe og brød.
Sæsonafslutning. Afslutning af den gennemgående konkurrence med
præmieuddeling. Bankospil, lotteri og bytning.
Alle medbringer en lille gave, værdi 20 kr.
Start den 11. september 2014.
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Nordmænd, Svensker og danskere fra nær og fjern i aktivitet!

Tak til udstiller:
<< Horst Nielsen
Henning Pedersen>>

”Perler på snor” Fra en meget flot udstilling med mange sjældenheder!

Annonce
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Medlemsannoncer - KØB – SALG – BYTTE
Alle medlemmer kan indsende annoncer som
medtages gratis i 1. kommende blad - prøv næste gang!

ng!– Island, også lokale mærker. Fra
Søges: Julemærker fra Norge – Sverige
danske byer har jeg en del byttemateriale.

Erik Simonsen tlf. 86115094 E-mail: besim@webspeed.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: 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:Danske Helark 1904 til

1908, 1912, 1913 & 1916 købes. God pris efter kvalitet! Åland 1993 > 97, 99>02, 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

TILBUD: Er du julepostkortsamler men har problemer med at finde enkelt
julekort? Jeg har fra Sverige importeret 3 forsk. med jule-/nissemotiv. Sælges i
pose m. 10 kort (3+3+4) kr.25,- + porto. Skriv el. ring!
Aage Gubi, Buen 5, 6780 Skærbæk tlf.74751040 el. E-mail:aage@gubi.net

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 Peter Nissen.
Kontingent:Årskontingentet for A-medlem kr. 70,- / B-medlem kr. 30,-.
Tilbud til nye medlemmer: Kontingent for 2. halvår gratis!
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Christmas Seal Carrier
”Julemærkepostbudet” v. Sarah Petersson

Altid frisk med et godt tilbud!
P.O.Boks 7525, DK-9210 Aalborg SØ Tlf.(+45)98141986
E-mail: christmas.seal@mail.dk Hjemmeside: www.christmasseal.dk
Eneste specialforretning i Europa med Jule-& velgørenhedsmærker!
Speciale: Skandinavien & DVI Agentur: Virgin Islands Children´s Seal Fund, Inc.
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