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”Siden sidst” - orientering fra Bestyrelsen!
Velkommen til en ny og spændende sæson i vor forening!
Det er vort håb, at så mange som muligt finder lejlighed til, at komme og
være med til, at gøre vores aktiviteter levende, spændende og hyggelige!
Programmet for 2015 - 2016 findes side 8 & 9.
Til møderne - tag med og vis hvad I samler på - tag med og spørg, hvis I
har noget der kræver nærmere forklaring - det kan vi alle lære noget af!
På side 12 og 13 finder I referat fra generalforsamlingen afholdt 4. marts
2015 samt et meget tilfredsstillende regnskab for 2014!
Byttedagen 21. marts 2015 blev igen afviklet med stor succes. Det
tilbagevendende årlige træf er dagen, hvor julemærkesamlere fra ind- og
udland mødes. Vi er meget glade for opbakningen! På side 11 er der
billeder fra byttedagen 2015.
Lad os mødes igen på Byttedagen LØRDAG d. 9. april 2016!
Kom frit frem med forslag til aktiviteter, ideer til bladet, oplysninger m.m..
At det betaler sig ses i artiklen her i bladet omkring bestemmelsen af
Kirkens Korshærs første udgivelser.
Bestyrelsen gør alt for, at medlemmerne er medbestemmende! Til alle nye
samlere som er interesseret, så er resten af 2015 kontingent fri! Kom og se
om det er noget og mærk stemningen.
Programmet for ”JulemærkeSamleren” (Værløse) ses side 14.
Vigtige datoer for Julemærkesamlere!
Søndag d. 6. december 2015
Den årlige JULEMÆRKEMARCH

Støt børn på Julemærkehjem i Danmark!
Gå for en god sag - Gå med på den 39. Julemærkemarch
Der er 64 startsteder over hele landet. Startsteder og tidspunkter – spørg på
nærmeste Postbutik! Mød flittigt op, gør det til en god tradition!
På gensyn – Bestyrelsen
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Typebestemmelse af Kirkens Korshær 1918
v. Sarah Petersson

Læg mærke til ”tal”, ”øre” og ”tekst nederst”, her ses forskellene!

Type 1 alm.

Type 1 a gotisk

Type 2

Type 3

Type 4

Type 5
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Kirkens Korshær ”Blå Ridder” er en svær nød at knække. Der findes
flere nuancer. Det er min bedste overbevisning, at den meget ”stærk
blå, nærmest ultramarin” er første ”Blå Ridder” og er fra 1922. Se
fig.1: Mærket er tydeligt stemplet i 1923. Se fig.2: Samme farve
stemplet 1927. De øvrige farver er set i årene 1927, 1928 og 1929.

Hvis nogen ligger inde med julekort, afklip
eller enkelt mærke tydeligt stemplet før 1927 i
lysere nuance, vil vi meget gerne låne til scan
og omtale her i kommende blad.

Jeg har fundet pladefejl i mærke nummer
2 og 13 i nogle ark. På første møde i
September vil jeg medbringe mere
materiale til en snak om Kirkens
Korshær mærkerne . Herunder vises
”Vinrød” & ”Brunrød” 1921
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Kæmpe gave til udsatte børn i Danmark:
Liljeborg-koncernen opfører det femte
Julemærkehjem. Det smukke Haraldsborg i Roskilde
bliver nyt Julemærkehjem.
Liljeborg-koncernen, ejet af Pandora-stifter Winnie Liljeborg, står bag den største
donation nogensinde til Julemærkefonden, nemlig opførelsen af et nyt
Julemærkehjem i Danmark. Placeringen bliver i Roskilde, hvor koncernen i efteråret
2014 købte den oprindelige husholdningsskole, Haraldsborg.
Julemærkehjemmene gør en enestående forskel for børn, der af den ene eller anden
grund mistrives, og det arbejde vil Liljeborg-koncernen gerne bidrage til, udtaler
Winnie Liljeborg, bestyrelsesformand i Liljeborg.

Plads til 30-40 børn ad gangen
Når lokalplanen for området og projektet er endeligt godkendt af Roskilde Kommune,
forestår der en større om- og tilbygning af Haraldsborg, før det, ifølge planerne, kan
åbne som Julemærkehjem den 1. august 2017. Om- og tilbygningen vil ske med
respekt for det gamle smukke hus samtidig med at parken, der i dag indrammer
ejendommen, bevares bedst muligt. Når Julemærkehjemmet står færdigt, vil op mod
200 børn hvert år få glæde af et ophold. Liljeborg-koncernen bekoster den fulde
ombygning og vil også i fremtiden være ejer af ejendommen. Julemærkefonden er
sikret drift af det nye Julemærkehjem i minimum fem år, hvilket svarer til en donation
på op mod 60 mio. kroner. Beløbet er øremærket til driften af det nye Julemærkehjem
og vil blive udbetalt over en årrække.
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Til donationen siger
Julemærkefondens direktør, Søren Ravn Jensen:
- Jeg har næsten ikke ord for, hvad det betyder for os. Vi er så
glade og taknemmelige. Jeg oplever jo dagligt, hvad hjælpen
betyder for det enkelte barn, som kommer på Julemærkehjem,
og nu bliver vi i stand til at hjælpe endnu flere. Denne gave fra
Liljeborg-koncernen er lige så fantastisk, som Winnie Liljeborg
er som menneske, og vi glæder os til det videre samarbejde
med Liljeborg-koncernen og Winnie Liljeborg.
Det første Julemærkehjem åbnede i 1912, og sidste gang vi kunne åbne et
Julemærkehjem var tilbage i 1962. I dag er der fire Julemærkehjem i Danmark.
Hjemmene drives for indsamlede midler og modtager kun knap 6 % i offentligt
tilskud. Hvert år bor 750 børn i en periode på 10 uger på hjemmene, hvor de blandt
andet får hjælp til at tackle mobning, ensomhed og lavt selvværd.

Fakta om Julemærkehjemmene:
1) Der findes Julemærkehjem i Hobro, Kollund, Skælskør og Ølsted.
2) Hvert år får 750 børn et ophold på et Julemærkehjem.
3) Børn på Julemærkehjem er mellem syv og 14 år.
4) Julemærkehjemmene hjælper børn ud af social isolation og styrker deres selvværd.
5) Et barn taber i gennemsnit 9,3 kg i løbet af et ophold. Når børn starter på
Julemærkehjem fortæller 75 %, at de bliver mobbet - 12 måneder efter børnene er
kommet hjem, er det faldet til 15 %.
6) Kun 40 % af børnene har en god tro på sig selv, når de starter på et
Julemærkehjem - 12 måneder efter børnene er kommet hjem, er det steget til 76 %.
7) Kun 37 % af forældrene vurderer, at deres barn har en livskvalitet mellem 8-10
(skala 1-10), når de kommer på Julemærkehjem - 12 måneder efter at børnene er
kommet hjem, er det steget til 71 %.
8) Julemærkehjemmene drives for indsamlede midler, og modtager kun knap 6 % i
offentligt tilskud.

Her er det børn fra Julemærkehjemmet Hobro, der jubler!
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Møder og aktiviteter i
Aarhus Julemærkesamler Forening ”Caritas”

Efterårs sæson 2015
Onsdag d. 2. september 2015
Aftenens emne: Vi har afsat aftenen med god tid til løst og fast siden
sidst og vil ønske nye medlemmer velkommen. Tag sommerens fund med
eller andet der kunne være interessant. Lad os få en snak hen over
bordene! Vær med til en hyggelig start på den nye sæson!
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. 7. oktober 2015
Aftenens indslag: Ole Beck har igen noget i ”godteposen”! Vi får fortalt
om - og vist - spændende varianter og forsendelser. Appetitvækkende og
lærerigt, det gælder om at møde frem – se og høre!
Auktion, lotteri og kaffebord.

Onsdag d. 4. november 2015
Aftenens indslag: Sarah Petersson og barnebarnet Nina kommer og giver
os en ”Afrika Aften”. Nina har i foråret været 2½ måned i Afrika. Vi hører
og ser billeder fra spændende oplevelser med skoleundervisning, safari tur
og bjerg bestigning og Sarah vil fortælle og vise os et udsnit af afrikanske
julemærker. En aften med nye og spændende indslag, møde endelig op!
Auktion, lotteri og kaffebord.

Onsdag d. 2. december 2015
Juleafslutning: Tag endelig familien med – store som små!
Traditionernes aften i klubben! Vi snakker, synger og spiller banko.
Hver deltager bedes medbringe en lille ”julegave” til bankospillet,
værdi kr.25,-. Der sælges et lotteri!
Der bliver mulighed for at se eller købe de nye julemærker 2015.
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 2016
Onsdag d. 6. januar 2016
Vi ønsker hinanden GODT NYTÅR! Vi ser på nyheder 2015. Af 20
udvalgte ark fra Skandinavien, stemmer vi om ”Årets fineste ark/motiv
2015” – der vil være 1., 2. og 3. præmier. Har du opdaget noget
spændende i din julepost – tag det med!
Auktion, lotteri og kaffebord.
Onsdag d. 3. februar 2016
Aftenens indslag: Programmet er ikke endeligt fastlagt, det oplyses i
bladet som udsendes i januar!
Auktion, lotteri og kaffebord.
Onsdag d. 2. marts 2016
Generalforsamling: Mød endelig op med gode ideer og ønsker til
aktiviteter i sæson 2015-2016. Efter generalforsamlingen årets 2.
bankospil. Hver deltager medbringer en lille pakke til præmie, værdi ca.
kr. 25,-.
Lotteri. Kaffebordet er gratis – foreningen er vært denne aften!
Onsdag d. 6. april 2016
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. Mere i bladet i januar! Vi finder på ekstra indslag til denne aften, vi
skal se tilbage på en god sæson og ønske hinanden en GOD SOMMER!
Lille alm. auktion, lotteri og kaffebord.

S T O R E B Y T T E DAG!
Lørdag d. 9. april 2016
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, på alle måder, spændende dag med en
interessant 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. 9. april 2016
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Der har været forespørgsel om størrelsen på
Caritas Blokkene 1953 og 1958 i sorttryk! Alle er uden bagsidetryk!
Vi håber følgende kan belyse facts:
Sorttryk 1953 ”lille-sorttryk” 14,5 x 10 cm.
Sorttryk 1953 ”stort-sorttryk” 16,5 x 11,5 cm.
Sorttryk 1958 ”lille-sorttryk” 14,5 x 10 cm.
Sorttryk 1958 ”stort-sorttryk” 16,5 x 11,5 cm.
Skalatrykkene 1958 har alle bagsidetryk - et meget svagt ”1958”
De almindelige Blokke har årstal 1953 (kraftigt tryk)
eller 1958 (Svagt tryk) printet bagpå i sort.
Oplag på ”sorttryk” og ”prøvetryk” er alle ukendte!
Oplag på skalatryksæt 1958 med 13 tryk er 300!

Ovenfor eksempler på ”sorttryk / prøvetryk”
Her et 1958 tryk som virkelig er sjældent!
I det hele taget er sorttrykkene eftertragtet.
De hører jo hjemme i både ”Danmark”,
”Island” og ”Vestindien” samlingerne!
God jagt!
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Stemning ved byttebordene!

Udsnit af Horst Nielsen &
Henning Pedersens udstilling.

Storauktionen er altid et
trækplaster og studeres nøje!

Et af udstillingens sjældneste
objekter med perfin ” FP”
på 3-stribe Jul 1931. Ikke
tidl. registreret på julemærke!

Annonce
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Generalforsamling og Formandsberetning marts 2015
Aarhus Julemærkesamler Forening ”Caritas”
Formandsberetning
Året 2014 har været et spændende år i Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas,
med masser af aktiviteter og med flere forskellige foredragsholdere i årets løb.
Onsdag den 5. februar fortalte Bruno Nørdam, Randers om frimærke- og
julemærketegner Viggo Bang.
Onsdag den 3.9.2014 fortalte – og viste - foredragsholder Ole Bech, Lading, om
spændende julemærkeforsendelser og portotakster.
Onsdag den 5.11.2014 fortalte Otto Kjærgaard om, hvor bor den rigtige julemand,
selvfølgelig på Grønland og Otto fortalte små anekdoter og historier mv.
3 spændende foredragsholdere med kolossal viden om julemærker, frimærker og
generelt forsendelser. Jeg tror, vi alle fik en lærerig og interessant oplevelse af, at
høre disse kompetente og medrivende foredragsholdere.
Onsdag den 1.10.2014 fejrede Sarah Petersson, Aalborg sit 25 års jubilæum i
Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas, her i Aarhus. Sarah fortalte løst og fast
om de 25 år og som den eneste professionelle julemærkeforhandler i Danmark.
Sarah serverede kringle og lagkage til kaffen, til alle de fremmødte
julemærkesamler, en god aften.
Julemærkebyttedagen lørdag den 23.3.2014 på Viby Bibliotek, er ved at være en
fasttømret og god aktivitet, som mange julemærkesamlere glæder sig til år efter år.
Horst Nielsen og Henning Petersen, Sjælland viste igen i år en lille udstilling af
høj klasse, mange tak for det. Vi havde igen i år besøg af julemærkesamlere fra
Norge og Sverige, det værdsætter vi meget højt. Ligeledes er vi meget glade for at
se vores julemærkesamlere fra hele Danmark. Jeg fornemmer, alle havde en rigtig
god dag, på julemærkebyttedagen på Viby Bibliotek. Vi var i alt mellem 100 og
110 julemærke- og frimærkesamler samlet på byttedagen - det er jo fantastisk og
glædeligt, at vi er så mange, der kan samles om en fælles hobby, mange tak til jer
alle.
Året igennem, har vi som sædvanligt holdt 8 medlemsmøder med i snit 18,75
mødedeltager per mødeaften. Medlemstallet ligger stabilt, 55 ved årets
begyndelse og 57 ved årets slutning.
Jeg vil gerne takke alle, som er med til mødeaftnerne, hvor vi hygger os med
hinanden og julemærkerne. En særlig tak til alle, som hjælper til med at Aarhus
Julemærkesamler Forening Caritas, kan fungere. Mange tak for det.
Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingen.
Peter Flemming Nissen.
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Ad. pkt.2:
Ad. pkt.3:

Formanden beretning blev godkendt
Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab.
Godkendt med bifald!
Ad. pkt.4:
Behandling af indkomne forslag.
a)Bestyrelsens forslag til kontingent for år 2016 (uændret)
A-medlemmer kr.70,00
B-medlemmer kr.30,00
Godkendt uændret. Ingen yderligere forslag til behandling.
Ad. pkt.5:
Valg af bestyrelse og suppleant: På valg er:
Næstformand Erna Jacobsen - genvalgt
Kasserer: Sigrid Kastrup stillede op og blev valgt
Nye Bestyrelsesmedlemmer:
Erik Simonsen – blev valgt
Alice Bisgaard – blev valgt
Ad. pkt.6:
Valg af revisor og suppleant:
På valg er 2. revisor: Leif Nielsen - genvalgt
Ad. pkt.7:
Eventuelt
Evt. ændring af udsendelse af kvittering for betalt kontingent
drøftes i - og vedtages af - bestyrelsen.
Leif Nielsen sluttede generalforsamlingen med tak for god og hurtig behandling.

Regnskab
Aarhus Julemærkesamler Forening ”Caritas” Resultatopgørelse for Året 2014
2014
Indgået kontingenter
Lotteri / præmier m.v.
- kaffe, brød m.v.
Ialt indgået
Kontorartikler
Gaver
Trykning Bladet
Porto Bladet m.v.
Diverse
I alt udgået
Renter Bank
Resultat

4.991
-3.667

3.510

1.324
4.704

859
4369
-461
-100
-600
-1.309
-216
-2.686
0
1.683

177
200
797
1.433
560
-3.167
0
1.537

BALANCE PR. 31.12.
Aktiver
Kassebeholdning
Nordea, Vesterbro afd.:
Konto nr. 959-02-29511
Aktiver i alt
Passiver
Forudbetalte kontingenter
Egenkapital pr. 01.01.2014
Årets resultat
Passiver i alt

2013
3380

2014

14.308
1.537

13

2013

1.358

1.121

16.157
17.515

14.857
15.978

1.670

1670
12.625
1.683
15.978

15.845
17.515

Stiftet 4. september 2001
Formand: Poul Høj, Ved Lindelund 287, 2605 Brøndby.
Tlf. 24 971197 mail:piapoul@post.tele.dk.
Kontaktperson: Poul Høj, Ved Lindelund 287, 2605 Brøndby.
Tlf. 24 971197 mail:piapoul@post.tele.dk.
Klubmøder: Der afholdes 8 klubmøder pr. sæson, på den første onsdag i
hver måned fra september til april.
Mødested: Satelitten, Bymidten 46, 1., 3500 Værløse. Satelitten ligger ved
siden af biblioteketet og tæt på Værløse station. Mødet startes kl. 19.00 og
slutter kl. 21.30.
Hjemmeside: www.julemærkeportalen.dk

Sæsonplan Efteråret 2015
02.09:
07.10:
04.11:
02.12:

Sæsonstart, sommerens fund, Poul Høj viser
sin samling, tema er år 1914, auktion.
Nye medlemmer viser deres samling,
tema er år 1915, auktion.
Årets julemærke, tema er år 1916, auktion.
Julehygge – tilmelding nødvendig.

Foråret 2016
06.01:
03.02:
02.03:
06.04:

Vis din øvrige samling, tema er år 1917,
auktion.
Ønsker at besøge en anden SFK klub,
tema er år 1918.
Generalforsamling.
Sæsonafslutning med hygge,
tema er år 1919 og auktion.

Hvis du spænding og glæde mangler – bliv julemærkesamler..
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Medlemsannoncer - KØB – SALG – BYTTE
Alle medlemmer kan indsende annoncer som
medtages gratis i 1. kommende blad - prøv næste gang!

ng!
Søges: Julemærker fra Norge – Sverige
– Island, også lokale mærker. Fra
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. 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 1919 købes. God pris – efter kvalitet! DKhelark tk. 1962. DK-Pins 2001. Desuden følgende: Dansk Folkeparti 2007,
Thisted RK 1989,90, Sulsted Hammer 93, 94, Skagen Y´s Mens 1995 til o.m.
2000 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

Her var der plads til din søgeannonce! Prøv næste gang!
Man ved aldrig om én eller anden vil afhænde lige det du mangler!
Sende annoncen til Formanden, så kommer det i næste blad!

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
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 - det betaler sig!
P.O.Box 7525, DK-9210 Aalborg SØ Tlf.(+45)98141986
E-mail: christmas.seal@mail.dk

Hjemmeside: www.christmasseal.dk

Bedre ark- og enkelt mærke samlinger af julemærker og mærkater
købes! Især DK-helark 1904 til 1919! God pris for sjældenheder og
god kvalitet!
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