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”Siden sidst” - orientering fra Bestyrelsen!
Oplagt til en ny og spændende sæson byder bestyrelsen velkommen til de, i
årets løb, nye indmeldte medlemmer, dertil en tak til alle øvrige
medlemmer for medleven og engagement for klubbens aktiviteter.
Vi ser frem til hyggelige, spændende og oplysende mødeaftener, og en
super byttedag marts 2017 med deltagelse fra nær og fjern!
Programmet for 2016 - 2017 findes side 8 & 9.
Er der noget I ønsker belyst eller opklaret eller gerne vil delagtiggøre andre
i, tag det med – det give møderne liv og fællesskab!
På side 12 og 13 finder I referat fra generalforsamlingen afholdt 2. marts
2016 samt regnskab for 2015!
Byttedagen d. 9. april 2016 blev igen en succes med meget stor deltagelse!
Vi havde den store glæde, at JulemærkeSamleren i Værløse mødte op. De
havde fyldt en bil med medlemmer, det er den vej der skaber gejst i begge
klubber! Vi har opfordret formand Poul Høj, til at arrangere tilsvarende
byttedag i Værløse om efteråret, så kommer vi på genvisit! Opfordringen
gælder selvsagt også DJF, Danmarks Julemærkesamler Forening, se så får
vi hele landet med! På side 11 er der billeder fra vores byttedagen 2016.
Lad os mødes igen på Byttedagen LØRDAG d. 25. marts 2017!

Jubilæum – 35 år!
16.7.1981 stiftedes Aarhus Julemærkesamler Forening ”Caritas”
Det har vi besluttet at fejre på det første medlemsmøde
d. 7. september 2016! Se nærmere i programmet side 8!
Vigtige datoer for Julemærkesamlere!
Programmet for ”JulemærkeSamleren” (Værløse) ses side 14.
Søndag d. 4. december 2016 Den årlige JULEMÆRKEMARCH

Støt børn på Julemærkehjem i Danmark!
Gå for en god sag - Gå med på Julemærkemarch nummer 40!
Der er startsteder over hele landet. Startsteder og tidspunkter – spørg i
nærmeste Postbutik! Mød flittigt op, gør det til en god tradition!
På gensyn – Bestyrelsen
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Island – Önundarfjardar Julepost!
En spændende ”historie” om nogle af Islands
sjældneste mærker! v. Sarah Petersson
Önundarfjord ligger i det nordlige Island. Her udgav den lokale
Ungmennafélagi Önfirdinga ”U.M.F.” et lokalt jule-fri-mærke. Det gjalt
som betaling for brevporto på juleposten, men kun til udbringning fra
poststederne omkring Önundarfjord. Længst inde i fjorden ved HOLT
mødtes budene og udvekslede posten til Ingjaldssandi, Dalspóstur i
Valpjófsdal og Flateyri.
Mærket 1915 staves ”ÖNFIRÖ” med værdi 3 AUR, det mærke der kendes
flest forsendelser med, men færrest postfriske/ustempede! 1916 findes 2
typer. Staves ”ÖNFIRD” med værdi 3 AUR og 5 AUR. De 2
”ÖNFIRD”1916-mærker er mere almindelige i postfriske, men ikke
stemplet. Man formoder oplagene er 500 stk. pr. år. Da det kom det
islandske postvæsen for øre i 1917 blev de forbudt, og - siges det,
restoplagene destrueret! De er virkelig sjældne – alle 3!

Dallspóstur

”Flateyri”

Valpjófsdalur

”HOLT”

4

Poststempler: Sandspóstur

&

Dalspóstur ( kun 1 ”L”)

Godt julekort med 1915 ”ÖNFIRÖ” stemplet i 1916 med ”HOLT”stempel!
”Vedrara” ligger i nærheden af Flatery.
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Donation til Hobro Julemærkehjem!
Aarhus Julemærkesamler Forening har haft den store glæde, at medvirke til 2
store donationer til Julemærkehjemmet i Hobro.
Vores næstformand Erna Jacobsen erfarede, at Bankocenteret i Århus uddelte
pæne beløb af deres overskud ved Bankospillene til velgørende formål. Vi søgte
specifikt på, at give pengene til Hobro Julemærkehjem.
Vores ansøgning blev vel modtaget og 15.2.2016 drog Peter Nissen, Erna
Jacobsen, Sigrid og Frank Kastrup til Hobro med en check på kr. 15.000,-.

Bankocenteret havde givet udtryk for, at der muligvis kunne gives endnu et beløb
og den 4.4.2016 kom Klaus Rasmussen fra Hobro Julemærkehjem ned til
Bankocenteret og modtog endnu en check på hele 40.000,-. Virkelig flot og en
stor glæde for Bestyrelsen, at initiativet lykkedes og helt over al forventning.

Bemærk mødeprogrammet for 2. november, her kommer Lise Claesson
fra Hobro Julemærkehjem og fortæller! Mød op – hør mere!
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Takkekort modtaget fra Hobro Julemærkehjem
.

Støt Julemærkefonden de støtter børn der trænger til et løft!
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Møder og aktiviteter i
Aarhus Julemærkesamler Forening ”Caritas”

Efterårs sæson 2016
Onsdag d. 7. september 2016

Jubilæum – 35 år! Gratis kaffe og kage denne aften!
Vær med til en festlig og hyggelig start på den nye sæson! Har du fundet
noget spændende, lad os se det! Man kan altid lære noget nyt og en god
snak hen over bordene – så er vi godt i gang!
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. 5. oktober 2016
Aftenens indslag: John E. Nielsen viser og fortæller om emnet: H.C.
Andersen ”På mærkerne”. Det skal nok blive interessant!
Auktion, lotteri og kaffebord.
Onsdag d. 2. november 2016
Aftenens indslag: Lise Claesson fra Hobro Julemærkehjem. Vi venter en
masse viden om Julemærkehjemmets vilkår og arbejdet med børnene.
Auktion, lotteri og kaffebord.
Onsdag d. 7. december 2016
Juleafslutning: Traditionernes aften med det sædvanlige program!
Tag endelig familien med – store som små! Hvem ved, vi arbejder på et
ekstra lille indslag! Vi snakker, synger og spiller banko.
Hver deltager bedes medbringe en lille ”julegave” til bankospillet,
værdi kr.25,-. Der sælges lotteri med fine præmier!
Der bliver mulighed for at se eller købe de nye julemærker 2016.
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 2017
Onsdag d. 4. januar 2017
Vi ønsker hinanden GODT NYTÅR! Vi får se de nye julemærker fra
Skandinaviske udgivere 2016. Af 20 udvalgte ark fra Skandinavien,
stemmer vi om ”Årets mest specielle eller juleagtige ark/motiv 2016” –
der er 1., 2. og 3. præmier. Se på din julepost - er der noget spændende
hører og ser vi gerne med omkring bordene!
Auktion, lotteri og kaffebord.
Onsdag d. 1. februar 2017
Aftenens indslag: Den 31. marts 1917 blev De Dansk Vestindiske Øer
overdraget til USA. 100-året vil blive fejret i både Danmark og i
særdeleshed på Øerne. Sarah fortæller om baggrunden for salget,
afstemningen og julemærkernes historie.
Auktion, lotteri og kaffebord.
Onsdag d. 1. marts 2017
Generalforsamling: Mød op, så mange som muligt, kom med ønsker og
gode ideer til fremtidige aktiviteter i sæson 2017-2018. 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. 5. april 2017
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.! Vi skal se tilbage på en god sæson og ønske hinanden en GOD
SOMMER!
Lille alm. auktion, lotteri og kaffebord.

Store Byttedag - Lørdag d. 25. marts 2017
Vores store JULEMÆRKE BYTTEMØDE på Viby Bibliotek,
Skanderborgvej 170, (nær Viby Torv). Alle interesserede i jule- og
velgørenhedsmærker inviteres fra ind- og udland. Bestyrelsen arbejder på
at give alle en spændende dag med en interessant udstilling, storauktion,
lotteri, mulighed for køb/salg/bytte og ikke mindst tid til et træf og en snak
med samlervenner fra ind- og udland!

Nærmere program udsendes senere – noter allerede nu:
Lørdag d. 25. marts 2017
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Island - Akureyri
Ny opdagelse!
Den sjældne årgang Akureyri
”1950” er fra 1947!

Pigen med trompet 1938 har årstal, men uden årstal er
det fra 1944 ikke 1939. Mærket med ”klatten” er det 4.
mærke i arket 1944.

Nissen uden årstal er 1939 ikke 1940. Det er
afsendt fra Akureyri 16.12.1939 og
modtaget i Stockholm 15.1.1940
”Sygehuset” uden årstal har været
katalogiseret som 1947, efter
islandske optegnelser, menes det at
være 1949. som så findes både med
og uden årstal. Har nogen andre
oplysninger eller evt. postale
forsendelser der kan bekræfte? S.U.
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Stemning fra Byttedagen 9. april 2016

Her snakkes, byttes, overvejes og handles!
Super udstilling – værd at gå efter!
225 auktionslot studeres grundigt!

Annonce
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Generalforsamling og Formandsberetning marts 2016
Aarhus Julemærkesamler Forening ”Caritas”
Formandsberetning
I årets løb, har vi haft flere foredragsholdere, blandt andet Jørgen
Andresen, som i februar måned 2015, fortalte om spændende julepost før
1904, Jørgen er som altid rigtig god til at finde sjove og spændende
materiale til sin samling og delagtiggøre os alle i det nye materiale, som
Jørgen har fundet.
Ole Beck besøgte os i oktober 2015 og fortalte om julemærkevarianter og
julemærkeforsendelser, et lærerigt og spændende og avanceret foredrag.
Sarahs barnebarn Nina fortalte i november måned 2015 om en ca. 2,5
måneds tur til Afrika, hvor Nina var på safaritur, bjergbestigning og Nina
fortalte lidt om skoleundervisning og kulturelle forhold i Afrika,
spændende og medlevende foredrag, tusind tak til Nina. Sarah supplerede
med at fortælle om afrikanske julemærker, igen en hyggelig aften.
Julemærkebyttedagen lørdag den 21.3.2015 på Viby Bibliotek, var som
sædvanligt et tilløbsstykke, vi var vel godt 100 interesserede
julemærkesamlere i løbet af dagen, inkl. Vore 2 norske medlemmer.
Horst Nielsen og Henning Petersen, viste som sædvanlig en flot udstilling
af særdeles høj klasse. Det er altid spændende at se, hvad de nu har fundet.
Storauktionen gik godt og vi havde rekordomsætning på kr. 12.502,00.
Vi har igen i år haft en stabil medlemmes skare. Året igennem har vi
afholdt 8 medlemsmøder med et snit på godt 18 fremmødte.
Ved årets begyndelse var vi 57 medlemmer og pr. 31.12.2015 i alt 58. Et
par frafald p.gr. af alder samt 1 udmeldelse.
Jeg vil gerne takke alle medlemmer og bestyrelse, for jeres delagtighed og
engagement i klubben. Mange 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.
Ad. pkt.2:
Ad. pkt.3:

Formanden beretning blev godkendt
Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab.
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Ønsket om selvstændig punkt for byttedagen blev godkendt.
Regnskabet blev godkendt!
Ad. pkt.4:
Behandling af indkomne forslag.
a)Bestyrelsens forslag til kontingent for år 2017 (uændret)
A-medlemmer kr.70,00
B-medlemmer kr.30,00
Godkendt uændret. Sarah ønskede en lille forhøjelse på 5kr. til
dækning af stigende omkostninger og porto, men det kunne ikke
vedtages, da det ikke var indsendt skriftligt.
Ad. pkt.5:
Valg af bestyrelse og suppleant: På valg er:
1. Formand: Peter Nissen modtog genvalg
2. Nyvalg af bestyrelsessuppleant: Frank Kastrup
Ad. pkt.6:
Valg af revisor og suppleant: På valg er:
1. revisor John Bøhm modtog genvalg
2. nyvalg af revisorsuppleant : Leif Nielsen
Ad. pkt.7:
Eventuelt
Forslag om, at der printes et antal auktionsomslag og indleveringslister til
udlevering på mødeaftenerne blev vedtaget
Leif Nielsen sluttede generalforsamlingen med tak for god og hurtig behandling.

Regnskab
Aarhus Julemærkesamler Forening ”Caritas” Resultatopgørelse for Året 2015
2015
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

4.711
-4.074

3380

637
4.177

1324
4704
-177
-200
-797
-1433
-560
-3167
0
1537

975
901
1.049
1.760
328
-5.013
0
-836

BALANCE PR. 31.12.
Aktiver
Kassebeholdning
Nordea, Vesterbro afd.:
Konto nr. 959-02-29511
Aktiver i alt
Passiver
Forudbetalte kontingenter
Egenkapital pr. 01.01.2015
Årets resultat
Passiver i alt

2014
3540

2015

15.845
-836
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2014
699

1358

16.725
17.424

16157
17515

2.415

1670
15.845
1537
17515

15.009
17.424

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 først 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 2016
07.09:
05.10:
02.11:
07.12:

Sæsonstart, sommerens fund, fokus på år 1920, auktion.
Nye medlemmer viser deres samling, fokus på år 1921,
auktion.
Årets julemærke, fokus på år 1922, auktion.
Julehygge – tilmelding nødvendig.

Foråret 2017
04.01:
01.02:
01.03:
05.04:

Poul Høj viser sin samling, fokus på år 1923, auktion.
Åbent hus for alle julemærke interesserede, fokus på år 1924,
auktion.
Generalforsamling.
Sæsonafslutning med hygge, fokus på år 1925 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. 1960-63. DK-Pins 2001. Desuden følgende ark: Bellinge Brændekilde
1985,86, Billund Idræt 91, Birkerød L.2001, Bogense 92,96, Bording 91,92,
Borbjerg 88, Boris 2000, Brabrand LF 96,97, Bredsten 92, Brøndby-Svanholm
87,89, Brønshøj L.2000, 01, Børkop 92, Dansk Folkeparti 2007, Dragør Spejder
90,91,93, Egeskov 1991, Ejstrupholm 92,94, Eritsø Gif 92, Esbjerg 99, Ferritslev
Ørbæk 86 til 93, Galten Rotary 93,94,98, Glostrup Sct.G.86, Glostrup gic 80,
Gredstedbro 91,93,94, Greve Håndb.94,95, HanHerred/Klim 85, Harboøre
Sp.96,97,2000,01. 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: Skulle nogle medlemmer have ønske om
udvalgssendinger, ret henvendelse til Formanden, som så vidt muligt vil
være behjælpelig! Auktion: Indlevering til auktion kan ske på mødeaften
senest kl.19.15. Husk de skal afleveres med udfyldte omslag og
indleveringsliste, som kan købes hos Peter Nissen – 50 øre pr. stk.
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 enkeltmærke samlinger af julemærker og mærkater
købes! Især DK-helark 1904 til 1919!
God pris for sjældenheder og god kvalitet!
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