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”Siden sidst” - orientering fra Bestyrelsen!
Vi ønsker alle vore medlemmer et
Rigtigt godt nytår!
Vore 4 møder i efteråret 2013 forløb meget positivt. Vi mærker en
interesse for at medlemmerne bidrager med indslag, det giver en god
stemning og megen snak hen over bordene.
Så er vi jo i gang med at forberede vores store byttedag lørdag d. 22.
marts. Allerede nu planlægger flere af vore udenlandske medlemmer fra
Norge og Sverige at deltage. Bestyrelsen vil gøre alt for, at man går hjem
med gode oplevelser, måske nye fund, men ikke mindst, føler inspiration
og lyst til at samle videre og møde op når vi kalder til ”samling”. Se
programmet for Byttedagen side 10.
Indlevering til Byttedagens storauktion er
senest onsdag d. 5. marts 2014 til formanden.
Husk de skal afleveres med udfyldte omslag og indleveringsliste som fås
ved henvendelse til Peter Flemming Nissen.
Når auktionslisterne er udarbejdet sendes de til alle vore medlemmer, så
er der mulighed for, at krydse af hjemmefra.
Der er igen mulighed for at indsende skriftlige bud, disse skal være
formanden i hænde, meget gerne på mail:
peter-nissen@jernbanemaerker.dk senest onsdag d. 19. marts 2014.
Vigtige datoer – sæt kryds i kalenderen!
Onsdag d. 5. februar 2014 Mødeaften
Onsdag d. 5. marts 2014 Generalforsamling og Mødeaften
( indkaldelse til Generalforsamlingen vedlagt )
Lørdag d. 22. marts 2014 Den store byttedag
Onsdag d. 2. april 2014 Mødeaften
Mød flittigt op, gør det til en god tradition!
På gensyn – Bestyrelsen
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Møder og aktiviteter i
Aarhus Julemærkesamler Forening ”Caritas”
Forårs sæson 2014
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.
Som opfølgning på januar mødet med Bruno Nørdam tror vi flere ligger inde
med mærker/forsendelser de ønsker ”frem i lyset” - eller mangler forklaring på
– tag det med, måske er det små og store ”godbidder”. Er der ingen forklaring
søger vi det gerne i næste blad!
Lille alm. auktion, lotteri og kaffebord.

Århus Julemærkesamler Forening
Annonce
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Et område der kan være svær at sætte årstal på er det norske:

Våre Sjømannshjem i Fremmede Havne
Vi viser her en komplet samling af mærke nummer 1 til 48 efterfulgt af årstal for udgivelsen.

1) 1931-32

5) 1935

9) 1939

13) 1943

2) 1932-33

3) 1933-34

6) 1936

10) 1940

14) 1943

15) 1943
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4) 1935

7) 1937

8) 1938

11) 1941

12) 1942

16) 1944

17) 1944

18) 1944

19) 1945

20) 1945

21) 1946

22) 1946

23) 1947

29) 1951

24) 1948

25) 1948

26) 1949

27) 1949

28) 1950

30) 1951

31) 1952

32) 1952

33) 1953

34) 1953 35) 1954

36) 1954

41) 1959

37) 1955

42) 1960

38) 1956

39) 1957

40) 1958

43A) 1961

43B) 1961

44) 1962
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45) 1963

46) 1964 blå

47) 1965 rød

48) 1966

Mærke 2), 5) og 11) skiller sig ud med samme motiv - bemærk
følgende: Mærke 2) måler 4,5 x 3,1 cm. Mærke 5): 4 x 3 cm. Mærke
11): 4 x 3 cm, men teksten nederst er på hvid bund, hvor mærke 5) har
gul bund/bjælke.
Forskellen på 43A) og 43B) er almindelig perforering og
linjeperforering.

Prøver på fejltryk !
*
Manglende –
eller fejl
perforering,
*
forskudt tryk
og lignende
*
Pynter i samlingen!
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Her gengives ideer uden nærmere beskrivelse.
Julekort, Til & Fra-kort, julemærker m.m.
Kan indgå i samlinger med emnet Norge - Skibe – Redning
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Norge Hjerte-Lungeforening et andet norsk område
der kan give hovedbrud at årstals bestemme.
Se beskrivelse på forskelle der kan være en hjælp!

1956: Tydelig bundfarve under tekst i mrk.1, klar blå, stregperf./rulet 13 lodret.
Hæftet er limet i venstre side

1957-I: Svag bundfarve under tekst i mrk.1, blege farver i forhold til 1956,
stregperf./rulet 9 lodret. Hæfte: Limet i venstre side.

1957-II: Stærkere farver, mrk. 3 har gul tekst, stregperf./rulet 13 lodretHæfte: Hæfteklammer i øverste arkrand

1958: Den gule farve er over i det orange, se spec. i mrk. 1, 3 og 5.
Stregperf./rulet 13 lodret. Hæfte: Hæfteklammer i øverste arkrand

____________________________________________
Har I ønsker om oplysninger af andre områder der volder problemer, sig
det til Formanden, så vil vi forsøge at hjælpe i kommende medlemsblade.
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”Caritas” Indbydelse!
Alle julemærke interesserede inviteres til stort

JULEMÆRKE - BYTTEDAG
på Viby Bibliotek, Skanderborgvej 170
Lørdag d. 22. marts 2014
Dørene åbnes kl. 10,00
Der serveres kaffe/the og rundstykker til alle indtil kl. 11,00
Hele dagen er der gratis kaffe og the på kanden.
Der kan dagen igennem købes øl og sodavand
samt kage til rimelige priser.
Der vil ligeledes blive mulighed for at købe
hjemmesmurte håndmadder til kr. 10,- pr. stk.

Dagens Program:
Udstilling: Horst Nielsen: Breve, kort helsager m. v. - 1904 og frem.
Henning Petersen: Danmark i perioden 1941 til 1951 samling i uddrag.
Auktion: Der bliver storauktion med mange spændende lots.
Eftersyn fra kl.10,30 til 13,30 - auktionen starter kl. 14,00.

Lotteri:

Der bliver lotterier med fine præmier

Mød op denne dag! Der vil blive annonceret i diverse aviser, blade, på
hjemmesider og i diverse klubber, der lægges op til en spændende dag
med andre julemærkesamlere. Kom alle og mød nye samler venner –
kom med godt humør, mancolister og masser af dubletter – så er dagen
reddet!

På gensyn!
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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: 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 Helark 1904 til 1908, 1912, 1913 & 1916 købes. God pris efter kvalitet! Island: Caritas ark/blok 1904, Thorvaldsen helark 1916. Norge:
NKS Helark 1912,17,22,25,26,30,31,33,34,36,37,38 & 39. Dansk Folkeparti
helark 2007, 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: 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

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

Auktion: Indlevering til aftenauktion på mødeaftner kan det ske på
selve mødeaftenen senest kl.19.15. Husk de skal afleveres med udfyldte
omslag og indleveringsliste som fås hos Peter Flemming Nissen.
Kontingent:Årskontingentet for A-medlem kr. 70,- / B-medlem kr. 30,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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Christmas Seal Carrier
”Julemærkepostbudet”
v. Sarah Petersson
Jule- & velgørenhedsmærker!
Eneste specialforretning i Europa
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
Hjemmeside: www.christmasseal.dk

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