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”Siden sidst” - orientering fra Bestyrelsen!
Vi starter med at ønsker alle vore medlemmer et
Rigtigt godt nytår 2016!
Et godt efterårsprogram 2015 er afviklet såvel som mødet d. 6. januar 2016.
Vi ser flere og flere nye medlemmer på vore mødeaftener, det er vort indtryk de
hurtig falder ind i stemningen og vores snak med hinanden. Velkommen til dem
hver især! Det er en fornøjelse, hvordan flere kommer med oplysninger og input,
det gør det værd at møde frem.
Tilrettelæggelsen af vores Byttedag lørdag d. 9. april forberedes i stor stil. Det er
vor bedste formodning, efter mange tilkendegivelser, at der kan ventes stort
fremmøde fra både herboende medlemmer og de der kommer længere væk fra, ja
sågar udlandet. Det ville være hyggeligt om ”Julemærkesamleren´s” og ”DJF´s ”
medlemmer finder på at deltage. De skal være så hjertelig velkomne! Desværre er
Nordjysk Julemærkesamler Forening blevet nedlagt i sept. 2015.
Vi har tilsagn om en spændende udstilling og håber på gode og interessante
indleveringer til auktionen.
Alle der møder frem bidrager med en positiv oplevelse og fællesskab omkring
vores dejlige hobby – det at samle alt omkring Jule- og Velgørenhedsmærker,
Formålsmærker og Mærkater.
Se Byttedagens program side 10!
Indlevering til Byttedagens storauktion er p. gr. af påsken
senest tirsdag d. 15. marts 2016 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 eller indsende skriftlige bud.
Skriftlige bud skal være formanden i hænde, meget gerne på mail:
peter-nissen@jernbanemaerker.dk senest onsdag d. 6. april 2016.
Vigtige datoer – sæt kryds i kalenderen!
Onsdag d. 3. februar 2016 Mødeaften
Onsdag d. 2. marts 2016 Generalforsamling og Mødeaften
( indkaldelse til Generalforsamlingen vedlagt )
Onsdag d. 6. april 2016 Mødeaften
Lørdag d. 9. april 2016 Den store byttedag

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 2015
Onsdag d. 3. februar 2016
Aftenens indslag: Vort medlem Kaj Linno Henriksen, tidl. bosat i
Grønland,
fortæller om forskellige små oplevelser i relation til
grønlandske Julemærker.
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. 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.

Annonce
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Til Januar mødet opfordrede vi medlemmerne, at bringe nye
fund med, det gjorde bl.a. Jørgen Andreasen. Vi syntes alle
vore medlemmer skulle være med til at gå på jagt efter disse
pladefejl - slet ikke så almindelige 1906´ere. Tak, Jørgen!

1.)m. rammefejl

2).m. forskudt portræt

3.)m. pladefejl på ”E”

Klippet er med ”E” pladefejl
Julekortet er med rammefejl!

Findes
andre
pladefejl
i
1906?
Vi bringer
dem gerne i
kommende
blade.
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Her 5 andre muligheder for spændende og anderledes 1906 tryk!

Olivengrøn prøvetr. uden portræt
<<<<<<<<<<<<
Farveprøve Lyseblå uden portræt
>>>>>>>>>>>>

Utakket litografi
Prøve ”Portræt” gulligt papir
<<<<<<<<<
Sorttryk gulligt papir
>>>>>>>>

Julemærkeklubber som samler på Medlemmer!
Få mere information her!
JulemærkeSamleren
v. formand Poul Høj,
Ved Lindelund 287, 2605 Brøndby. Telefon 3648 9475

Danmarks Julemærkesamler Forening
v. Formand Jørn Walter Pedersen
Dalvangen 10, 8600 Silkeborg. Telefon 6617 3449
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Som opfølgning på omtalen i medlemsblad Nr. 28 / August 2015
om Kirkens Korshærs udgivelser, følger her lidt historie!
Herunder ses øverste del af Kirkens Korshærs 1. blad fra nov. 1912.

I deres blad ”Kors-Hæren”, omtales ideen med ”Giv en Alen Jord” i
1918. Håber det er læseligt. Læg mærke til, at kuponerne, som de
kaldes, er trykt i ark med 100 stk., desværre står ikke hvor mange ark.
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Kirkens Korshær blev stiftet af sognepræst H.P. Mollerup i fællesskab med 11 ligesindede i Frihavnskirken den 12. oktober 1912.

.

Før og Nu
1921 - 2015

Smukke mærker!
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På mødet 6. Januar havde vi afstemning om
”Årets mest juleagtige motiv” 2015
20 forskellige ark var udvalgt:
1

Aalborg Alm. Understøttelse

2

Hjerteforeningen

3

Brønderslev Lions Club

4

Ringsted Lions Club

5

Silkeborg Y´s Mens

6

Svendborg Y´s Mens

7

Grønland - Julemærkefond

8

Danmark / Mega ark

9

Færøerne - Børnefonden

10

Norge National Forening

11

Aalborg Y´s Mens

12

Langå Lions Club

13

Hjørring Y´s Mens

14

Dansk Missions Råd

15

Gigtforeningen

16

Sydslesvigsk Forening

17

Diabetes Foreningen

18

Holstebro Y´s Mens

19

Kjellerup Lions Club

20

Herlev Lions Club

Vinderen blev nummer 1
Aalborg Alm. Understøttelse

Oplysning om ophørte udgivelser 2015 – der er en del i år!
Aalb. Vejgaard Lions
Bjerringbro Lions
Greve Spejder
Lemvig Y´s Mens
Odense Y´s Mens
Ribe FDF/FPF
Skive Y´s Mens
Furesø Lions

udgivet siden 2003
udgivet siden 1980
udgivet siden 1988
udgivet siden 1983
udgivet siden 1984
udgivet siden 1984
udgivet siden 1979
udgivet siden 2011
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Begrundelsen for at
stoppe var hos næsten
alle - manglende salg og
underskud.
Også udsigten til
portoforhøjelsen
varslede vigende salg!

”Caritas” Indbyder!
Alle julemærke interesserede inviteres til stort

JULEMÆRKE - BYTTEDAG
på Viby Bibliotek, Skanderborgvej 170
Lørdag d. 9. april 2016
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: Ole Beck udstiller spændende juleforsendelser!
Yderligere udstilling afsløres på dagen!
Igen tvivl om, det bliver et besøg værd!

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! Formanden vil følge op med annoncering og PR i
diverse aviser, blade, på hjemmesider og i diverse klubber. Vi lægger op til
en spændende dag med alle julemærkeinteresserede. Kom og mød nye
samler venner – kom med godt humør, mancolister og masser af dubletter –
så kan alle tage glade hjem efter gode fangster og en positiv dag!

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!
Søges: Julemærker fra Norge – Sverigeng!
– 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 spec. 1904 til 1908, 1912, 1913 & 16, eventuelt hel
samling, købes. God pris - efter kvalitet! DK-helark tk. 1961,62,63. 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, 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 på alm. 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 08, 12, 13, 16, 18, 22 & 23!
God pris for sjældenheder og god kvalitet!
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