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Møder og aktiviteter i 

Aarhus Julemærkesamler Forening ”Caritas” 
Efterårs sæson 2017 

 
Onsdag d. 6. september 2017 

Onsdag d. 4. oktober 2017 
Aftenens foredrag v. Kaj Linno Henriksen: Julemærker forbundet med 
Norsk Folkehjælp 
Auktion, lotteri og kaffebord. 

Onsdag d. 1. november 2017 
Aftenens foredrag v. John Nielsen: Fra ide til virkelighed – Fra Fortid til 
fremtid. Med historiske billeder fra før og nu. 
Auktion, lotteri og kaffebord. 

Onsdag d. 6. december 2017 
Juleafslutning: Traditionernes aften med det sædvanlige program!  
Tag endelig familien med – store som små! Vi satser på vore 2 spillemænd 
igen i år vil bidrage til stemningen. 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 2017. 

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. 
 
 

Vel mødt til alle! Som velkomst til ny sæson bydes på gratis kaffebord. Vi 
hygger os og hører om sommerens fund. Auktion, lotteri, kaffebord. 
BEMÆRK: Hvor ikke andet nævnes koster kaffe/the & brød på alle mødeaftener 
kun kr. 10,- pr. person. Der udtrækkes mødepræmie hver mødeaften!                    
Husk på alle mødeaftener at tage mancoliste og byttemateriale med! 
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Møder og aktiviteter i 
Aarhus Julemærkesamler Forening ”Caritas” 

Forårs sæson 2017 
 
Onsdag d. 3. januar 2018 
Vi ønsker hinanden GODT NYTÅR! Vi får se de nye julemærker fra 
Skandinaviske udgivere 2017. Af 20 udvalgte ark fra Skandinavien, 
stemmer vi om ”Årets mest specielle eller juleagtige ark/motiv 2017” – 
der er 1., 2. og 3. præmier. Er der spændende opdagelser i din julepost 
eller har du opdaget nye mærker der ikke er i kataloget, hører og ser vi 
gerne om det! Auktion, lotteri og kaffebord. 

Onsdag d. 7. februar 2018 
Aftenens indslag: Programmet for denne aften ligger ikke helt fast. Vi 
oplyser nærmere i næste udsendelse.  
Auktion, lotteri og kaffebord. 

Onsdag d. 7. marts 2018 
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. 4. april 2018 
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. 24. marts 2018 
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 få en 
snak med samlervenner fra ind- og udland!  
 

Nærmere program udsendes senere – noter allerede nu: 
Lørdag d. 24. marts 2018 
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