
 
  Århus Julemærkesamler Forening 

 
 
 

”Caritas” 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nr. 14 / August 2008 



Århus Julemærkesamler Forening 
”Caritas” 

Stiftet 16.7.1981 
 

Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto 
Formand: 
 Peter Nissen 
 Holmetoften 37 E. 
 8270 Højbjerg 
 tlf . 86 27 00 35 / mobil 28 58 67 98 
 Skype tlf.: peterflemmingnissen 
 E-mail: peter-nissen@jernbanemaerker.dk 
 Hjemmeside: www.jernbanemaerker.dk  
Næstformand: 
 Erna Jacobsen 
 Skt. Annagade 5 
 8000 Århus C. 
 tlf. 86192218 
Kasserer: 
 Alice Bisgaard 
 Ormslevvej 29, 1.tv. 
 8260 Viby J. 
 tlf. 86 14 96 24 
 
Foreningens bankkonto: Nordea, Vesterbro Afd. Århus 
Reg.no: 2265  Konto: 9590229511 
 
Mødested / Mødetider  
Lokalcentrets lokaler, Kongsgårdsvej 6, Viby 

 
Lokalcentret ligger 5 min. gang fra Viby Torv. Alle busforbindelser ”over” Viby 
stopper på Viby Torv. Mødelokalet  er på 1. sal – der er elevator. Der  er 
”Caritas”-skilt ved indgangen - ring 2 gange på klokken, så åbner vi. 

Møderne starter kl. 19 og slutter senest kl. 23 
 

 
Ansvarshavende udgiver:                            Redaktion & layout:  
Århus Julemærkesamler Forening                                                                              Bestyrelsen 
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”Siden sidst” - orientering fra Bestyrelsen! 
 

Velkommen til en ny sæson i vores forening! 
 

Sikken sommer med sol, varme og i perioder enten ingen regn eller regn i 
rigelige mængder – kort og godt DANSK vejr! 
Vi håber I ser frem til 8 spændende og hyggelige mødeaftner. Vi tror der altid 
er ”noget at hente” – ikke mindst viden om vores fælles hobby.  
Af formandsberetningen, side 10, kan I se aktiviteterne og regnskabet, for 
2007. Både medlemstallet og kassebeholdningen stiger stille og roligt, det giver 
anledning til tilfredshed. 
Byttedagen 29. marts 2008 forløb i en god stemning, og med en spændende 
udstilling af tema-samlinger og sjældenheder. Ca. 45-50 mødte op, nogle for at 
se, om det havde interesse, og med 5 nytegnede medlemmer var dagen ”det 
hele” værd. 20 ønskede at byde på storauktionen, af de 192 meget alsidige lots 
solgtes 111 for i alt kr.6.340,-. 
Stor tak til de medlemmer der mødte frem. Det er godt for de udefrakommende, 
at se det er en ”levende forening”. Vi kan kun opfordre alle medlemmer til, 
specielt denne dag, at møde op – der sker virkelig meget! 
  
Vi har en opfordring, og vil gerne medvirke. I Aalborg gruppen ”NJF” får man 
på mødeaftenen d. 9. oktober besøg af Marie Høgsbro fra Julemærkehjemmet i 
Hobro. Se også NJF-programmet under 9. oktober! Er du interesseret i, at 
kommer til Aalborg og høre dette foredrag så ring til formanden Peter Nissen, 
som vil prøve at korordinere kørelejlighed eller gerne modtager tilbud om 
kørelejlighed. 
 

Vigtige datoer for Julemærkesamlere! 
25. oktober 2008. Byttedag i Aalborg – se program side 13 
7.-9. november 2008.”Frimærkeforum” Messe i Fredericia 
7. december 2008. Julemærkemarch: Gå for en god sag!  
Startsteder og tidspunkter – spørg på Posthusene! 
 

Mød flittigt op, gør det til en god tradition! 

På gensyn – Bestyrelsen 
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Her vises eksempler på udgivelser vedrørende TB-Sanatorier og 
bekæmpelse af TB – også et spændende samlerområde! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                  

 
        Silkeborg Sanatorium 1905                                      Nationalforeningen  1942 
                                                                                            
                                                        
                                       

          Avnstrup 
         Sanatorium 
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 Ruderhøj             

            Behandlingshjem                                                                
        1935                                                                            

                                                                                            10% af salget gik til 
                       til TB-bekæmpelsen 

            1947 
 
 
 ”Lorainkorset” Internationalt TB-symbol  
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Flere eksempler vedrørende ”TB-udgivelser
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Advarsel – efterligning - Vestindien! 
Dette ark og enkeltmærker heraf, udbydes med mellemrum på netauktioner og opnår 
helt urimelige prishøjder med beskrivelser: ”Protestark” ”sjældenhed” o.s.v. Det er en 
helt igennem privat udgivelse fra 1992 som ikke har noget med de gamle 
”Protestmærker” fra 1916 at gøre, så lad jer ikke forlede!          

Det rigtige/originale ”Protest”- ark gengives på næste side! 
 
Bemærk! Det ”falske” har 8 mærker i arket, det rigtige har 10 mærker en anden tekst 
på mærkerne og tekst i arkranden! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Arkets mål er 12,7 x 18,2 cm 
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Formandsberetning marts 2008 
Århus Julemærkesamler Forening ”Caritas” 

 
Året 2007 har været et godt og stabilt år i foreningen. 
Efter fornyelsen af kontingentet for 2008 er der per den 29.02.2008 - 37 
medlemmer, eller en fremgang på 4 medlemmer.  
Vi håber på en fortsat stille og rolig opadgående udvikling af medlemstallet. 
Fremmøde på de 8 mødeaftener: 100. 
Vi har holdt 1 bestyrelses møde i sommeren 2007, resten er ordnet per 
adskillige telefon opkald og per mail. 
På byttedagen i april, på Viby Bibliotek, udstillede Jørgen Andresen og Sarah 
Petersson bl.a. sjældne forsendelser og Kirkens Korshær i helark fra årene 
1922 til 1930.  
På vores mødeaftener havde vi flere interessante foredrag, samt spontane 
indlæg, blandt andet Jørgen Andresen, Ejnar Ettrup, Kurt Henriksen, Sarah 
Petersson, Preben Balleby og Bente Ryolf fra Århus Røde Kors med flere.  
Vores gæsteforedragsholder Bente Ryolf fra Århus Røde Kors, fortalte om 
Røde Korses historie og arbejde - generelt, lokalt og globalt, en meget 
interessant aften. 
Stor tak til alle foredragsholdere og for de små og store spontane indlæg, som 
er med til at krydre mødeaftnerne på en positiv måde. 
 
Tak for fremmødet på mødeaftnerne, næsten 40 %, det opfattes meget positivt 
og som et bevis på at ”der er noget at komme efter”, fortsæt endelig med det. 
Tak til Sarah som den altid utrættelige ”indpisker”, leverandør til spændende 
auktioner m. v. – mange tak for det!  
En stor tak skal også lyde til Alice Bisgaard, vores ”kassemester”, som er rigtig 
god til at holde styr på klubbens penge og altid, sammen med Erna Jacobsen, 
at levere god kaffe og brød til mødeaftnerne, desuden til Leif Nielsen for 
revision og udarbejdelse af årsregnskabet – mange tak til jer alle 3! 
 
Endelig skal der lyde en stor tak til de der har bidraget med et eller flere 
indlæg til bladet bl.a. Jørgen Andresen og Kim Vilhelmsen – det er rart når 
medlemmerne er med til at præge foreningen ud-ad-til.  
 
Jeg overgiver hermed beretningen til generalforsamlingens godkendelse. 
 
Århus den 29.02.2008. Formand Peter Nissen 
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Kære medlemmer! 
 

Vi beklager meget, men de 2 første mødedatoer er  
desværre blevet forbyttet i programmet  

der lige er udsendt. 
 

Hermed følger et nyt program med de rigtige datoer: 
 

3. september 2008 
og 

1. oktober 2008 
 
  
 

 
På gensyn! 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Møder og aktiviteter i  
Århus Julemærkesamler Forening  

”Caritas” 
2008 - 2009 

3. september 2008 
Aftenes indslag ved Kurt Henriksen 
Auktion, lotteri, kaffebord. 
BEMÆRK: Hvor ikke andet nævnes koster kaffe/the & brød på alle mødeaftener kun kr. 
5,- pr. person.              Der udtrækkes mødepræmie hver mødeaften! 

Husk på alle mødeaftener at tage mancoliste og byttemateriale med! 
1. oktober 2008  
Einar Ettrup fortæller om det første julemærkehjem  

”Kolding Fjord Julemærkesanatorium” 
Auktion, lotteri og kaffebord.  
5. november 2008 
Aftenens emne ”Mit fødeår 1940” v. Jørgen Andresen.  
Auktion, lotteri og kaffebord. 
3. december 2008 
Juleafslutning: Denne aften tager man familien med! 
Vi skal sammen skabe julestemning, snakke, synge og spiller banko. Hver deltager bedes 
medbringe en lille ”julegave” til bankospillet, værdi kr.20,-. Der sælges et lotteri og der bliver 
mulighed for at se eller købe de nye mærker 2008. 
Æbleskiver og godter serveres til kaffen – her er foreningen vært! 
7. januar 2009 
Vi ønsker hinanden GODT NYTÅR! Vi ser på nyheder 2008 og holder afstemning om ”Årets 
mærke 2008” – der vil være 1., 2. og 3. præmier. 
Auktion, lotteri og kaffebord. 
4. februar 2009 
Denne aften sætter Sarah Petersson ”Focus på Island” 
Auktion, lotteri og kaffebord. 
4. marts 2009 
Generalforsamling: Mød endelig op med gode ideer og ønsker til aktiviteter i sæson 2009-2010. 
Efter generalforsamlingen årets 2. bankospil. Hver deltager medbringer en lille pakke til præmie 
til en værdi af kr. 20,-.  
Lotteri. Foreningen er denne aften vært ved kaffebordet. 
1. april 2009 
Medlemmerne ”rydder op”. Ned i gemmerne og find poser, pakker, plancher, album o.l., hver 
til en salgspris på kr. 20,-. Jo flere der indleverer, jo større ”rivegilde”. Afleveres ved mødestart 
el. senest kl.19,10. Bem.: Højest 5 ”pakker” pr. medlem. Kl.20 starter salget! Vi ser også gerne 
små indlæg fra medlemmerne – Har du fundet noget spændende, et mærke du ikke ved hvad er, 
eller har du en sjov fortælling – kom frit frem!  
Auktion, lotteri og kaffebord. 

Mødetid: Alle aftener startes kl.19 og slutter senest kl.23 
Mødested: Lokalcentrets lokaler 1.sal. (der er elevator)  Kongsgårdsvej 6, Viby. Ved 

”Caritas”skilt – ring 2 gange på klokken, så åbner vi. 
Lørdag d. 28. marts 2009 Stort byttemøde på Viby Bibliotek, Skanderborgvej 170, 
(nærViby Torv) Igen inviteres alle jule-og velgørenhedsmærke interesserede fra ind- og udland 
til træf i Århus. Der bliver udstilling, storauktion, lotteri, køb/salg/bytte og god tid til en snak med 
nye samlervenner. Sidste frist for indlevering til storauktionen er 7. marts 2009. 
Nærmere program udsendes senere  -  noter datoen allerede nu: Lørdag d. 28. marts 2009. 



Her ses det originale ark udgivet/solgt i 1916 for at protestere og 
påvirke afstemningen mod salget af 

Dansk Vestindien til USA 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arkets mål er 14,2 x 24,2 cm 
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Ad.pkt.2:  Formandsberetningen blev enstemmigt godkendt.  
Ad.pkt.3: Kassereren fremlægger det reviderede regnskab:Det oplyses at 3 medlemmer har 
fornyet for 2008. Igen et pænt regnskab, som blev enstemmigt vedtaget. 
Ad.pkt.4:  Behandling af indkomne forslag:  
                 Bestyrelsens forslag til kontingent for år 2009  
                 A-medlem kr.70,- og B-medlem kr.30,-   
                 Godkendt uændret. (Der var ikke indkommet nye forslag til behandling til    dette 

punkt) 
Ad.pkt.5:  Valg af bestyrelse og suppleant: 
                 På valg er: Formand Peter Nissen og suppleant Ejnar Ettrup begge modtog 
                 genvalg.  
Ad.pkt.6:  Valg af revisor og suppleant: 
                 På valg er: 1. Revisor og suppleant Harly Nielsen begge modtog genvalg. 
Ad.pkt.7:  Eventuelt: Her var flere indlæg med forslag til bestyrelsen fra bl.a. Jørgen 
                 Andresen og John Bøhm. Man så gerne en ændring af ”Først til mølle- 
                 pricippet” på sidste mødeaften, der var yderligere ønske fra John Bøhm om 
                 man kunne have smørrebrød og øl ”på menuen” også på de alm. aftener og 
                 ikke kun på ”Byttedagen”. Ejnar Ettrup foreslog lotteriets gevinster som  
                 ”selvvalg”. På en henvendelse fra ”Frimærkeforum” i Fredericia fandt 
                 forsamlingen det op til bestyrelsen at kontakte de øvrige julemærkelokal- 
                 grupper for evt. udarbejdelse af fællesfolder. Alle disse emner lovede  
                 bestyrelsen at tage op til behandling. 
Leif Nielsen sluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden. 

Århus  Julemærkesamler Forening ”Caritas” 
Resultatopgørelse for Året 2007        

                                                               2007           2006 
Indgående  kontingenter  2020 1950 
Lotteri m.v. 2156  2243 
- præmier m.v. -711  -679 
-kaffe, brød m.v. -1323  -1184 
Jubilæumsgave 0 122 200 
  2142 2530 
Porto – bladet 609  508 
Kontorartikler 130  75 
Gaver 270  245 
Annonce 0  294 
Jubilæumsudgifter 0  559 
Diverse 0 -1009 200 
Renter Bank  12 0 
Resultat  1145 649 

                BALANCE PR. 31.12.2007                               2007                 2006 
Aktiver    
Kassebeholdning  18 25 
Nordea, Vesterbro afd.:     
Konto nr. 959-02-29511  5919 4937 
Aktiver i alt  5937 4962 
Passiver    
Forudbetalte kontingenter  140 310 
Egenkapital: Saldo pr. 01.01.2007 4652   
Årets resultat 1145 5797 4652 
Passiver i alt  5937 4962 
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 AKTIVITETSOVERSIGT                       

2008        -        2009 
 
 

Torsdag 
11. sep. 

2008 

SÆSONSTART: 
Dørene er åbne fra kl.19  
Kl. 19,30 byder formanden velkommen og giver en kort orientering om 
hvad der er sket i sommerens løb, derefter auktion, lotteri & bytning. 

Torsdag 
9. okt. 
2008 

Vi får besøg af Marie Høgsbro, som vil fortælle om arbejdet og 
dagligdagen på Hobro Julemærkehjem. 
Bytning og lotteri. Sidste indleveringsdag af auktionsmateriale til 
byttedagen. 

Lørdag 
 25. okt. 

2008 

 
Byttedag: Se nærmere omtale af byttedagen andetsteds i programmet.  

Torsdag 
13. nov. 

2008 

Nu skulle de første nyheder være fremme. 
Vi holder auktion, sælger et lotteri samt hygger med lidt snak og 
bytning. 
I aften plejer jo at være sidste frist for indbetaling til julemærkemarch? 

Søndag 
7. dec. 
2008 

Denne dag plejer der at blive afholdt julemærkemarch, men i skrivende 
stund er det ikke lykkedes at fremskaffe relevante oplysninger. Disse 
vil blive givet så snart dette er muligt. 

Torsdag 
11. dec. 

2008 

Juleafslutning. Tag din familie og det gode humør med til en rigtig 
hyggeaften med sang, bankospil & lotteri. Nærmere oplysning vil tilgå 
primo december. 
Hver deltager medbringer en lille pakke til 20-25 kr. 

Torsdag 
8. jan. 
2009 

Nu skulle der være en stor chance for at alle nyheder er kommet frem. 
Vi holder auktion, sælger et lotteri og bytning. 

Torsdag 
12. feb. 

2009 

Aftenens emne?? 
Der er igen lotteri & bytning. 

Torsdag 
  12. marts 

2009 

Så er der generalforsamling. 
Mød nu talstærkt op, så vi sammen kan planlægge foreningens 
fremtidige virke. Der vil også denne aften blive afholdt en lille auktion, 
ligesom der gerne skulle blive tid til bytning. 

Torsdag 
12. april 

2009 
 

Sæsonafslutning. Afslutning af den gennemgående konkurrence med 
præmieuddeling. Bankospil, lotteri og bytning.  
Alle medbringer en lille gave, værdi 20 kr. 

Den nye sæson starter 10.9.2009 – God sommer! 
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           Stort byttemøde             
  lørdag den 25. oktober 2008 

      På Vejgård Bibliotek 
      Hadsundvej 35,  Vejgård 
 
 

Atter i år vil det glæde os, at se vore venner fra de andre 
julemærkesamlerforeninger, foruden vore egne medlemmer og 

andre med interesse for jule- og velgørenhedsmærker 
 
 

Mødet starter kl. 10,00 ”NJF” er vært ved en 
kop kaffe til alle fremmødte inden kl. 11 

 
Der kan købes kaffe, the, brød, øl og vand hele dagen. 

 
 

Den store auktion starter kl. 14 
Eftersyn fra kl. 10,00 til kl. ca. 13,30 

 
 
Der vil dagen igennem blive solgt nogle lotterier, med mange gode 

præmier. 
 

Mød op til denne dag, med godt humør og tasken fyldt med 
julemærker. 

 
Der kan bestilles: 

Kinesisk forårsrulle med pommefritter   kr.40 
½ Grillkylling med pommefritter            kr.40 

 
Kan bestilles på telefon 98161424 
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JulemærkeSamleren 

                                 Stiftet den 4. sept. 2001 
 
Formand: Kim Vilhelmsen, Højlundshusene 66, 3500 Værløse.  
Tlf. 23 48 29 41.       E-mail: kim@julemaerkesamleren.dk 
Der afholdes 8 klubmøder pr. sæson, på den første onsdag i hver måned,  
fra september til april. 
Sted: ”Satelitten”, 1.sal, lokale 1. Bymidten 46, 3500 Værløse. 
”Satelitten” ligger ved siden af hovedbiblioteket. (Tæt ved Værløse Station).  
 Mødetid: kl.19.00-21.30.  
Foreningen har sin egen hjemmeside: www.julemærkeportalen.dk 
  

Sæsonplan 
Efteråret 2008: 
Ons. 03.09: Sæsonstart med Gratis lagkage/ kaffe, foredrag samt fremvisning af 
”Sommerens fund”. 
Ons. 01.10: Besøg af Theis Jørgensen, fra ”Frimærkebutikken”, samt auktion.  
Ons. 05.11: Præsentation af årets julemærke, samt auktion. 
Ons. 03.12: Juleafslutning med bankospil,tag familien med. (tilmelding nødvendig) 
Søn. 07.12: Vi afholder og deltager på årets julemærkemarch fra Syvstjerneskolen i 
Værløse fra kl.10-14. (med marchforeningen Alugod) 
(familie og venner med børn og børnebørn samt hunde er velkomne) 
 

Foråret 2009: 
Ons. 07.01: Foredrag om Opsætning af Julemærker på PC. af Poul Høj, samt auktion. 
Ons. 04.02: Afstemning om ”Det smukkeste julemærke” indleveret af medlemmerne,  
Ons. 04.03: Ordinær generalforsamling  (Kun for medlemmer) 
Ons. 01.04: Sæsonafslutning med foredrag, samt auktion.  
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Medlemsannoncer - KØB – SALG – BYTTE 
Alle medlemmer kan indsende annoncer som medtages gratis i 1. 

kommende blad - prøv næste gang! 
 

Søges: Sverige følgende: Utakket enk. mrk.: 1915, 17, 23, 34 - 38, 41 - 43. 
Skalatryk – sæt: 1923, 34, 47. 4-blokke: 1930, 33, 34, 63. Kort eller brev med 
julemærke 1945 og 1946.                Kurt Henriksen tlf.98 16 14 24 

 
 
 
 
 
 
 

Søges: DK-ark med varianter, fejltryk, fejlperforeret el. tilretningstryk. Danske 
jernbane-samlinger incl. helark m.v. Gerne bytte!               Peter Nissen   

tlf. 86 27 00 35 / mobil 28 58 67 98  E-mail: peter-nissen@mail.dk 
Hjemmeside: www.jernbanemaerker.dk 

Søges: Cencurerede julekort eller julebreve fra 1944. Ting der kan bruges til 
samling om 1944 – mit fødeår.        Hanne Andersen tlf. 86 30 03 65 

 
 
 

 

Søges: Kort / breve / andet med julemærker, samt julemærker stemplet med 
tydeligt bynavn og dato. Alle årgange har interesse!    

Jørgen Andresen   tlf. 86 17 34 63   E-mail: dres@vip.cybercity.dk 

                                              
  
 
 
 
 

Søges: DK-julekort 1951/50 (stempelbundet). God pris kan påregnes! Fanø 1995 
ark el. arkrest. Helark: Åland, Sverige 1915, 45 & 63/sort skrift. Dansk Vestindien 
ARK: 1907,1912,1914, kort og breve m. julemærker. Sydslesvig 1960,64. Færøerne 
94,96. Grønland 92. Island:Kort / breve m.julemærker samt islandske lokale julemærker  
ark & kort købes.         Sarah Petersson tlf. 98 14 19 86   
E-mail: christmas.seal@mail.dk Hjemmeside: www.christmasseal.dk  

 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 Alice 
Bisgaard.  
                                    Kontingent: 
Årskontingentet for A-medlemmer kr. 70,- /  B-medlemmer kr. 30,-.  
Tilbud til nye medlemmer: Kontingent for 2. halvår ½ pris! 
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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! Abonnement på nyheder kan tegnes. 

 
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 

 Homepage: www.christmasseal.dk 

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

 
 
 
 
 
 
 

   
 

http://www.christmasseal.dk/
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