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  Århus Julemærkesamler Forening 

”Caritas” 
Stiftet 16.7.1981 

 

Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto 

 

Formand: 

 Peter Flemming Nissen 

 Holmetoften 37 E. 

 8270 Højbjerg 

 tlf. 86 27 00 35 / mobil 28 58 67 98 

 Hjemmeside: www.julemaerker.dk 

 eller: www.jernbanemaerker.dk 

 E-mail: peter-nissen@jernbanemaerker.dk  

Næstformand: 

 Erna Jacobsen 

 Odensegade 5 

 8000 Århus C. 

 Mobil tlf. 86 19 22 18 

Kasserer: 

 Alice Bisgaard 

 Ormslevvej 29, 1.tv. 

 8260 Viby J. 

 tlf. 86 14 96 24 / mobil 50 40 35 17 

 

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: Århus Julemærkesamler Forening ”Caritas” 

Redaktion & layout:Bestyrelsen                     Gengivelse fra bladet:Kun med tilladelse fra ”Caritas”  
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”Siden sidst” - orientering fra Bestyrelsen! 
Velkommen til den nye sæson! 

 

Så starter vi op igen! Vi har bestræbt os på et alsidigt program på vore møder, 

vores store byttedag og hvad der ellers rører sig på julemærke-, kort og 

velgørenhedsmærke fronten. Det er dog helt afgørende for aktiviteterne, at vi har 

en aktiv medlemsskare. Kom med godt humør og skab positiv stemning! 

 

På side 12 og 13 finder I referat fra generalforsamlingen for 2011 afholdt 3.3.2012. 

Vi opfordrer til at sende forslag ind, såfremt I er afskåret fra at komme til møderne 

el. generalforsamlingen. 

 

Byttedagen var igen meget positiv med mange fremmødte og stor interesse for 

auktionen. Af de 212 lots blev solgt 61% = 129 fordelt på 22 bydere, til et samlet 

beløb på kr.7.009,00. Et bevis på, at det betaler sig at indlevere. Se billeder fra 

Byttedagen side 4. 

Vi håber bestemt på gensyn igen 2013! 

 

Til nye interesserede: Resten af 2012 er kontingentfri, kom og se om det er noget. I 

skrivende stund er vi nu 60 ”Caritas” medlemmer. 

 

Ejnar Ettrups fine foredrag om Julemærkehjemmet ”Fjordmark” synes vi alle skal 

have glæde af, efterhånden har vi medlemmer spredt ud over hele landet og nogle 

få i udlandet, så se siderne 5 til 9. 

 

Bemærk oplægget side 15 & 16 til vort 1. møde d. 5. september om ”Mistænkelige 

forsendelser”! 

 

Vigtige datoer for Julemærkesamlere! 

27. oktober 2012 Byttedag i Aalborg – se side 17 

2. til 4. november 2012 ”NORDIA” i Roskildehallerne 

2. december 2012 Den årlige JULEMÆRKEMARCH:  

                      Gå for en god sag!  

Startsteder og tidspunkter – spørg på nærmeste posthus! 
 

 

 

Mød flittigt op, gør det til en god tradition! 

På gensyn – Bestyrelsen    
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opsat ”Danmark” 

samling og rariteter 
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”Julemærkehjemmet Fjordmark” 

Foredrag af Ejnar Ettrup 3. april 2012 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Da Peter i januar ringede til mig og sagde, at han manglede nogen til at 

underholde på mødet den. 4. april, foreslog han, at jeg fandt på noget, og da 

formandens forslag er lov, var spørgsmålet bare: Hvad skulle det så være? 

 

Vi blev enige om, at det måske var naturligt at fortælle lidt om det sønderjyske 

julemærkehjem ”Fjordmark” i Kollund ved Flensborg Fjord. Det har haft en vis 

evne til at komme i TV Syd, enten når Grev Ingolf skulle overrække overskuddet 

fra årets julemærkemarch, eller når Danfoss og Ecco Sko laver 

velgørenhedsarrangementer til fordel for den lokale sport og velgørende foreninger. 

(Danfoss er sønderjydernes svar på A.P. Møller).  

Her på det sidste var julemærkehjemmet igen i TV i forbindelse med åbningen af 

den nye motorvej mellem Sønderborg og Kliplev, hvor der den 24.03. blev afholdt 

motionsløb over fire forskellige ruter. Den 25.03. var der så mulighed for at køre 

strækningen på cykel. Man forventede, at arrangementet ville givet et overskud til 

julemærkehjemmet på 100.000 kr. Så sent som den 29.03. var de igen på TV, da 

tidligere statsminister-frue Anne Mette Fog Rasmussen gav danseundervisning på 

hjemmet. 
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Vi har tidligere været inde på genvordighederne og efterdønningerne efter 

opførelsen af Kolding Fjord Sanatoriet, som bevirkede, at den gamle 

julemærkekomite måtte gå af, og at der blev dannet en ny. For at redde årets 

julemærkesalg måtte den nye komite ved dens første møde den 16.11.1911 straks 

vedtaget et nyt formål, der kunne meddeles offentligheden. Alvilda Harbou Hoff 

foreslog rekonvalescenthjem for syge og svage børn. I en erklæring, der straks efter 

mødet blev offentliggjort, blev det meddelt, at ”man ville virke i størst muligt 

omfang for anlæg og drift i forskellige egne af landet på den mest økonomiske 

måde af rekonvalescenthjem for de mange børn, der fortsat kunne trænge til pleje 

efter overstået sygdom på hospital eller hjemme”. Erklæringen havde utvivlsomt 

stor betydning for, at julemærkesalget i 1911 ikke blev ødelagt af Kolding-

skandalen. 

 

På komitemødet den 31. maj 1912 godkendtes overtagelsen af to små sanatorier; et 

i Mørkøv og et i Juelsminde. De var begge oprettet af Dansk Børnehjemsforening i 

henholdsvis 1906 og 1904 og havde hver plads til 16 børn. Trods de beskedne 

forhold blev mange helbredt. Juelsminde-sanatoriet opnåede efter ombygning 

statserkendelse efter tuberkuloseloven og dermed økonomisk tilskud. Mørkøv-

sanatoriet fik på trods af om- og tilbygning modsat ingen støtte, med den 

begrundelse at det var for lille. Paradoksalt nok den modsatte kritik som af Kolding 

Fjord, der fik kritik for at være for stor! 

 

Dansk Børnehjemsforening kunne ikke få økonomien til at hænge sammen. I et 

forsøg på at skaffe penge annoncerede man i aviser og tidsskrifter, men det 

indkomne beløb kunne end ikke dække udgifterne til annonceringen. Derfor fik 

julemærkefonden tilbudt de to sanatorier vederlagsfrit; d.v.s. at man skulle dække 

et driftsunderskud på 5.000 kr. Efter ombygning blev de indviet som 

julemærkehjem hhv. 25. september og 22. oktober 1912. Begge med plads til 18-20 

børn. På samme møde besluttede man at tage skridt til endnu et julemærkehjem. 

Det blev bygget i Svendborg og blev indviet 1. september 1914 (Holbøls Minde). 

K. K. Steinckes højt priste socialreform i 1933 havde ikke den store indflydelse på 

børnene. Værgerådene var ganske vist erstattet af børneværnene, men de blev 

mindst lige så forhadte som værgerådene, og antallet af tvangsfjernede børn steg 

støt. Den frygt, de dårligst stillede samfundsklasser havde over for fattigvæsenet, 

var en vægtig grund til at holde sig fri af dette halvoffentlige børneforsorgssystem. 

Denne holdning var medvirkende til at ændre julemærkehjemmenes klientel. Selv 

om børnene ikke var egentlige rekonvalescenter efter et sygdomsforløb, kunne det 
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for at undgå karambolage med systemet være værdifuldt gennem nogle måneder at 

få hentet nye kræfter til den hårde hverdag på stenbroen. Der var flest ansøgere om 

sommeren, men mange fik afslag på grund af pladsmangel. Gennem en årrække 

betalte julemærkekomiteen for anbringelse af feriebørn på Københavns 

Kommunelærerinders Feriekoloni ved Hjerting. I 1929/30 blev der på Lindersvold 

indrettet en egentlig sommerkoloni. Hér blev der plads til 60 børn fra maj til 

september. De 60 ekstra pladser blev dog snart udvidet til helårspladser. 

 

Presset voksede. Allerede i 1920, da det stod fast, hvor den nye grænse ville 

komme til at gå, have Holbøl, arkitekt Anton Ravn og et par komitemedlemmer 

været i Augustenborg og bese et børnehjem, som komiteen var blevet tilbudt, men 

det viste sig at være en større økonomisk satsning, end man turde binde an med. 

Komiteen fik løbende mange tilbud om bygninger, men det viste sig oftest, at det 

drejede sig om bygninger, som ejerne havde svært ved at komme af med på anden 

vis. Kommunerne derimod tilbød gerne byggegrunde, fordi et julemærkehjem var 

en attraktiv institution, der kunne fremme den lokale omsætning.  

 

I sommeren 1936 modtog julemærkekomiteen endnu et tilbud. Det drejede sig om 

en stor villa, der var bygget i 1909/10 på en stor grund ned til Flensborg Fjord. 

”Villa Fjordmark” var bygget af Marie Jessen, enke efter én af de markante 

sønderjyske lederskikkelser: Jens Jessen, der bl.a. havde været redaktør af 

Flensborg Avis. Næsten samtidig med at enken døde, fremhævede de sønderjyske 

amtslæger behovet for et rekonvalescenshjem for børn fra Sønderjylland og fra 

danske kredse syd for grænsen. Arvingerne mente, at det var i forældrenes ånd at 

sikre ejendommen på danske hænder, og at anvende den i et samfundsnyttigt 

socialt øjemed. De tilbød derfor, at Sønderjyske Fond kunne overtage villaen 

vederlagsfrit. Samtidig fremhævede de, at Julemærkekomiteen efter forlydender 

ville påtage sig driften af et rekonvalescenshjem. Det var det sønderjyske 

landstingsmedlem Hans Jefsen Christensen og generalinde Julie Ramsing, der have 

arbejdet i kulissen. Julie Ramsings mand, historikeren og officeren Holger 

Ramsing, var kendt for at være særdeles nationalsindet. Han havde kæmpet for 

bevarelsen af Dansk Vestindien på danske hænder, og han var i 1935 blevet valgt 

til formand for Flensborg-Samfund og Foreningen Danneborg.  

 

Arvingerne kunne dog af økonomiske grunde ikke bortskænke den tilhørende 

grund. Efter forhandlinger blev grunden tilbudt for 30.000 kr., der skulle anvendes 

til opførelsen af en mindre bolig for den ene arving. Den kom til at hedde Lille 
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Fjordmark. Julemærkekomiteen var ikke umiddelbart indstillet på at overtage 

villaen. Komiteens formand Nikolaisen mente, at der var for langt til den nærmeste 

jernbanestation i Padborg. Alligevel rejste han sammen med et par andre 

komitemedlemmer til Kollund i den tro, at villaen var uegnet til formålet. Det viste 

sig ganske modsat. Fjordmark var ideelt beliggende og kunne uden alt for store 

udgifter laves til et udmærket hjem for ca. 30 børn. Så de blev begejstrede. 

Sønderjyske Fond besluttede at betale arvingerne de 30.000 kr. og forære villa og 

grund til Julemærkekomiteen. Efter opførelsen af en tilbygning og mindre 

ombygninger, der kostede Julemærkekomiteen ca. 110.000 kr., blev det 5. 

julemærkehjem indviet den 22. oktober 1938. Der blev plads til 34 drenge og piger, 

og det blev bestemt, at de fortrinsvis skulle være fra Sønderjylland. Som 

forstanderinde blev ansat Frk. Johanne Mogensen. Hun stammede fra Sorø og var 

uddannet sygeplejerske på Bispebjerg Hospital. Hun havde forinden været assistent 

på Holbergs Minde i Svendborg. 

 

Krigsårene var vanskelige for alle julemærkehjem. På grund af sin beliggenhed var 

Fjordmark særligt udsat. Kun nogle få hundrede meter fra hjemmet var der opstillet 

et antiluftskytsbatteri. I perioder var der luftalarm hver eneste nat med kraftig 

skydning med antiluftskyts. Børnene tog det nogenlunde roligt. Det var værre med 

de voksne. ”De fleste er så sure og gnavne, det nytter jo intet, det er jo ikke værre 

for den ene som den anden”, udtalte Frk. Mogensen. 

 

Som følge af beliggenheden i grænselandet havde Fjordmark under det meste af 

besættelsen kun halv belægning. Der var ingen sønderjyske børn på venteliste, og i 

det øvrige Danmark ville igen tage imod tilbud om optagelse på Fjordmark. 

Krigens sidste måneder var overalt præget af stigende tysk selvtægt, og den 9. 

januar 1945 måtte Johanne Mogensen i hast telefonere til sekretæren Gustav Hjort i 

København. I juleferien havde besættelsesmagten beslaglagt skolen i Kollund, og 

nu var turen så åbenbart kommet til julemærkehjemmet. Tre tyske officerer havde 

lige besøgt Fjordmark og meddelt, at de ønskede den ene sovesal beslaglagt til brug 

for indkvartering for 20 skansearbejdere. Det afviste forstanderinden naturligvis. 

Hjorts reaktion var bl.a., at Frk. Mogensen skulle meddele, at hun ikke havde 

bemyndigelse til at afstå husrum, og at al henvendelse om dette skulle rettes til 

komiteen i København. Den 20. januar udstedte den tyske kommandant i 

Sønderjylland beslaglæggelsesordren. Frk. Mogensen fik i hast linoleummet i den 

store sovesal taget af og sat på loftet. ”Så bliver det da ikke slidt i laser”. Kort efter 

indtog 32 arbejdere ”ikke just spædbørn” sovesalen, hvor de indrettede sig i køjer 
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med halm. Johanne Mogensen gav de indkvarterede den kolde skulder, selv om 

hun syntes, de egentlig var flinke nok. De havde vel ikke selv bedt om 

beslaglæggelsen. En lokal murermester opført på kort tid en ekstra mur, så den lille 

sovesal atter kunne tages i brug, men straks efter arbejdet var afsluttet, modtog man 

på Fjordmark det glade budskab. Amtsrådet i Aabenraa have fået udvirket en 

øjeblikkelig ophævelse af beslaglæggelsen. Den 4. februar om morgenen rejste de 

indkvarterede arbejdere, og den 14 dage lange besættelse ophørte.  

 

Fjordmark blev, som tidligere nævnt, indviet den 22. oktober 1938 som komiteens 

5. julemærkehjem. Det er det ældste af de 4 julemærkehjem, Julemærkefonden 

driver i dag. Nuværende forstander er Vibeke Svendsen.  

                                                                                   Ejnar Ettrup 

Kilder:  

Julemærket til gavn for børn 

Julemærkefonden 

Julemærkefondens hjemmeside  

og egne iagttagelser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Puslespil med gengivelse af ”Fjordmark” 1988 
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Møder og aktiviteter i 

Århus Julemærkesamler Forening ”Caritas” 

Efterårs sæson 2012 
 

Onsdag d. 5. september 2012 
Vi starter op med 2 punkter:1) ”Sommerens Fund” 

2)Mistænkelige mærker, stempler og frankeringer. Tag med hvis I 

har noget der bør ses af andre og måske kræver et nærmere 

eftersyn/kendskab.  Auktion, lotteri & kaffebord. 

BEMÆRK: Hvor ikke andet nævnes under de enkelte 

mødeprogrammer koster kaffe/the & brød kun kr. 8,- pr. person. 

Der udtrækkes mødepræmie hver mødeaften! 

Husk alle mødeaftener at tage mancoliste og byttemateriale med! 

 Onsdag d. 3. oktober 2012 
Aftenens program: Jonna Bang fra SOS-børnebyerne kommer og 

fortæller om arbejdet - både nær og fjern! Vi skal se nogle 

mærkeudgivelser. Det skal nok blive interessant.  

Auktion, lotteri & kaffebord 

Onsdag d. 7. november 2012 
Aftenens program: Jørgen Andresen viser og fortæller igen om 

spændende juleforsendelser til og med krigsårene. Mulighed for køb af 

de nye julemærker 2012, bl.a. DK, GR & FR. 

Auktion, lotteri & kaffebord 

Onsdag d. 5. december 2012 
Juleafslutning: Mød frem og vær med til at julehygge, snakke og 

synge og tage familiens medlemmer med! 

Traditionen tro skal vi spille banko, her beder vi hver deltager 

medbringe en lille præmie-pakke til en værdi af ca. kr. 25. Der sælges 

lotteri med fine præmier.  

Der er igen - og endnu flere - nyheder 2012 til salg. 

Foreningen er vært med æbleskiver, godter kaffe/the – 

så gratis denne aften! 

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  

Århus Julemærkesamler Forening ”Caritas” 

Forårs sæson 2013 
 

Onsdag d. 2. januar 2013 
Vi ønsker GODT NYTÅR! Nu er de nye 2012-julemærker her! Der 

bliver en afstemning om ”Årets mest spændende motiv / ark” Man 

kan vinde 1. 2. eller 3. præmie 

Auktion, lotteri og kaffebord. 
Onsdag d. 6. februar 2013 

Indslag fra medlemmerne. Mød frem, vis, spørg, og så har vi 

”Medlemmerne rydder op”: Op til 5 pakker/lots pr. medlem kan 

indleveres senest kl. 19,15 

Lille alm. auktion, lotteri og kaffebord. 
Onsdag d. 6. marts 2013 
Generalforsamling: 

Mød op og vær medbestemmende med  ideer og ønsker til sæson 2013-

2014. Efter generalforsamlingen årets 2. bankospil. Hver deltager bedes 

medbringe en lille pakke til præmie til en værdi af ca. kr. 25. 

Lotteri.   Kaffebordet er gratis – foreningen er vært denne aften! 

Onsdag d. 3. april 2013 
Programmet for denne aften bekendtgøres i næst blad ”Januar 

2013”. 
Auktion, lotteri og kaffebord. 

 

STORE BYTTEDAG! 

Lørdag d. 23. marts 2013 

Vores store JULEMÆRKE BYTTEMØDE på Viby Bibliotek, 

Skanderborgvej 170, (nær Viby Torv).  

Alle interesserede i jule- og velgørenhedsmærker inviteres fra ind- og 

udland.  

Bestyrelsen forbereder en spændende dag med udstilling, storauktion, 

lotteri, mulighed for køb/salg/bytte og ikke mindst tid til en snak med 

samlervenner. 

Nærmere program udsendes senere – noter allerede nu: 

Lørdag d. 23. marts 2013 
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Generalforsamling og Formandsberetning marts 2012 

Aarhus Julemærkesamler Forening ”Caritas” 
Året 2011 har igen været et godt år for Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas. 

Medlemstallet ved årets begyndelse var 49 og ved årets slutning 2011, var vi i alt 51 

medlemmer – med et dødsfald en fremgang på 3 medlemmer – idet vores medlem og 

tidligere formand Svend Åge, desværre døde i sommeren 2011. Vi håber stadig på et 

stigende antal medlemmer og igen i år har vi besluttet, at nye medlemmer kan få gratis 

kontingent fra julemærkebyttedagen den 9. april og det har givet lidt flere medlemmer, så 

det agter vi at fortsætte med fremover. 

På de 8 mødeaftner har vi været i alt 147 fremmødte (i 2010 var tallet 115) eller i 

gennemsnit 18,4 personer per aften. 

Vi har holdt et bestyrelsesmøde i Erna og Leos nye og flotte havehus i sommeren 2011 og 

vi har brugt adskillige timer med telefonsamtaler og mange mails igennem året. 

Julemærkebyttedagen den 9.4.2011havde vi 2 fine udstillinger med Horst Nielsens flotte og 

meget sjældne samling med udkast og prøvetryk til julemærker og Sarahs flotte Nordiske 

julemærkesamling. Til byttedagens storauktion var der indleveret 207 lot, der blev solgt 

132 lot = 64 %, der var 32 interesserede bydere, som købte for i alt kr. 6982,00.  

På julemærkebyttedagen på Viby bibliotek, kom der dagen igennem ca. 60 – 65 julemærke 

interesserede. Hjemmesiden ”FILATELISTEN” ved Leif Ørndorf, Odder, besøgte også 

julemærkebyttedagen og lavede efterfølgende en fantastisk god beskrivelse og reklame for 

Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas på hjemmesiden FILATELISTEN, mange tak 

for det Leif. 

På vores 8 mødeaftner har vi haft adskillige foredrag og spontane indlæg.  

I april måned fortalte Sarah om ”Norges jule- og velgørenhedsmærker” og satte fokus på 

muligheder, sjældenheder og de mærker, som pynter i enhver Norges julemærkesamling. 

I september måned fejrede Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas 30 års jubilæum, en 

god og hyggelig aften. 5. oktober fortalte Sarah om at samle Finland og om de mange 

sjældne julemærker, der er udgivet i Finland. I november fortalte Jørgen Andresen om 

spændende julemærkeforsendelser omkring året 1927. Jørgen holder altid spændende 

foredrag og det er altid spændende, hvad Jørgen nu har fundet til samlingen. 7. december 

havde vi julemødet, en rigtig hyggelig aften med hyggesnak, sang, kaffe, æbleskiver, 

juleslik, et glas vin, lotteri, banko og mulighed for at få samlingen suppleret op til dato. Vi 

var i alt 25 personer til julemødet, en rigtig god og hyggelig aften. 

Til slut vil jeg gerne takke alle, som har bidraget til at gøre Aarhus Julemærkesamler 

Forening Caritas til den gode og hyggelige forening den er i dag. En speciel kæmpe tak til 

redaktøren af bladet og mange tak til Alice for leverance af kaffe og franskbrød med pålæg 

og ikke mindste det kasserer job, som Alice udfører. Ernas uvurderlige levering af super 

smørrebrød til julemærkebyttedagen og mange gode input til foreningen, Ernas fine 

smørrebrød er rost til skyerne og det er ikke uden grund. Jeg vil også gerne takke Erik 

Simonsen for altid beredvillig hjælp, som for eksempel julemærkebyttedagen, hvor Erik 

hjælper med at opstille / nedtage borde og hjælper med auktionen og meget andet, tusind 

tak for det. Endelig vil jeg gerne takke Leif for at lave regnskabet, Sarah, Jørgen og mange 

flere for gode foredrag og input i foreningen og ikke mindst alle andre, som bidrager med 

hjælp og gode forslag til foreningen, mange tak skal i have. 

Jeg vil hermed overgive beretningen til generalforsamlings godkendelse. 

Århus den 28.2.2012. Formand Peter Flemming Nissen 
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Ad. Pkt. 2: Formandens beretning blev enstemmigt godkendt 

Ad. Pkt. 3:  Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 

 Godkendt med ros for fint resultat 

Ad. Pkt. 4:  Behandling af indkomne forslag:  

                  a)Bestyrelsens forslag til kontingent for år 2013 

                   A-medlemmer kr.70,00 

                    B-medlemmer kr.30,00 

                    Godkendt uændret. Der var ikke indkommet yderligere forslag til behandling 

                    på dette punkt. 

Ad. Pkt. 5: Valg af bestyrelse og suppleant: 

                    På valg er Formand: Peter Nissen - blev genvalgt 

                    På valg er Suppleant: Ejner Ettrup – blev genvalgt 

Ad. Pkt. 6:  Valg af revisor og suppleant: 

                   På valg er 1. revisor: Leif Nielsen modtog ikke genvalg, i stedet valgtes 

                   Suppleant John Bøhm som 1.revisor og som suppleant og 2.revisor Leif Nielsen 

Ad. Pkt. 7:  Eventuelt: Ejner Ettrup henstillede, at der skabtes mere ro under foredragene. 

                   Ejner redegjorde for Julemærkefondens mange aktiviteter. Alle var enige om, at 

                  Fremtiden for de 4 Julemærkehjems bevarelse i fremtiden var spændende. Ingen  

                  indlæg i øvrigt ej heller spørgsmål, men til gengæld ros for en aktiv forening og  

                   hyggelige mødeaftener. 

Leif Nielsen sluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden. 
 

Regnskab 
Århus Julemærkesamler Forening ”Caritas”  Resultatopgørelse for Året 2011 

   
                                                                                                           2011                     2010 

Indgået kontingenter  3.240 2.610 

Lotteri m.v. 4.273  3.438 

- præmier m.v. -1.055  -760 

- kaffe, brød m.v. -2.116 1.102 -1.339 

Ialt indgået  4.342 3.949 

Kontorartikler 347  -284 

Gaver 75  -100 

Diverse 0  -127 

Trykning Bladet 355  -517 

Porto Bladet m.v. 1.114  -1.213 

I alt udgået  -1.891 -2.241 

Renter Bank  0 1 

Resultat  2.451 1.709 

                      BALANCE PR. 31.12.                             2011                     2010 

 

Aktiver    

Kassebeholdning  92 41 

Nordea, Vesterbro afd.:    

Konto nr. 959-02-29511  12.439 9.829 

Aktiver i alt   12.531 9.870 

Passiver    

Forudbetalte kontingenter  520 310 

Egenkapital pr. 01.01.2011 9.560   

Årtes resultat 2.451 12.011 9.560 

Passiver i alt   12.531 9.870 
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Fællestur til Nordfrim 
Sammen med Sporvejsfunktionærernes Frimærkeklub i Aarhus besøgte vi 

NORDFRIM i Otterup lørdag den 12.5.2012 med 7 deltagere fra ”Sporvejene” og 

17 fra ”Caritas”. 

Vivi og Irene viste os rundt på virksomheden NORDFRIM 
 

Vivi (til højre) fortalte om 

den administrative afdeling 

i koncernen, kunde og 

ordremodtagelse, produk-

tion af de mange forskel-

lige salgsblade som bliver 

gennemarbejdet til blandt 

andet Italien, Spanien, 

Frankrig, Ungarn, Finland 

og Danmark og flere andre 

lande. Irene viste rundt på 

lageret. 

 

 

NORDFRIM har hovedkontor og lager i Otterup med ca. 30 ansatte, afdeling i 

Frankrig med ca. 25 ansatte, afdeling i Finland med ca. 5 ansatte, afdeling i Ungarn 

med ca. 25 ansatte og ca. 300 personer deltidsansatte og hjemmearbejdende, 

Storbritannien, Schweiz og Holland med i alt ca. 7 personer ansatte. 

Der udsendes per mail ca. 25.000 nyhedsbreve per uge, hvor der gives en god 

rabat, sælges der efterfølgende rigtig godt. 

NORDFRIM har agentur for ca. 60 postvæsner i hele verden. Nyhedsafdelingen 

bearbejder ca. 10.000 fakturaer over en periode på ca. 6 uger.  

Der opkøbes store partier af frimærker på de store auktioner og fra private samlere 

i hele Europa. Mange af de opkøbte frimærker, sorteres og pakkes i Ungarn, idet 

arbejdskraften er meget billigere der. 

Lagerhallerne er et kapitel for sig, med plads til mange tusinde paller. I den nyeste 

hal fra 2008, er der plads til ca. 1000 paller, fyldt med frimærker, kataloger og 

forskelligt tilbehør, et imponerende syn. Frimærker, tilbehør og kataloger mv. 

pakkes i et særligt system fra reoler med ruller, desuden 2 logi mater, er et ca. 8 

meter højt tårn med 2 x 90 store bakker med frimærker og tilbehør, med en mindre 

volumen. Irene fortalte, at de skulle udvide med 1 ny logi mat, således at lager 

kapaciteten af mindre poser, pakker med frimærker og tilbehør, øges betydeligt.  

Der kommer hver dag, vognmænd og henter mange paller fyldte med pakkede 

forsendelser af frimærker, til blandt andet Danmark, Norge, Sverige, Finland, 
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Italien, Spanien, Frankrig, Tyskland og flere andre lande, hvor de modtagne landes 

postvæsner videresender de pakkede forsendelser til det lokale lands portosats.  

Vi fik mulighed for, at købe indstiksbøger mv. med mindre fejl til billige penge, 

det var der mange der benyttede sig af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluttelig blev vi inviteret i kantinen til højt belagt smørrebrød, øl, vand, småkager 

og kaffe. Vivi viste os lysbilleder og fortalte om NORDFRIM s historie og 

udvikling igennem næsten 50 år. Angående fremtiden forventende man at 

ekspandere i Kina. 

            En god og spændende dag  

                               hos  

                      NORDFRIM 
                        

                                                     p.v.a. 

Aarhus Julemærkesamler Forening ”Caritas” 

                Peter Flemming Nissen. 
 

 
Lad dette være et oplæg til vores første møde d. 5. september 2012 
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Iflg. ”Filatelisten/Leif Ørndorf” i afkortet version. 
 

Hele sagen kan ses på vores hjemmeside: www.jernebanemaerker.dk 
 

I det seneste nummer af SFK-POSTEN, der er organ for de "Samarbejdende 

Fynske frimærkeKlubber", blev der bragt et læserbrev om et manipuleret brev. I 

dette læserbrev beskyldes en kendt Fynsk formand for at have "forbedret" et brev 

med et julemærke. Formanden for Forbundsklubben erkender at have 

manipuleret dette objekt! Dette fremgår af SFK-POSTEN nr. 1. august 2012. 

Historien er følgende:  

Et daværende medlem af Nyborg Filatelist-Klub, Jens Mortensen viser formanden 

et brev han har købt med 2 fine Kauslunde stjernestempler. Formanden: "Har du 

det nu"! jeg har skam selv lavet det. Formanden siger videre at der var et grimt 

sidestempel på brevet, så han købte et julemærke og limede det på, så ingen kan se 

det grimme stempel. Så kan man få en væsentlig bedre pris for det, forklarede 

han!!!! Jens Mortensen har for flere år siden købt brevet af en svensker, som i sin 

tid købte det af formanden for Nyborg Filatelist-Klub.  

Den pågældende formand hævder, efter sagen var kommet frem, at han har haft 

flere samtaler med andre samlere om netop "julemærkerestaurering".  Blandt disse 

var holdningen – stadig ifølge formanden - ikke entydig, men med en tendens til 

accept af "julemærkerestaurering"!  

Helt ærligt kunne jeg godt tænke mig at vide hvem det er der mener at den slags 

kan accepteres. Philip Rasmussen, nu forhenværende formand for Nyborg 

Filatelist-Klub har svaret på de spørgsmål Filatelisten stillede ham. Philip 

Rasmussen har valgt selv at melde sig ud af Nyborg Filatelist-Klub, og dermed af 

Danmarks Filatelist Forbund. 

Kim Vilhelmsens kommentar til Philip Rasmussen´s 

”julemærkerestaurering” 
://:Det var dog en rystende påstand at samlerne har en tendens til at accepterer 

forfalskede forsendelser med julemærker, når blot årstallet kan dokumenterer at 

forsendelsen er afsendt indenfor julemærkets udgivelses periode. Hvor Philip 

Rasmussen fra Nyborg har den viden fra, kunne være rigtig spændende at få at 

vide… Måske er det et lokalt fænomen, i Nyborg ? 

Som formand for ”JulemærkeSamleren” i Værløse, har jeg ikke samme  

opfattelse og mener heller ikke at hverken Århus Julemærkesamler 

Forening Caritas eller Nord Jyllands Julemærkesamler Forening, som er vore 

nærmeste samarbejdspartnere, kan stå inde for en sådan indstilling til at pynte på 

forsendelser med julemærker. Ingen som er samler, uanset på hvad, kan acceptere 

forfalskede enheder. Netop gr. Mulighed for fusk går mange samlere målrettet efter 

julebreve og kort, hvor julemærket er ”bundet” til forsendelsen af div. Stempler://: 

K.V. 

http://www.jernebanemaerker.dk/
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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-medlem kr. 70,- /  B-medlem kr. 30,-.  

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

 

Søges: Kontakt med andre samlere af ” Skandinaviske udvanderes jule- års- 

eller lejlighedsmærker rundt om i verden”. Jeg har noteret mig ca. en snes 

forskellige udgivere.              Bent Nørremølle 

Tlf. (+46) 40 46 71 07   E-mail: northmill@compagnet.se 

Medlemsannoncer - KØB – SALG – BYTTE 
Alle medlemmer kan indsende annoncer som  

medtages gratis i 1. kommende blad - prøv næste gang! 

ng! 
 

Søges:Kort eller breve med stempelbundet julemærke fra  Århus Y´s Mens 

Club alle årgange, ligeledes fra Ebeltoft alle år efter 1995.               

Kurt Henriksen tlf. 98 16 14 24 

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:Pins på kort 2001,03,05,09. Pins i æske 2001. Marchmedaljer 1977, 78 

begge. Åland 1993 > 97, 99>02,  Kræftens Bekæmpelse 2009 og Dansk 

Folkeparti 2007 alle i helark, desuden Bogense GIF 92, 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 
 

 



20 

 

 

    

Akureyri Finland Estland Norge Aalborg 

Christmas Seal Carrier 
”Julemærkepostbudet” 

v. Sarah Petersson 
Eneste specialforretning i Europa med Jule- & velgørenhedsmærker! 

Agentur: Virgin Islands Children´s Seal Fund, Inc. 
 

Altid frisk med et godt tilbud!  

Det nye Katalog AFA Julemærker  ”NORDEN” 2012 

Tilbud til mine Kunder og medlemmer 

 i julemærkeforeninger  

DKK 345,- + evt. porto 
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 

  
 

 

 


