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  Aarhus Julemærkesamler Forening 

”Caritas” 
Stiftet 16.7.1981 

 

Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto 
 

Formand & konstitueret kasserer: 

 Peter Flemming Nissen 

 Holmetoften 37 E. 

 8270 Højbjerg 

 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 Aarhus C. 

 Mobil tlf. 86 19 22 18 
 

Kasserer:     Peter Nissen konstitueret midlertidigt 
 

Funktionshjælpere: 
Alice Bisgaard, Ormslevvej 29, 1.tv. 8260 Viby J. tlf.86 14 96 24 

Erik Simonsen, Marselis Boulevard 93, 1.th., 8000 Aarhus C. tlf.20 21 34 30 
 

Foreningens bankkonto: 

Nordea, Vesterbro Afd. Aarhus   /   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: Aarhus 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 en ny og spændende sæson i vor forening! 
 

Der er mange forskellige aktiviteter på programmet, vi kan kun opfordre til 

at møde op, hvis det overhovedet er muligt.  

Programmet for 2014 - 2015 findes side 8 & 9. 

Tag album med på mødeaftenerne og vis hvad I samler på, det kan være en 

stor inspiration for de andre. Har I spørgsmål, kom frem med dem, måske 

får I svar her og nu. 

På side 10 og 11 finder I referat fra generalforsamlingen afholdt 5.3.2014 

samt regnskab for 2013 med det flotte resultat!  

 

Byttedagen er en af vore store dage. Så stor en succes, at det nu er 

Danmarks største træf for samlere af julemærker, velgørenhedsmærker, 

formålsmærker, mærkater og forsendelser relateret til disse områder. Her 

gives endvidere mulighed for at møde medlemmer ”med langt til Aarhus”. 

Vi er meget glade for opbakningen, og i særdeleshed, at medlemmer både 

fra Norge og Sverige finder vejen hertil, virkelig en mulighed for alle fra 

nær og fjern! På side 14 er der billeder fra byttedagen 2014, og i 

Formandens referat side 10 yderligere omtale af byttedagen. 

Lad os mødes igen på Byttedagen 21. marts 2015! 

 

Kom frit frem med forslag til aktiviteter, ideer til bladet, oplysninger m.m. 

Bestyrelsen gør alt for, at medlemmerne er medbestemmende for, hvad der 

skal ske i klubben. Til alle nye samlere som er interesseret: Resten af 2014 

er kontingent fri, kom og se om det er noget. Vi er i øjeblikket 54 aktive 

”Caritas” medlemmer.  

Programmerne for ”Værløse” og ”Aalborg” se side 12 og 13. 

Vigtige datoer for Julemærkesamlere! 

Lørdag d. 25. oktober  2014 Byttedag i ”NJF” Aalborg  

Søndag d. 7. december 2014 Den årlige JULEMÆRKEMARCH  

Støt børn på Julemærkehjem i Danmark! 
Gå for en god sag - Gå med på den 38. Julemærkemarch  

Der er 63 startsteder over hele landet. Startsteder og tidspunkter – spørg på 

nærmeste posthus!  Mød flittigt op, gør det til en god tradition! 
 

På gensyn – Bestyrelsen   
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SE Her! 
2 fine kataloger til mærkat- og temasamlere har set dagens lys! 

 

 
  

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Koster kr. 175,-, fås også 

på CD til kr. 100,- 

begge del for kr.250,- 

 

Gengivet forsiden 

samt 2 sider 

med eksempler 

på indhold. 

Til højre 

indholds- 

fortegnelse over 

de 105 sider! 

Begge forhandles hos Christmas Seal Carrier ”Julemærkepostbudet” 

Tlf. 98 14 19 86  eller mail: christmas.seal@mail.dk 

Registreret så de er 

lette at søge under 

beliggenhed eller 

udgiver! 

TEMA: 

Kirker, Broer, 

Fyrtårne 

Mindesmærker, 

Møller & Slotte 

på julemærker 

I alt 114 sider 

kr. 135,- 
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Højbjerg - Unge Hjem! 

Da der er ukorrekte oplysninger i det nye Afa 2012 

katalog, gengives her scan af alle årgangene med de 

rigtige årstal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1963 intet mærke udgivet! 

 

 

 

1962 overtryk med 

guld ramme på 1961  

50 forskellige 

1961 – 50 forskellige 

1964 – 4 forskellige 
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1965 – 5 forskellige 

1966 – 5 forskellige 

 

 

 

 

1968 – 5 forskellige 

1969 – 5 forskellige 

1967 – 5 forskellige 
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1971- alle ens! 

 

 

 << 1970 – alle ens! 

 

Flere oplysninger eller køb af disse - ret henvendelse til :  

Kim Vilhelmsen på tlf. 23 48 29 41 eller mail: kimvilhelmsen@mail.dk 

 

 

1972 – Alle ens! >> 

Julemændenes 

Verdens- 

kongress 

på Bakken 

2014 

Her 

gengivet  

de  

2  

Postkort 6-blok med  

overtrykket! 
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Møder og aktiviteter i 

Aarhus Julemærkesamler Forening ”Caritas” 

Efterårs sæson 2014 
 

Onsdag d. 3. september 2014 

Aftenens indslag: Ole Beck fortæller om, og viser, spændende 

juleforsendelser og portotakster. En interessant start på den nye sæson! 

Auktion, lotteri, kaffebord. BEMÆRK: Hvor ikke andet nævnes koster 

kaffe/the & brød på alle mødeaftener kun kr. 8,- pr. person.      

Der udtrækkes mødepræmie hver mødeaften! 

Husk på alle mødeaftener at tage mancoliste og byttemateriale med! 

Onsdag d. 1. oktober 2014 

Aftenens indslag: Vi har valg ikke at afsløre forløbet for aftenens program, 

men vi opfordrer jer kraftigt til at møde op. Vi er sikre på det nok skal blive 

en hyggelig aften og kaffebordet er gratis! 

Auktion  & lotteri! 

Onsdag d. 5. november 2014 

Aftenens indslag: Otto Kjærgaard viser sin samling over emnet ”Hvor bor 

den rigtige julemand egentlig” - selvfølgelig i Grønland eller gør han?  Se 

det bliver spændende – kom, hør og se!  

Auktion, lotteri og kaffebord. 

Onsdag d. 3. december 2014 

Juleafslutning: Tag endelig familien med – store som små! Vi skaber 

ved fælles hjælp en god julestemning, vi snakker, synger og spiller banko. 

Hver deltager bedes medbringe en lille ”julegave” til bankospillet, 

værdi kr.25,-. Der sælges et lotteri og der bliver mulighed for at se eller 

købe de nye mærker 2014. 

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. 
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Møder og aktiviteter i 

Aarhus Julemærkesamler Forening ”Caritas” 

Forårs sæson 2015 
 

Onsdag d. 7. januar 2015 

Vi ønsker hinanden GODT NYTÅR! Vi ser på nyheder 2014. Af 20 

udvalgte ark fra Skandinavien, stemmer vi om ”Årets fineste ark/motiv 

2014” – der vil være 1., 2. og 3. præmier. Har du opdaget noget 

spændende i din julepost – tag det med!  

 Auktion, lotteri og kaffebord. 

Onsdag d. 4. februar 2015 

Aftenens indslag: Jørgen Andresen viser og fortæller om julepost før 1904 

Auktion, lotteri og kaffebord. 

Onsdag d. 4. marts 2015 

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. 8. april 2015 

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. Mere i bladet i januar! 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. 
 

S T O R E   B Y T T E DAG! 
Lørdag d. 21. marts 2015 

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 af 

spændende og sjældne objekter, 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. 21. marts 2015 
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Generalforsamling og Formandsberetning marts 2014 

Aarhus Julemærkesamler Forening ”Caritas” 
 

Formandsberetning  
 

Året 2013 har været et lidt specielt år, antallet af medlemmer ved årets begyndelse 

var 58 og ved årets slutning 55, 2 har meldt sig ud og der er desværre 3 af vores 

medlemmer, som er afgået ved døden (Amy Berthelsen, Kurt Henriksen og Dan 

Agerbo). Vi kan glæde os over tilgang af 2 nye medlemmer i årets løb og således 

nøjes med en begrænset tilbagegang.  

På de 8 mødeaftner har der været i alt 123 personer eller i gennemsnit 15,4 per 

aften. 

Vi har afholdt 1 bestyrelsesmøde i sommeren 2013 i Leo og Ernas havehus her i 

Aarhus og rigtig mange telefonsamtaler + mails året igennem. 

Julemærkebyttedagen den 23. marts på Viby Bibliotek, kom der dagen igennem 

ca. 70-75 (Inkl. 2 fra Norge og 1 fra Sverige) julemærkeinteresserede samler. 

Horst Nielsen og Henning Petersen, begge Sjælland, udstillede igen på vores i alt 

”4 rammer”, med 2 meget inspirerende udstillinger.  

Byttedags storauktion på 214 lot blev de 133 lot solgt for i alt kr. 6809,00 og købt 

af i alt 23 bydere. Det var andet år vi kørt auktionen på computeren og dermed en 

hurtigere afvikling af auktionen. Vi bestræber os forsat på at blive bedre og 

hurtigere til at afvikle auktionen. 

På vores 8 medlemsmødeaftner har vi haft foredragsholdere blandt andet Jørgen 

Andresen, Risskov, fortalte i uddrag om sin julemærkesamling og viste 

forsendelser fra 1946 og frem.  

Per Knudsen, Fredericia, fortalte om sin nye bog, der omhandler julemærker og 

velgørenhedsmærker fra 1885 til ca. 1920. Bogen kan købes på vore mødeaftner 

for kr. 175,00. Spændende bog, som varmt kan anbefales.  

Leif Ørndorf, Odder, www.filatelisten.dk, fortalte om ”jul på jernbaner”, med 

spændende materiale, foredrag. Jeg kan varmt anbefale i kikker på Leifs 

hjemmeside www.filatelisten.dk. Leif lægger et kæmpe arbejde i sin hjemmeside. 

Derudover var der året igennem flere spontane små korte og længere informative 

indlæg om ny opdagelse og iagttagelse, som vedrører og har relation til 

julemærker.  

Jeg vil gerne takke alle der trofast kommer til møderne, det glæder bestyrelsen og 

det tager vi som udtryk for et tiltrækkende program, dernæst speciel tak til Sarah, 

Erna, Leif, Erik og Alice plus mange flere, som hjælper med til, at Aarhus 

Julemærkesamler Forening Caritas, kan fungere og at det er sjovt og et godt 

socialt forum og en god julemærkeklub, at være medlem af. 

Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingens godkendelse. 

 

Peter Flemming Nissen. 

http://www.filatelisten.dk/
http://www.filatelisten.dk/
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Ad. pkt.2:  Formandens beretning blev godkendt 

Ad. pkt.3:  Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab. 

 Godkendt med applaus! 

Ad. pkt.4:  Behandling af indkomne forslag. 

 a)Bestyrelsens forslag til kontingent for år 2015 (uændret) 

  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 Flemming Nissen som blev genvalgt   

På valg er Kasserer: Peter Flemming Nissen godkendte at fortsætte 

konstitueringen for yderligere 1 år  

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

På valg er 1. revisor: John Bøhm som modtog genvalg  

Ad. pkt.7:  Eventuelt 

 Ingen bemærkninger udover tilfredshed med årets forløb. 

Leif Nielsen sluttede generalforsamlingen med tak for god og hurtig behandling. 
 

Regnskab 
Aarhus Julemærkesamler Forening ”Caritas”  Resultatopgørelse for Året 2013  

                                                                                                           2013                    2012 
Indgået kontingenter  3.510 3.380 

Lotteri  / præmier m.v. 4.242  4.143 

Gave fra DSFM  0 900 

- kaffe, brød m.v. -3.383 859 442 

Ialt indgået  4.369 4.722 

Kontorartikler 461  -281 

Gaver 100  -183 

Diverse-Kørselsgodtgørelse Norfrim 0  -1.592 

Trykning Bladet 600  -669 

Porto Bladet m.v. 1.309  -1.383 

Diverse 216   

I alt udgået  -2.686 -4.108 

Renter Bank  0 0 

Resultat  1.683 614 

    

                      BALANCE PR. 31.12.                             2013                     2012 

Aktiver    

Kassebeholdning  1.121 31 

Nordea, Vesterbro afd.:    

Konto nr. 959-02-29511  14.857 12.974 

Aktiver i alt   15.978 13,005 

Passiver    

Forudbetalte kontingenter  1.670 380 

Egenkapital pr. 01.01.2013 12.625  12.011 

Årtes resultat 1.683 1.683 614 

Passiver i alt   15.978 13.005 
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Sæsonplan 2014-15 
Kig evt. ind på: www.julemærkeportalen.dk 

 

Alle medlemsmøder afholdes i lokale 1, 1ste sal. "Satelitten" 

Bymidten 46, 3500 Værløse. Kl. 19 - 22. 

 
Der afholdes i denne sæson tema om Danske Julemærker fra 1910 – 

1914. Det er hensigten at de fremmødte medbringer deres julemærker fra 

disse årstal til møderne, hvor varianter m.m. vil blive gennemgået 

nærmere. 

  

03.09.14: 
Sæsonstart. Sommerens fund. Erik Gludsted fortæller om sin samling. Tema 

år 1910. Auktion. 

 01.10.14: 
Sten Gustafson fortæller om sin samling. Tema år 1911. Auktion. 

 05.11.14: 
Kim Vilhelmsen præsenterer årets julemærke. Tema år 1912. Auktion. 

 03.12.14: 
Julehygge. Tilmelding til Poul Høj. 

 07.01.15: 
Besøg fra andre SFK klubber. Tema år 1913. Auktion. 

 03.02.15: 
Besøg en anden SFK klub. 

 04.03.15: 
Generalforsamling, Poul Høj fortæller om sin samling. Tema år 1914. 

Auktion. Sæsonafslutning. 

 01.04.15: 
 Mødet er aflyst !!!. Da Kommunen skal bruge lokalet... 

 

Nærmere oplysninger: 

Ring til Formanden Poul Høj. Tlf. 24 97 11 97. 
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AKTIVITETSOVERSIGT                     

2014    -    2015 
Alle møder afholdes på Vejgård Bibliotek,  

Hadsundvej 35, Aalborg 

Torsdag 

11. sep. 

2014 

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. 

2014 

Aftenens emne 

Bytning og lotteri. Sidste indleveringsdag af auktionsmateriale til 

byttedagen. 

Lørdag 

 25. okt. 

2014 

Byttedag: Foregår på Hadsundvej 35, Aalborg fra kl.10,00. Auktionen 

starter kl. 14,00 med eftersyn fra kl. 10,00 til kl. 13,30. Der er gratis 

kaffe til de fremmødte fra kl. 10,00 til 11,00. 

Torsdag 

13. nov. 

2014 

Nu skulle de første nyheder være fremme. 

Vi holder auktion, sælger et lotteri samt hygger med lidt snak og 

bytning. I aften er sidste frist for indbetaling til julemærkemarch 

Søndag 

7. Dec. 

2014 

JULEMÆRKEMARCH: 

Skal vi nu ikke prøve at snuppe pokalen igen!  

Vi mødes på Mariendals Skole kl. 8.45 

Start tid kl. 9.00 

Torsdag 

11. dec. 

2014 

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 25 kr. 

Fra kl.19.00 vil Sarah have en stand, hvor mange af årets nyheder kan 

købes. 

Torsdag 

8. jan. 

2015 

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. 

2015 

Aftenens emne?? 

Der er aktion - lotteri & bytning. 

Torsdag 

  12. marts 

2015 

Så er der generalforsamling i henhold til vedtægter. 

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 - lotteri. 

Denne aften er foreningen vært ved kaffe og brød. 

Torsdag 

9. april 

2015 

Sæsonafslutning. Afslutning af den gennemgående konkurrence med 

præmieuddeling. Bankospil, lotteri og bytning.  

Alle medbringer en lille gave, værdi 25 kr. 

Start den 10. september 2015. 
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Annonce 

 

     Auktionsmaterialet studeres ivrigt!                   Stemning ved byttebordene! 

 

       Udstillingen ses i baggrunden -                               Tak til udstiller:  

            Spændende som altid!                           Horst Nielsen & Henning Pedersen 
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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 Peter Nissen.                          

Kontingent:Årskontingentet for A-medlem kr. 70,- /  B-medlem kr. 30,-.  

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

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 1904 til 1908, 1912, 1913 & 16 købes. God pris - efter 

kvalitet! DK-helark tk. 1962. DK-Pins på kort 03,05 & 09, samt Pins i æske 

2001. Desuden følgende: Verdens Naturfond 2009, Dansk Folkeparti 2007, 

Thisted RK 1989,90, Sulsted Hammer 93, 94, Skagen Y´s Mens 1995 til o.m. 

2000 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. Mobil 28 58 67 98 
E-mail: peter-nissen@jernbanemaerker.dk Hjemmeside: www.jernbanemaerker.dk 

 

 

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

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

ng! 
 
Søges: Julemærker  fra Norge – Sverige – Island, også lokale mærker. Fra 

danske byer har jeg en del byttemateriale. 

Erik Simonsen tlf. 86115094 E-mail: besim@webspeed.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! 

mailto:christmas.seal@mail.dk
http://www.christmasseal.dk/
mailto:peter-nissen@jernbanemaerker.dk
http://www.jernbanemaerker.dk/
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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 1908! God pris for sjældenheder og 

god kvalitet! 

mailto:christmas.seal@mail.dk
http://www.christmasseal.dk/

