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”Siden sidst” - orientering fra Bestyrelsen!
Vi indbyder medlemmerne til at møde flittigt op på vore mødeaftner. Der er
altid viden, en god snak og festligt samvær. Bestyrelsen forsøger at finde
spændende emner og at få medlemmerne til at deltage.
Vi ser frem til en god sæson med 8 spændende mødeaftener, og en super
byttedag marts 2018 med deltagelse fra nær og fjern!
Programmet for 2017 - 2018 findes side 8 & 9.
Er der noget I ønsker belyst eller opklaret eller gerne vil delagtiggøre andre
i, sig det til formanden. Vi bringer i dette blad en artikel om Belgiske børns
udgivelser. Det viser med al tydelighed hvor spændende det kan være, at
dykke ned i et samlerområde. Stor TAK til Bent Nørremølle! Vi modtager
gerne artikler eller indlæg til bladet.
På side 12 og 13 finder I referat fra generalforsamlingen afholdt 1. marts
2017 samt regnskab for 2016! Vi har en vel konstitueret forening.
Byttedagen d. 25. marts 2017 summede af veltilpasse besøgende, succes
med meget stor deltagelse! Vi håber i 2018 at se mange flere fra de andre
klubber. De ved ikke hvad de går glip af, kom og se! Opfordringen gælder
bestyrelse og medlemmer i ”Julemærkesamleren” Værløse & DJF,
Danmarks Julemærkesamler Forening, se så får vi hele landet med! På side
10 er der billeder fra vores byttedag 2017.
Bestyrelsen er i fuld gang med at tilrettelægge dagen – så noter datoen og
Lad os mødes på Byttedagen LØRDAG d. 24. marts 2018!

Vigtige datoer for Julemærkesamlere!
Programmet for ”JulemærkeSamleren” (Værløse) ses side 14.
Søndag d. 3. december 2017 Den årlige JULEMÆRKEMARCH

Støt børn på Julemærkehjem i Danmark!
Gå for en god sag - Gå med på Julemærkemarch nummer 41!
Der er startsteder over hele landet. Startsteder og tidspunkter – spørg i
nærmeste Postbutik! Mød flittigt op, gør det til en god tradition!
På gensyn – Bestyrelsen
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Denne artikel bringes med tilladelse af vort medlem
Bent Nørremølle, Sverige
BELGISKE BØRN - HJÆLP TIL BELGIERNE

Under 1.verdenskrig kom Tysklands besættelse af det neutrale Belgien til at
betyde talrige overgreb mod civilbefolkningen og drev et par millioner på flugt.
Pressen bragte grufulde berettelser om voldtægt og lemlæstelser som også
ingik i den krigspropaganda som særlig England benyttede sig af.
Mange flygtningebørn kom til lejre i Franske kolonier.
Også i Danmark blev forholdene beskrevet af pressen. I Aarhus resulterede det
i oprettelsen af en komitté under formandskab af postassistent N.H.Henriksen og
med lærer K.P.Kristensen og redaktør Bendix Olsen i bestyrelsen. Man arbejdede
i nøje kontakt med den belgiske minister i København.

De lod fremstille velgørenhedsmærker med priser 2, 5, 10 og 25 øre. Man nævnte
allerede dengang at velgørenhedsmærkerne ville få samlerværdi.
Det var i høj grad gennem skolerne at mærkerne blev solgt, og regnskab blev
aflagt i tidsskriftet "Folkeskolen". Det blev til 20.000 Frcs.
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Mærkerne blev trykt på både alm. og på kridt.papir og med stor variation i
farvenuancer.
Motivet til mærket i 1914 var den belgiske konge Albert den 1. med familie.
Andre mærker f.eks. Fyens Stift Chrysanthemums Udstilling støttede også
indsamlingen.

Foruden de beskrevne mærker kom nu også overtryk frem. Man overtrykte
mærkerne med Norge, Sverige, U.S.A og Argentina og med farverne sort, rød
og grøn. Der er store variationer i stemplingerne.
Der kom også andre reaktioner på forholdene for flygtningebørnene, således skrev
Aarhusforfatteren Hans Hartvis Seedorff et digt Til Julemærket for landflygtlige,
belgiske Børn.

Da man satte igang i 1914 var det ikke tanken at fortsætte; men efter samtale med
den belgiske minister i København i 1915 besluttede komitéen, efter besked om at
nøden var endnu større end forrige år, at trykke nye mærker, som foruden i de
danske skoler også blev tilsendt norske skoler med anbefaling fra norske lærere.
1915 års motiv er taget fra Frants Henningsen´s berømte maleri. Forladt fra
1888, som idag findes på AROS, Mærkenes værdier var igen 2, 5, 10 og 25 øre.
Årets regnskab sluttede på 40.000 Frcs.
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Fra en julefest i Bouex i Frankrig kom dette takkebrev:

I 1916 var kom en ny serie af 2, 5, 10 og 25 øres mærker og et antal med
overtryk. Motivet for 25 øre var Rafael´s Madonna.

1917 års mærker var igen på 2, 5, 10, og 25 øre. Motivet på 25 øre var
Thorvaldsen´s Dagen.
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1918 års mærker fulgte tidligere års værdisætning og motivet på 25 øres mærket
var af Thorvaldsen´s Tro, Håb og Kærlighed.

1918 års mærker fulgte tidligere års værdisætning og motivet på 25 øres mærket
var af Thorvaldsen´s Tro, Håb og Kærlighed.

Det er ikke lykkedes at få oplysninger om komitéens arbejde under 1916-1919,
om resultatet af indsamlingerne og om børnene i de franske lejre. Jeg vil gerne ha
rettelser/ tilføjelser fra interesserede på mail adr.: bent.norremolle@gmail.com
Se priser og nøjere beskrivninger i kataloget Julemærker Norden 2012 (side 200206).
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Møder og aktiviteter i
Aarhus Julemærkesamler Forening ”Caritas”

Efterårs sæson 2017
Onsdag d. 6. september 2017
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!
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.
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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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Annonce
Mancolisten suppleres, husk den og
mød op med byttemateriale!
Viden udveksles! Sjældenheder studeres!
Julemærkesamlernes mekka ”Caritas”
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Der har været ønske om at høre lidt om Udgivelserne og historien bag ”Kongeriget
Elleore”. På grund af pladsmangel i dette blad bringes yderligere om deres
udgivelser i næste blad. Her vil vi nøjes med ”Kongerigets” start/opstående.
De fortæller selv, at de er Nordens 4. og mindste Kongerige. En kreds af lærere på en
skole i København købte i 1944 øen Elleore beliggende i Roskilde Fjord. Meningen
var at skolens elever skulle anvende øen til weekend- og sommerophold. Man har
royale titler som Erik I, Leo I, Leodora m. fl.. Forskellige værn, også med titler,
værnsuniformer og et utal af medaljer. Det årlige hofbal er et udstyrsstykke som
ikke står tilbage for andre statssamfund.
Samfundet Elleore er så udbygget, at de har eget møntsystem med stakat, disse, hvid
og mark, postvæsen med egne frimærker (ikke gyldige i resten af riget) og
julemærker, alt sammen for at skaffe midler til den altid slunkne ”statskasse”.
Elleoresamfundet er et filantropisk foretagende, der ikke modtager tilskud udefra.
Fortsættelse følger næste blad!
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Generalforsamling og Formandsberetning marts 2017
Aarhus Julemærkesamler Forening ”Caritas”

Ad. pkt.1:
Ad. pkt.2:

Formandsberetning
onsdag den 1. marts 2017
Valg af dirigent: Leif Nielsen blev enstemmigt valg
Formandens beretning.

I årets løb har vi haft flere foredragsholdere, blandt andet Kaj Linno Henriksen,
som fortalte om små og store oplevelser i relation til grønlandske julemærker, Kaj
fortalte på en meget levende og interessant måde historier fra Grønland.
John Nielsen, fortalte om H. C. Andersen på mærkerne. John viste sin samling af
H. C. Andersen mærker, en god aften.
Klaus Rasmussen, Hobro Julemærkehjem, fortalte en masse om arbejdet på Hobro
Julemærkehjem, Julemærkefonden, historien og om børnenes dagligdag og vilkår,
en spændende aften.
På september mødet fejrede vi Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas 35 års
jubilæum.
Til julehyggemødet spillede Torben og Peter, Randers, på henholdsvis harmonika
og guitar, en virkelig hyggelig aften, nogen af numrene kan ses og høres på
Facebook. En super hyggelig aften
Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas havde ved årets udgang 66
medlemmer, det går fremad – god udvikling. Mødedeltagelse på de 8 mødeaftner i
alt 155, eller næsten 20 personer i snit per aften.
Julemærkebyttedag på Viby bibliotek var vel besøgt, måske omkring 120 til 130
interesserede julemærkesamler, fra nær og fjern, vi havde som sædvanlig besøg
fra Norge og Sverige, samt det ganske land, hvor alle er med til at gøre
julemærkebyttedagen til noget ganske særligt. Udstiller var Ole Beck og Horst
Nielsen, super fin udstilling, mange tak for det.
På julemærkeauktionen blev der solgt 172 lot – 25 byder – solgt for kr. 10.995,00,
det kan vi vist godt kalde en succes.
Jeg vil meget gerne på bestyrelsens vegne takke alle medlemmer,
foredragsholdere og alle der er med til gøre Aarhus Julemærkesamler
Forening Caritas til det, foreningen er i dag, tusind tak til jer alle.
Jeg overgiver hermed beretningen til generalforsamlingen.
Aarhus den 18.2.2017. Peter Flemming Nissen.
Ad. pkt.2:
Ad. pkt.3:

Formanden beretning blev godkendt
Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab.
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Ad. pkt.4:

Ad. pkt.5:

Ad. pkt.6:
Ad. pkt.7:

Regnskabet blev godkendt!
Behandling af indkomne forslag.
a)Bestyrelsens forslag til kontingent for år 2018 (uændret)
A-medlemmer kr.70,00
B-medlemmer kr.30,00
Der var indsendt forslag om kontingentforhøjelse til kr. 85,- for Amedlemmer og 15,-for B-medlemmer. Ved afstemningen faldt dette
forslag med 9 for og 10 imod, bestyrelsens forslag blev stadfæstet.
Valg af bestyrelse og suppleant: På valg er:
1. Næstformand: Erna Jacobseb - modtog genvalg
2. Kasserer: Sigrid Kastrup – modtog genvalg
3. Bestyrelsesmedlem: Erik Simonsen - modtog genvalg
4. Bestyrelsesmedlem: Alice Bisgaard – modtog genvalg
Valg af revisor og suppleant: På valg er:
1. 2. revisor: Leif Nielsen – modtog genvalg
Eventuelt: Erna foreslog kaffen skulle stige til 10 kr.. Alle stemte
for/vedtaget!

Regnskab
Aarhus Julemærkesamler Forening ”Caritas” Resultatopgørelse for Året 2016
Indgået kontingenter
Lotteri / præmier m.v.
- kaffe, brød m.v.
Byttedag: Lotteri m.v.
Kaffe. Brød m.v.
Ialt indgået
Kontorartikler
Gaver
Trykning Bladet
Porto Bladet m.v.
Kørsel foredragsholder
Diverse
I alt udgået
Renter Bank
Resultat

2016
3.835
3.094
-2.103
2.850
-2.366

3.540

637

637

1.475
5.310

4.177
-975
-901
-1.049
-1.760
0
-328
-5.013
0
-836

-412
0
-1.133
-1.675
-549
-668
-4437
0
873

BALANCE PR. 31.12.
Aktiver
Kassebeholdning
Nordea, Vesterbro afd.:
Konto nr. 959-02-29511
Aktiver i alt
Passiver
Forudbetalte kontingenter
Egenkapital pr. 01.01.2016
Årets resultat

2015

2016

15.009
873
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2015

1.645

699

16.357
18.002

16.725
17.424

2.120

2.415
15.009
873

15.882

Passiver i alt

18.002

17.424

Stiftet 4. september 2001
Formand:

Poul Høj, Ved Lindelund 287, 2605 Brøndby.
Tlf. 24 971197 mail:piapoul@post.tele.dk.

Kontaktperson: Poul Høj, Ved Lindelund 287, 2605 Brøndby.
Tlf. 24 971197 mail:piapoul@post.tele.dk.
Klubmøder: Der afholdes 8 klubmøder pr. sæson, på den først onsdag
i hver måned fra september til april.
Mødested: Satelitten, Bymidten 46, 1. lokale 2, 3500 Værløse. Satelitten
ligger
ved siden af biblioteketet og tæt på Værløse station. Mødet
startes kl. 19.00 og slutter kl. 21.30.
Hjemmeside: www.julemærkesamleren.dk

Sæsonplan Efteråret 2017
06.09:
04.10:
01.11:
06.12:

Sæsonstart, sommerens fund, fokus på år 1926, auktion.
Medlem viser sin samling, fokus på år 1927, auktion.
Årets julemærke, fokus på år 1928, auktion.
Julehygge – tilmelding nødvendig.

03.01:
07.02:

Medlem viser sin samling, fokus på år 1929, auktion.
Besøg af en anden klub og åbent hus for alle julemærke
interesserede, fokus på år 1930, auktion.
Generalforsamling.
Sæsonafslutning med hygge, fokus på år 1931 og auktion.

Foråret 2018

07.03:
05.04:
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Hvis du spænding og glæde mangler – bliv julemærkesamler..

Medlemsannoncer - KØB – SALG – BYTTE
Alle medlemmer kan indsende annoncer som
medtages gratis i 1. kommende blad - prøv næste gang!
Søges: Julemærker fra Norge – Sverige – Island, også lokale mærker. Fra
danske byer har jeg en del byttemateriale.
Erik Simonsen tlf. 20 21 34 30 E-mail: besim@webspeed.dk
Søges: Danmark julemærke i udkast, perfin, prøvetryk, varianter og
fejltryk. Dampskibsmærker og jernbanemærkesamling inkl. helark og
forsendelser. 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
Søges: Danske Helark 1904 til 1919 købes – gerne hel samling! God pris –
efter kvalitet! DK-helark tk. 1960, 1962 & 1963 ufoldede/postfriske!
Sverige National helark 1915, 1945 og 1963 med sort tekst! Sarah
Petersson tlf. 98 14 19 86
E-mail: christmas.seal@mail.dk Hjemmeside: www.christmasseal.dk

OBS!

Gratis for medlemmer!

OBS!

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: Skulle nogle medlemmer have ønske om
udvalgssendinger, ret henvendelse til Formanden, som så vidt muligt vil
være behjælpelig! Auktion: Indlevering til auktion kan ske på mødeaften
senest kl.19.15. Husk de skal afleveres med udfyldte omslag og
indleveringsliste, som kan købes hos Peter Nissen – 50 øre pr. stk.
Kontingent:Årskontingentet for A-medlem kr. 70,- / B-medlem kr. 30,-.
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Tilbud til nye medlemmer: Kontingent for 2. halvår gratis!

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.

Jeg rydder op og sælger ud med stor rabat – samlinger, partier m.m.
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 samlinger af julemærker købes!
Især DK-helark 1904 til 1942!
God pris for sjældenheder og god kvalitet!
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