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Aarhus Julemærkesamler Forening 
”Caritas” 

Stiftet 16.7.1981 

Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto 
 

Formand:      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:       Sigrid Kastrup 

 Holmstrupgårdvej 160 

8210 Aarhus N. 

Mobil tlf. 20 66 09 28 

 

Bestyrelsesmedlemmer:  
Alice Bisgaard, Ormslevvej 29, 1.tv. 8260 Viby J. tlf.50403517 

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

Peter Fisker, Guldbergsgade 53, 8600 Silkeborg. tlf.86812140 
 

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” 

http://www.julemaerker.dk/
http://www.jernbanemaerker.dk/
mailto:peter-nissen@mail.dk
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”Siden sidst” - orientering fra Bestyrelsen! 
 

Vel mødt til alle vore medlemmer til en ny sæson,  

forhåbentlig uden afbrydelser! 

 

Vi måtte desværre aflyse vores store og velbesøgte Byttedag på grund af 

Covid19. Det er glædeligt, at vi ikke har hørt om syge og ej heller om 

mistede til denne forfærdelige epidemi. Lad os håbe, der nu er styr på den 

og vi snart har en vaccine at sætte vores lid til. 

 

Vi har den triste meddelelse at Harly Nielsen ikke er blandt os mere. 

Harly var et aktivt medlem indtil alderen indskrænkede mobiliteten, men 

han var interesseret og samlede lige til det sidste. Et ære være Harlys 

minde!  

Byttedagen Lørdag d. 20. marts 2021 
imødeses med glæde og forventning. At vi måtte aflyse 2020 var en stor 

skuffelse for mange medlemmer. Alle auktionsindleverer har ladet alt 

materiale gå videre til 2021, der udsendes nye lister med bladet i januar.   

 

Øvrige oplysninger om Byttedagen følger også i Januar! 
 

Så indføres en ny ordning for medlemsannoncer: Vi indrykker kun den 

samme annonce 2 gange, herefter bedes I indsende tekst til ny. Det er for at der 

skal ske fornyelse, og gøre efterlysningerne mere spændende at gå efter. Husk 

det er et ganske gratis tilbud til medlemmerne, benyt jer nu af det! 

 

Foreningen regnskab samt referat fra Generalforsamlingen i marts 2020 findes 

på siderne 9, 10 & 11. 

Vigtige datoer for julemærkesamlere! 
 

Se mødeprogrammet for Caritas side 7 & 8! 

Den store byttedag: Lørdag d. 20. marts 2021  

 

På gensyn - Bestyrelsen 
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Der er i øjeblikket megen tale om Arktis og TVudsendelsen ”Kurs mod nord” 

med Beha familen. De besøgte Samerne! Denne samling kan suppleres med 

alle mærker der viser tilknytning til Arktis, og personer som Amundsen m.fl.. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Formålet med de næste 3 sider er at sætte gang i samleriet. Det kan for 

eksempel være at temasamle. Find et emne der interesserer dig og start i det 

små. Mærkerne er ofte billige og jo flere samlingen omfatter jo mere 

spændende bliver den. Kombiner med store mærker hvor det findes, 

arkhoveder, med kort og tekst. Emnerne er det kun fantasien der kan sætte 

grænsen. På en bytteaften kan du næsten altid få noget med hjem.  

Som sagt det viste er kun som appetitvækker. 

 



 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

”Møller” ”Vindmølle” & ”Fyrtårne”! 
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Et af vore medlemmer Bent Nørremølle har udgivet en fortegnelse 

over Danske Kirker, Broer, Fyrtårne, Mindesmærker, Møller og Slotte 

 

 

 

 

Tog i lange baner 
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Møder og aktiviteter i 

Aarhus Julemærkesamler Forening ”Caritas” 

Efterårs sæson 2020 
 

Onsdag d. 2. september 2020 

Onsdag d. 7. oktober 2020 

Aftenens indslag: Sigrid Kastrup med indlæg om Marselisborg slot, 

om slottets tilblivelse og om hendes måde at samle på. Det bliver 

lærerigt – mød op!  

Auktion, lotteri og kaffebord.Auktion, lotteri og kaffebord. 

Onsdag d. 4. november 2020 

Aftenens indslag: Sarah Petersson fortæller om 32 år med små 

mærker med stor betydning og store oplevelser.  

Auktion, lotteri og kaffebord. 

Onsdag d. 2. december 2020 

Juleafslutning: Traditionernes aften med det sædvanlige program!  

Tag endelig familien med – store som små! Vi håber vore 2 spillemænd 

igen i år bidrager til stemningen. Vi snakker, synger og spiller banko. 

Hver deltager bedes medbringe en lille ”julegave” til en værdi af 

kr.25,- til bankospillet 

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 2021 
 

Onsdag d. 6. januar 2021 

Vi ønsker hinanden GODT NYTÅR! Vi hører om de nye julemærker 

fra de Skandinaviske udgivere 2020. Af et udvalg af 2020 udgivelserne 

stemmer vi om ”Årets mest specielle eller juleagtige ark/motiv 2020” 

– der er 1., 2. og 3. præmier. Har du oplevet pudsigheder i juleposten, 

tag det med!  

Auktion, lotteri og kaffebord.Auktion, lotteri og kaffebord. 

Onsdag d. 3. februar 2021 

Aftenens indslag: Vi er i dialog med 2 mulige foredragsholdere, 

nærmere herom i januar bladet!  

Auktion, lotteri og kaffebord. 

Onsdag d. 3. marts 2021 

Generalforsamling: Mød op, så mange som muligt, kom med ønsker 

og gode ideer til fremtidige aktiviteter i sæson 2021-2022. 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. 7. april 2021 

Aftenens program ”Medlemmerne rydder op” En god aktivitet, hvor 

flere og flere møder op med indtil 5 pakker/lot pr. medlem til en værdi 

af kr. 25,-. Kan indleveres indtil kl. 19,15.! Lad os se tilbage på en god 

sæson og ønske hinanden en GOD SOMMER! 

Lille alm. auktion, lotteri og kaffebord. 

 

Store Byttedag - Lørdag d. 21. marts 2020 

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. 21. marts 2020 
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Referat fra Generalforsamling i 

Aarhus Julemærkesamler Forening ”CARITAS” 

onsdag den 4. marts 2020 

 

Til stede er 19 medlemmer.                                    Referent: Sarah Petersson 

Velkomst ved Peter Flemming Nissen    

                

Ad. pkt.1:  Valg af dirigent: Leif Nielsen blev enstemmigt valg 

 

Ad. pkt.2:  Formandens beretning: 

 

Vi har som sædvanligt haft 8 aftenmøder fra januar og til og med 

december måned, samt julemærkebyttedag den 23. marts. Vi var 15 

personer på en tur til Liljeborg julemærkehjem den 11. april, hvor vi 

afleverede en donation på kr. 20.000 fra Aarhus og omegns Banco Center 

til Liljeborg julemærkehjem. En interessant og lærerig tur. 

 

I årets løb har vi haft 3 foredrag, ved blandt andet John Nielsen, der 

fortalte om ”fra bondedreng til vognstyrer”. John er en rigtig god 

fortæller. 

Torben Ringtved fra Bruun Rasmussen, fortalte om ”finurligheder” på 

forsendelser. Et særdeles interessant foredrag. 

Peter Korshøj, Rødkærsbro, fortalte om de Transsibiriske jernbane i ord 

og billeder, en meget interessant aften.   

 

Til julemødet havde Torben og Peder, igen taget deres instrumenter, 

guitar og harmonika med, en rigtig hyggelig aften, hvor vi var samlet 26 

personer til julehygge. 

Per 31.12.2019 havde Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas ca. 65 

medlemmer. Til alle mødeaftner var i alt mødt 144 personer eller 18 

personer i gennemsnit per aften.  

 

Julemærkebyttedagen på Viby Bibliotek, var igen pænt besøgt og vel 

omkring ved 120 til 130 interesserede julemærkesamler i dagsløb. Flot 

udstilling, som sædvanligt. Storauktion forløb fint og der blev solgt pænt. 

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne takke alle medlemmer, musikanter 

udstillere og foredragsholder og alle, der er med til at gøre Aarhus 
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Julemærkesamler Forening Caritas til det, foreningen er i dag. Vi håber på 

nyt ”blod” i bestyrelsen løbende. Tusind tak til jer alle. 

 

Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingen. 

 

Formand for Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas. 

Aarhus den 4.3.2020. Peter Flemming Nissen. 

 

 

 pkt.2: Formandens beretning blev godkendt 

 

 pkt.3: Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab.  

           Regnskabet blev godkendt! 

 

 pkt.4: Behandling af indkomne forslag.   

Bestyrelsens forslag til kontingent for år 2021 

uændret) 

       A-medlemmer kr.70,00 

       B-medlemmer kr.30,00 

             Godkendt uændret! 

  

pkt.5: Valg af bestyrelse og suppleant: 

                                           På valg er: 

1. Formand Peter Flemming Nissen, blev 

genvalgt! 

2. Bestyrelsessuppleant Frank Kastrup, blev 

genvalgt! 

 pkt.6: Valg af revisor og suppleant: 

                                                    På valg er: 

                                                    1. revisor Peter Fisker, modtog genvalg! 

    

                      pkt.7: Eventuelt: Forslag om igen at ansøge Århus Banco 

Center, om penge til Julemærkehjemmet i Kollund. Der var debat om 

mulig ny redaktør af medlemsbladet. Ingen var interesseret. Forslag om 

kun at udsende 1 side med praktiske oplysninger og mødeprogram. Emnet 

drøftes igen på mødet i april. 
 

 

 



 

 

11 

 

Regnskab for Aarhus Julemærkesamler Forening ”Caritas” 
 Resultatopgørelse for Året 2019  

                                                                                                           2019                     2018 

Indgået kontingenter  4.420 4870 

Lotteri  Møder / præmier m.v. 4239   

- kaffe, brød m.v. -2.956 1283  

Byttedag: Lotteri m.v. 2.424   

Kaffe. Brød m.v. -1.628 796 976 

Ialt indgået  6.499 6694 

Kontorartikler -697  -400 

Porto m.v. byttedag -310  -778 

Gaver -1004  -981 

Trykning Bladet -1.268  -1.310 

Porto Bladet m.v. -2187  -2.016 

Bestyrelsesmøde -439  0 

Tur til Liljeborg -2.2500  0 

Diverse -509  -411 

I alt udgået  -8.664 -5.706 

Renter Bank   0 

Resultat  -2.165 798 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance pr. 31.12. 2019 2018 

Aktiver    

Kassebeholdning  1.557 3.922 

Nordea, Vesterbro afd.:    

Konto nr. 959-02-29511  14.867 14.807 

Aktiver i alt   16.424 18.729 

Passiver    

Forudbetalte kontingenter  1.630 1.770 

Egenkapital pr. 01.01.2019 16.959   

Årets resultat -2.165 14.794 16.959 

Passiver i alt   16.424 18.729 

Tømrermester, Klaus Nissen, Aabyhøj. 
Jeg tager mig af alt tømrer- og snedkerarbejde og alt malerarbejde i Århus og omegn. 

Mit speciale: Totalrenovering af lejligheder, byejendomme og villaer. Derudover 

ombygning, tilbygning, nyt køkken, nye gulve, små og store reparationer samt nye døre og 

vinduer.  

Tag mig med på råd, når I står overfor et nyt projekt. Jeg stiller gerne min ekspertise til 

rådighed og vejleder med alt fra materialevalg til vedligehold og økonomi. 

Jeg leverer individuelle løsninger skræddersyet til jeres behov. 

Ønsker I et uforpligtende tilbud/overslag eller bare har et spørgsmål, så ring eller skriv endelig.  

Tømrermester Klaus Nissen, Oehlenschlægersvej 34, 8230 Åbyhøj 
Tlf. 61 707 606 – Mail: kn@3dz.dk 

 

Annonce 

mailto:kn@3dz.dk
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Jesper Nissen Tømrermester & Bygningskonstruktør, Randers. 
 

Nissen Tømrer & Konstruktør er et forholdsvist nyt firma, men arbejdet bliver udført med 

erfaring, interesse og en stor faglig stolthed. Både ved store som små opgaver. Jeg har i løbet 

af de sidste ti år oparbejdet en god erfaring inden for tømrerfaget, samt bygningskonstruktør 

disciplinen igennem, renovering, indbrudsskader, tilbygninger og nybyggeri. Både bag ved 

skivebordet som projekterende rådgiver, i felten, som tømrer, samt som tømrerfaglærer for 

næste generation af tømrere på Tradium i Randers. 

Vores produkter. 

 

Projektering af dine drømme, lige fra det nye gulv til det nye hus. 

 

Nye gulve, paneler og lister. Nyt køkken,  vinduer el. døre. Reparationer, stort som småt. 

I bund og grund alt i tømrerarbejde samt bygningskonstruktør arbejde. 

Ønsker I et uforpligtende tilbud/overslag eller bare har et spørgsmål, så ring eller skriv endelig. 

 

Nissen Tømrer & Konstruktør, Kåtrupvej 34, 8990 Fårup. 

Tlf. 61 33 72 25 og mail. Jn@ntok.dk 

 

Annonce 

Når du søger i julekort så se godt efter, det kan bliver ret spændende nogle 

gange. Her et kort fra 1905 st. 23.12.1905 sendt til den kendte digter Thøger 

Larsen, kendt for mange dejlige sange. Th. Larsen boede i Vestergade 44, 

Lemvig. Bygningen rummer i dag Lemvig Museum der har flere spændende 

udstillinger om kendte kunstnere der boede på egnen. 

 

mailto:Jn@ntok.dk
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JulemærkeSamleren Stiftet den  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 første onsdag i 

hver måned fra september til april. Mødested:Satelitten, Bymidten 46, 1., 

3500 Værløse. Satelitten ligger ved siden af biblioteket og tæt på Værløse 

station. Mødet startes kl. 19.00 og slutter kl. 21.30. 

Hjemmeside:www.julemærkeportalen.dk 

 

 

JulemærkeSamleren – sæsonprogram 
2020-2021 
 
 
EFTERÅRET 2020  
02.09. Sæsonstart. ”Sommerens fund”. Medbring materiale. Tema er år 1947 og 
1948. Auktion.  
07.10. Nye medlemmer viser deres samling. Tema er år 1949 og 1950. Auktion.  
04.11. Årets julemærke. Tema er år 1951 og 1952. Auktion.  
02.12. Julehygge. Tilmelding nødvendig.  
 
FORÅRET 2021  
 
06.01. Vis din øvrige samling. Tema er år 1953 og 1954. Auktion.  
03.02. Vis din øvrige samling. Tema er år 1955 og 1956. Auktion.  
03.03. Generalforsamling.  
07.04. Sæsonafslutning med hygge. Tema er år 1957 og 1958. Auktion. 
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Bemærk! 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 20946343    

 

Søges: Island Caritas 1904 i fuld blok med 4 mærker og arkrand. 

Island Akureyri: ”Nissemotiv” 1939 uden årstal og med 1948, 4-bl. 

eller ark. God pris gives! 

Sarah Petersson tlf. 98 14 19 86 
E-mail: sarahpetersson@outlook.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 
 

 

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

medtages gratis, samme annonce kun 2 gange - prøv næste gang! 

 

ng! 
 

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 

 

 
 

OBS!      Gratis for medlemmer!     OBS!     
Her var der plads til din købs- & salgsannonce! Prøv næste 

gang! Man ved aldrig om én eller anden vil sælge eller købe 

lige det du mangler eller har ekstra af! 

Send annoncen til Formanden, så kommer det i næste blad! 

 

 

Auktion: Indlevering til Mødeaftens auktionerne 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,-.  

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

 

mailto:sarahpetersson@outlook.dk
mailto:peter-nissen@jernbanemaerker.dk
http://www.jernbanemaerker.dk/
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        Christmas Seal Carrier  

     ”Julemærkepostbudet” 
     v. Sarah Petersson 

 

 

 

 

Kære Kunder og Abonnenter! 
 

Så kom tiden/datoen, 1. juli 2020, hvor jeg har valgt, efter 32 år, at 

overdrage aktiviteterne med julemærkerne til yngre kræfter. 

Det er med vemod, men også med en dybfølt tak for al den tillid jeg er 

blevet vist gennem årene, for mange hyggelige snak omkring 

julemærkehobby. 

Jeg føler Valby-auktioner er den rette aftager og anbefaler jer at vise 

dem samme tillid, til at komme videre med samleriet. 

De overtager alt, også mærkatdelen, så spørg, eller se, efter lige det I 

er interesseret i og mangler. Der kommer sikkert mange flere 

muligheder end jeg kunne tilbyde. 

 

Jeg ønsker jer og Valby-auktioner alt det bedste fremover! 

 

STOR TAK og hjertelig hilsen! 

 

Sarah Petersson 
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Valby Frimærkecenter 
 

VF-auktioner overtager Christmas Seal Carrier. 
 

Det er med stor stolthed, at vi her kan meddele, at VF-auktioner pr. 

1. juli 2020 overtog Christmas Seal Carrier v/Sarah Petersson. 

Vi takker Sarah for den tillid, hun har vist VF-auktioner, ved at 

sælge sit livsværk til os.  

Vi vil gøre vort yderste for at fortsætte virksomheden i samme ånd 

som Sarah har gjort det, dog vil vi hovedsageligt koncentrere os om 

online portalen og øge aktiviteten dèr. 

 

Vi vil gerne byde alle Sarahs kunder velkomne og benytte lejligheden 

til at rette opmærksomheden på www.vf-auktion.dk 

Her er der frimærkeauktion hver 14. dag (de såkaldte ugeauktioner) 

og hver 4. uge, hvor vi bl.a. sælger samlinger, kassepartier og også 

julemærker (de såkaldte månedsauktioner).  

Der er således 3 auktioner hver løbende 4 uger. 

Ydermere er der på www.jjo.dk (der er en del af VF-auktioner), 

mulighed for at købe til faste priser – i fremtiden også julemærker. 

Mere information findes på vores hjemmesider. 

 

De nye kontaktoplysninger: 

 

Christmas Seal Carrier 

Haydnsvej 2, 4. sal, 

DK 2450 København SV 

Telefon 31568048 

Email:  mail@christmasseal.dk 

Hjemmeside: www.christmasseal.dk 
 

Vi ser frem til at hilse på jer. 

 

VF-auktioner v/Anders Bodenhoff 
 

http://www.vf-auktion.dk/
http://www.jjo.dk/
mailto:mail@christmasseal.dk

