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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 86 19 22 18 

Kasserer:       Sigrid Kastrup 

 Holmstrupgårdvej 160, 8210 Aarhus V. 

Mobil 20 66 09 28 

Revisor:          Peter Fisker,  

                        Guldbergsgade 53, 8600 Silkeborg.  

                        Mobil 24 84 94 40 

 

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 
 

Foreningens bankkonto: Bemærk Nyt nummer! 

Jydske Bank   /   Reg.no: 5074  Konto: 1602036 

Mødested / Mødetider 

Lokalcentrets lokaler, Kongsgårdsvej 6, Viby J. 
 

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! 
 

Det er med stor vemod vi skal begynde med at mindes 2 af vore trofaste 

medlemmer. 

Jørgen Andresen døde 1. april 2021  

Svend Erik Jensen døde 12. juli 2021. 

De vil begge blive savnet meget, begge var sociale og aktive på 

klubaftener og byttedage, Jørgen Andresen med flere foredrag om sine 

samlinger, Svend Erik altid hjælpsom, når bestyrelsen manglede en 

hånd bl.a. ved byttedagen. 

Et ære være deres minde! 
  

Det har været et stort savn med en sæson uden aktivitet, og det at 

kunne ses og samles for en snak. Vi har nu i flere måneder arbejdet på, 

at få et program for den nye sæson op at stå, med den lille usikkerhed, 

at der ikke blev lukket nok op. Heldigvis ser det ud til at lykkes, og vi 

opfordrer jer til, at slutte op om og møde frem, så der igen kan høres 

snak og latter i salen.  

Så vel mødt første gang d. 1. september 2021! 
Som meddelt i blad nr. 39 starter vi med Generalforsamlingen der 

skulle have været afholdt 6. marts 2021. Formandens beretning og 

regnskabet for 2020 gengives side 11 og 12, desuden bringer vi 

Dagsorden for generalforsamlingen side 13. 

Som tidligere meddelt er det vedtaget, at alle der har betalt 

kontingent for 2021 får 2022 som kontingent frit år! 

Vi beder derfor om, at de der endnu ikke har betalt for 2021, indbetal  

snarest, så der ikke bliver stop i nye informationer og bladet, vi 

gentager det gælder helt til udgangen af 2022. Støt op om foreningen, 

den støtter dig i din hobby! 

Se det nye bank kontonummer til indbetaling side 2. 
Se yderligere mødeprogram for hele sæson 2021/2022 på side 4 & 5 ! 

 

Vigtig dato for julemærkesamlere! 

Den store byttedag: Lørdag d. 26. marts 2022 
 

På glædeligt gensyn – Bestyrelsen 
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Møder og aktiviteter i 

Aarhus Julemærkesamler Forening ”Caritas” 

 

Efterårs sæson 2021 
 

Onsdag d. 1. september 2021 

Onsdag d. 6. oktober 2021 

Aftenens indslag: Sigrid Kastrup ”Marselisborg med jul”  

Kom, se og lyt! 

Auktion, lotteri og kaffebord 

Onsdag d. 3. november 2021 

Aftenens indslag: Erik Simonsen ” Kirker på julemærker”. Kom og 

bliv inspireret til at temasamle! 

Auktion, lotteri og kaffebord. 

Onsdag d. 8. december 2021    Bemærk datoen! 2. onsdag i dec. 

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! 

 

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! 

 

 

Vel mødt til alle! Som annonceret afholdes generalforsamlingen med 

efterfølgende bankospil. Hver deltager bedes medbringe en lille pakke 

til præmie, værdi ca. 25 kr.  Derudover tid til en god snak, lotteri 

med ekstra gode præmier og gratis  kaffebord!  
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Forårs sæson 2022 
 

Onsdag d. 5. januar 2022 

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

fra de Skandinaviske udgivere 2021. Af et udvalg af 2021 udgivelserne 

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

er 1., 2. og 3. præmier. Har du oplevet pudsigheder i juleposten, tag det 

med!  

Auktion, lotteri og kaffebord. 

Onsdag d. 2. februar 2022 

Aftenens indslag: Torben Ringtved har givet tilsagn og kommer igen 

med et interessant emne.  

Auktion, lotteri og kaffebord. 

Onsdag d. 2. marts 2022 

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

gode ideer til fremtidige aktiviteter i sæson 2022-2023. 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. 6. april 2022 

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. 

Mødetid: Alle aftener startes kl. 19 og slutter kl. 23 

Mødested: Lokalcenterets lokaler 1.sal , 

Kongsgårdsvej 6, Viby J. - der er elevator! 

Ved ”Caritas” skilt ring 2 gange på klokken, så åbner vi. 

 

Store Byttedag Lørdag d. 26. marts 2022 
Dagen for alle julemærkeglade samlere fra ind- og udland. Et godt 

program stykkes sammen med storauktion og udstilling med 

interessante objekter og store sjældenheder. Vær med mød op ! 

Nærmere program med bladet i januar 2022 
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DER STÅR ET SLOT I AARHUS 
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For ca 25 år siden fik vi stjålet vores bil, med en del frimærker og 
postkort i, bilen blev senere fundet men tom for varer, det eneste der 
var tilbage var en mappe med Aarhus postkort i, jeg kiggede lidt i 
den og fandt en del med Marselisborg Slot, jeg syntes de var fine, 
så jeg valgte at det skulle være mit samleområde, jeg tænkte det var 
nok hurtig klaret, men jeg blev klogere, jeg har nu over 400 
forskellige kort og det bliver mere og mere spændende. 
 
Marselisborg slot blev bygget i perioden 1899 til 1902, det var 
Aarhus kommune der fik ideen til slottet, der skulle være en gave til 
kronprinseparret, kronprins Christian og prinsesse Alexandrine. 
Slottet blev bygget på en del af Havreballegård, der var en forløber 
for Marselisborggården, Havreballegård blev købt af den hollandske 
slægt Marselis, men sønnen i slægten magtede ikke at overtage, så 
efter flere ejere købte Aarhus kommune gården med dens jorde 
i1898 for kr.1.500.000,- 
Arkitekt Hack Kampmann blev bedt om, at lave et udkast til 
bebyggelsen af slottet. 
Byen var rigtig stolte af projektet og i folkemunde kaldtes slottet for 
prinseslottet. 
I juni 1902 blev slottet overdraget til kronprinseparret, der blev i den 
anledning afholdt en festmiddag med en 10 retters menu med 
tilhørende vine, desuden var der en omfattende musikprogram. 
Slottet blev oprindelig bygget på en bar mark, senere stod 
kronprinseparret for beplantningen, prinsesse Alexandrine var en 
stor haveentusiast. 
Parret benyttede flittigt slottet, der var mange gæster og de 
benyttede slottet som sommerresidens i perioden 1912 til 1947, de 
benyttede også slottet i julen. 
Dronning Alexandrine benyttede derefter slottet som enkesæde frem 
til 1952, efter hendes død stod slottet tomt i en årrække, men i 1967 
blev slottet overdraget til Kronprinsesse Margrethe og prins Henrik, 
århusianerne var glade for, at slottet nu igen blev brugt, og parret 
har flittigt brugt det både om sommeren og altid til jul, Dronningen er 
en stor kunstner og har været med i ombygning og udsmykning i alle 
årene.Der er blevet lavet en del julekort af slottet, der vises her nogle 
stykker af dem jeg har.    

Sigrid Kastrup 
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Formandens Beretning: 

 
Året 2020 ”startede” med en meget alvorlig Coronavirus Pandemi. 
 
Vi husker alle den 11.3.2020, hvor statsminister Mette Frederiksen 
og folketinget lukkede hele landet ned, og med mange restriktioner. 
Det betyder, at vi i Caritas ikke kunne holde julemærkebyttemøde på 
Viby bibliotek i marts måned, samt møde i april, september, 
november og december måned 2020. 
Vi håber, at læger, viraforskere og sundhedsmyndigheder fremover 
får styr på alle de forskellige Coronavira og at den nye vaccine virker. 
I året 2020 har vi haft 2 foredrag. I februar fortalte Peter Korshøj, 
Rødkærsbro om ”Mit liv i forsvaret”. Peter er en rigtig god fortæller, 
så det blev en rigtig spændende aften. Sarah lavede en lille 
udstilling, med relation til forsvaret. 
I oktober måned fortalte Sigrid Kastrup, om Marselisborg slot og 
slottets tilblivelse og historie og viste sin omfattende samling af 
postkort af slottet gennem tiderne. Sigrid er en rigtig god og 
engageret fortæller, der var stor interesse for at se postkortene og 
få uddybende forklaring om specielle postkort. En rigtig god og 
særdeles spændende aften.  
I skrivende stund er alle mødeaktiviteter lukket ned og vi må max 
være samlet 5 personer, så det er lidt op ad bakker, med hensyn til 
mødeaktivitet i Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas. 
Vi forventer / håber mødeaktiviteterne kan genstarte senere på året. 
Jeg vil på bestyrelses vegne takke alle medlemmer af Caritas for 
godt social samvær og bestyrelsen for ihærdig indsats overfor 
klubben. Mange tak for det. 
Jeg vil hermed overgive beretningen til generalforsamlingen. 
 
Formand for Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas. 
Aarhus den 18.1.2021. 
Peter Flemming Nissen. 
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Regnskab for Aarhus Julemærkesamler Forening ”Caritas” 
Resultatopgørelse for Året 2020  

                                                                                                           2020                     2019 

Indgået kontingenter  3440 4420 

Lotteri  Møder / præmier m.v. 1700   

- kaffe, brød m.v. -1110 590  

Byttedag: Lotteri m.v. 0   

Kaffe. Brød m.v. -703 -703 2079 

Ialt indgået  3.327 6.499 

Kontorartikler -1523  -697 

Porto m.v. byttedag 0  -310 

Gaver 0  -1.004 

Trykning Bladet -2.046  -1.268 

Porto Bladet m.v. -1830  -2.187 

Bestyrelsesmøde -496  -439 

Tur til Liljeborg 0  -2.250 

Diverse -680  -509 

I alt udgået  -6.575 -2165 

Renter Bank   0 

Resultat  -3.248 -2.165 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Balance pr. 31.12. 2020 2019 

Aktiver    

Kassebeholdning  2.039 1.557 

Nordea, Vesterbro afd.:    

Konto nr. 959-02-29511  11.067 14.867 

Aktiver i alt   13.106 16.424 

Passiver    

Forudbetalte kontingenter  1.560 1.630 

Egenkapital pr. 01.01.2020 14.794   

Årets resultat -3.248 11.546 14.794 

Passiver i alt   13.106 16.424 

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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Dagsorden: 
 

                      pkt.1: Valg af dirigent. 

 

 pkt.2: Formandens beretning. 

 

 pkt.3: Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab. 

 

 pkt.4: Behandling af indkomne forslag. 

a) Bestyrelsens forslag til kontingent for år 

2022 uændret) For medlemmer betalt for 

2021 gratis! 

       A-medlemmer kr.70,00 

       B-medlemmer kr.30,00 

 

 pkt.5: Valg af bestyrelse og suppleant: 

                                            På valg er: 

1. Næstformand Erna Jacobsen  (åbent) 

2. Kasserer: Sigrid Kastrup (modtager 

genvalg):  

3. Bestyrelsesmedlem: Erik Simonsen 

(modtager genvalg) 

4. Bestyrelsesedlem: Alice Bisgaard 

(modtager genvalg) 

 

 pkt.6: Valg af revisor og suppleant: 

                                            På valg er: 

                                           2. revisor : Leif Nielsen (modtager genvalg) 

    

                      pkt.7: Eventuelt 

*       

Forslag der ønskes behandlet under pkt. 4 skal være indgivet skriftligt til 

formanden senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse! 

* 

På bestyrelses vegne 

 

Peter Flemming Nissen 

formand 
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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 

 

 

Appetitvækker 

 

 for 

 hvad der 

venter på  

 

Byttedagens 

udstilling 26. 

 

 marts 2022! 

 

Udkast af DK 

1955  

og andre  

sjældenheder! 

Annonce 
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Bemærk! 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Her var der plads til endnu en annonce! 

En gratis chance! 

 

Søges: Dansk Vestindien 1907 i postfrisk 4-blok. Island Caritas 1904 

i fuld blok med 4 mærker og arkrand. Island Akureyri: ”Nissemotiv” 

1939 uden årstal og med 1948, 4-bl. eller ark. Gode priser gives! 

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

SØGES:  Alt i julekort og julebreve hvorpå Samsø julemærker er 

anvendt og påsat, og gerne bundet med poststemplet. 

Ligeså afklip og løse anvendte mærker. Alle årgange har interesse 

(fra 1979 - 1998) Gerne bytte med andet julemateriale. 

Kjeld Albrechtsen  E-mail: skip@post.tele.dk    mobil: 29709208 
 

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

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

 

ng! 
 

 

Her kunne din annonce have været! 
 

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:skip@post.tele.dk
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Christmas Seal Carrier 
 

Gamle ark, lokal ark, specialiteter m.v. 
 

 
 

 
  

Danmark, Island, DVI, Sverige, Norge m.v. 
Stort udvalg på vores hjemmeside www.christmasseal.dk 

Er det ikke på siden, ring eller skriv og vi ser hvad vi har. 

Vi er altid på jagt efter bedre materiale, så vi er køber til  

større samlinger, gamle ark m.v. 
 

Christmas Seal Carrier 

Haydensvej 2, 4. sal, 

DK 2450 København SV 

Email: mail@christmasseal.dk Telefon (+45) 31568048 
 


