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”Siden sidst” - orientering fra Bestyrelsen!
Det har været en fornøjelse endeligt at komme i gang med vore
mødeaftener. Til Julemødet kom 19 deltagere, det må siges at være
tilfredsstillende under de omstændighed vi var underlagt. Det var et
hyggeligt møde som Julemødet alene går ud på.
Januar måtte aflyses, usikkerheden taget i betragtning. Februar
mødet med Torben Ringtved var som forventet en fantastisk
spændende aften. Torben er en dygtig fortæller og viste mange
spændende udpluk fra sin samling ”Finurligheder”.
Forsinkelsen af udsendelsen af januar bladet og dermed også
indkaldelsen til Generalforsamlingen ændrer programmerne for
marts og april 2022. Se det ændrede program nederst på siden.
Nu ser vi frem til den store Byttedag i marts, som jo er en gentagelse
af den aflyste i 2021. For god ordens skyld gensendes auktionslisten
med bladet her. Vi håber at se mange møder op denne ”Årets Dag” i
klubben. Der er rig mulighed for bytte el. køb - ikke mindste af gode
auktionstilbud. Se program side 4.
Onsdag d. 2. marts 2022
Afstemningen om årets motiv. Den skulle have været på Januar mødet
men er flyttet til denne aften. Programmet ”Medlemmerne rydder op”
ligeså. Det er 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.!
Lille alm. auktion, lotteri og kaffebord.
Onsdag d. 6. april 2022.
Generalforsamling afholdes, se indkaldelse side 5. : 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!

På glædeligt gensyn – Bestyrelsen
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”Caritas” Indbyder!
Alle julemærke interesserede inviteres til stort

JULEMÆRKE - BYTTEDAG
på Viby Bibliotek, Skanderborgvej 170
Lørdag d. 26. marts 2022
Dørene åbnes kl. 10,00
Der serveres kaffe/the og rundstykker til alle indtil kl. 11,00
Hele dagen er der gratis kaffe og the på kanden.
Der kan dagen igennem købes øl og sodavand
samt kage til meget rimelige priser.
Der vil ligeledes blive mulighed for at købe
hjemme smurte håndmadder til kun kr. 10,- pr. stk.

Dagens Program:
Udstilling Der er tilmeldt spændende samling af tidlige
sjældenheder. Der kommer helt sikkert mere interessant!
Kom, se og bliv inspireret!

Auktion: Der bliver storauktion med mange spændende lots.
Eftersyn fra kl.10,30 til 13,30 - auktionen starter kl. 14,00.

Lotteri:

Der bliver lotterier med fine præmier

Mød op denne dag! Formanden vil følge op med annoncering og PR i
diverse aviser, blade, på hjemmesider og i diverse klubber. Vi lægger op til
endnu en spændende dag med alle julemærkeinteresserede.
Kom og mød nye samler venner – kom med godt humør, mancolister og
masser af dubletter – på den måde får alle noget med hjem fra en positiv
dag!
Den største byttedag for julemærkesamlere i Skandinavien!

Vigtig dato for julemærkesamlere!
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Aarhus den 10. Febr.2022

Aarhus Julemærkesamler Forening ”CARITAS”
indkalder i henhold til foreningens vedtægter § 5 til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
i Lokalcenterets lokaler, Kongsgårdsvej 6, Viby
onsdag den 6. april 2022 kl.19
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
2023 uændret)
A-medlemmer kr.70,00
B-medlemmer kr.30,00
pkt.5: Valg af bestyrelse og suppleant:
På valg er:
1. Formand Peter Flemming Nissen (modtager
genvalg)
2. Bestyrelsessuppleant Frank Kastrup
(modtager genvalg)
pkt.6: Valg af revisor og suppleant:
På valg er:
1. revisor Peter Fisker (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
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Annonce

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

Appetitvækker
for
hvad der venter på
Byttedagens udstilling
26. marts 2022!
Udkast af DK 1955
og andre
sjældenheder!

Har du opdaget, at der i DK-arkene 2021
er sammenhængende mærker, 2 i det
perforerede ark og 4 i det selvklæbende.
Nu er der noget at gå på jagt efter på julekort!
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Lokale 2021 - fra oven: Gigtforeningen, Århus Y´s Mens, Ebeltoft,
Sønderborg, Hjerteforeningen, Felsted/Lundtofte Spejder,
Rinkenæs Spejder, Horsens alm. + ”Til & Fra”, Grenaa og
Holstebro ”Til & Fra”.
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Estland

TOR Island

Norge NKS

Åland

Følgende som appetitvækker!
USA er et spændende område og man kan tilføje med andet der virkelig giver
liv i samlingen. Disse kan endnu anskaffes til yderst rimelige priser. Her vises
de første 10 mærker 1907 til 1915 samt stribe med motiverne 2021.
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Eksempler på mælkeflaskehalskraver, bogmærker, slogans og reklamer.
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Alt sammen til inspiration, og så er der ikke vist fejltryk, skalatryk,
prøvetryk og temaer m. Berømtheder, Santa Claus m.fl.
Annonce

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
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Bemærk!
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!
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!

Medlemsannoncer - KØB – SALG – BYTTE
Alle medlemmer kan indsende annoncer som
medtages gratis, samme annonce kun 2 gange - prøv næste gang!

SØGES: Alt i julekort og julebreve hvorpå Samsø julemærker er
ng!
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
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

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!
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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
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