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Info
Bankkonto:

Jyske Bank / Reg. 5074 Konto 1602036

Mødested:

Lokalcentrets lokaler
Kongsgårdsvej 6, 8260 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”
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Referat fra den
ekstraordinære generalforsamling
Det blev vedtaget på vores ekstraordinære generalforsamling, at klubben
fortsætter på følgende måde:
Erik Simonsen er ”daglig” auktionarius. Per Mortensen overtager storauktion til byttedagen i marts måned. Redaktør bliver Peter Fiskers datter,
med hjælp fra bestyrelsen og medlemmerne.
Kristian Holm Klitgaard, er ”reserve” redaktør og kommer måske og meget gerne med nogle gode input til bladet og foreningen Caritas.
Peter Nissen meddelte, at han ikke genopstiller som formand til næste
generalforsamling.

Julemærkebyttedagen (storauktion + lotteri) er
lørdag den 1.4.2023 kl. 10.00 eller forhåbentlig
lørdag den 25.3.2023. kl. 10.00???
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Kommende møder
Onsdag den 7.9.2022 kl. 19.00, aflyst.
Onsdag den 5.10.2022 kl. 19.00

Foredrag v/Peter Ølgaard om varianter i alm. Ark og miniark mv.
Auktion og lotteri
Onsdag den 2.11.2022 kl. 19.00,

Foredrag v/Otto Kærgaard ”Hvor bor den rigtige julemand egentlig”
- selvfølgelig i Grønland eller gør han?
Auktion og lotteri
Onsdag den 7.12.2022 kl. 19.00

Julemøde, julehygge, banko.
Gratis kaffe. Husk en lille pakke, min. 25 kr.
Onsdag den 4.1.2023 kl. 19.00

Alm. møde, kigger og ”bedømmer” julemærkeark 2022.
Auktion og lotteri
Onsdag den 1.2.2023 kl. 19.00

Foredrag v/Leif Ørndorf om Odder velgørenhedsmærker,
Jul på postkort mm. Auktion og lotteri
Onsdag den 2.3.2023 kl. 19.00
Generalforsamling

Gratis kaffe + banko. Husk en lille pakke til min. 25 kr.
Onsdag den 5.4.2023 kl. 19.00

Alm. Klubaften. Medbring gerne ca. 5 lots (min. værdi 10 kr.)
Der må gerne indleveres lots til auktioner på alm. klubaftener !
Kaffe og brød 10 kr.
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Annoncer
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
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Annoncer

Jeg søger byttekontakter for jule- og årsmærker (hele verden).
Jan Fredrik Gundersen, Bakkeveien 4, 4839 Arendal, Norge.
janfredrikgundersen@gmail.com
Telefon: +47 982 07 014

Jeg samler kort med Marselisborg Slot, skulle du ligge inde
med nogen, så kontakt mig på 20660928 eller frasika@mail.dk,
evt. med billede af kortet.
Sigrid Kastrup
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Førstedagskuverter på
julemærkernes udgivelsesdato
Af Bruno Nørdam, Randers Filatelistklub
Et samleområde inden for julemærker, som mig bekendt ikke har været dyrket særlig meget, er førstedagskuverter.
I min samling har jeg en førstedagskuvert med det officielle danske
julemærke fra 1978. Den er udgivet af Den gamle By i Aarhus i anledning af, at det var det 75. julemærke.

Allerede ved udgivelsen af det første julemærke fra Ærø i 1979 udgav Lions Club Ærø en førstedagskuvert. Kunstnerne bag Ærøs julemærker, er kunstmaleren Sven Havsteen-Mikkelsen (1912-1999) og
sønnen arkitekten Alan Havsteen-Mikkelsen (1938-2002),.
De var begge optaget af kirkekunst og udsmykkede flere kirker. Sammen fik de stor ros for frimærkerne, der som motiv havde danske
landsdele.
De boede i Ærøskøbing og tegnede i fællesskab de to første julemærker fra Ærø fra 1979 og 1980, hvorefter Alan stod for de øvrige
indtil det sidste udgivne i 1987.

Vignetterne på førstedagskuverterne fra 1979 til 1984viser detaljer
fra de samme kirker, som ses på julemærkerne.
Kolding Julemærke Samler forening udgave førstedagskuverter med
Kolding julemærket fra 1982, tegnet af Ruth og Lasse Svendsen.

Ebeltoft Julemærkefond har også udgivet en førstedagskuvert i 1990 med
årets julemærket, designet af Dick hale Grafik.

Der findes utvivlsomt flere eksempler på førstedagsudgaver, så opfordringen er at gå i gemmerne og gøre et fund.
Julemærket skal helst været bundet af stemplet, så man kan være sikker på ægtheden.
God jagt.!

Annoncer
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
mail@christmasseal.dk Telefon (+45) 31568048
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