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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: Århus Julemærkesamler Forening ”Caritas” 
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”Siden sidst” - orientering fra Bestyrelsen! 
 

Velkommen til en ny sæson til alle vor medlemmer! 
 
Vi glæder os til den nye sæson og har lagt os i selen for ”noget for 
enhver”. Indholdsrige mødeaftener bliver bedre og bedre jo flere der 
møder op, og heldigvis er fremmødet for opadgående, tak for det! 
 
Formandsberetningen og regnskabet for år 2008 finder I på side 10 og 11. 
Igen en lille fremgang på både medlemstallet og kassebeholdningen. 
 
Vi har en invitation til alle medlemmer i andre julemærkeklubber, både i 
Danmark og udlandet, kom til vores byttedag. Her er nye byttevenner, 
nye indtryk og måder at samle på, spændende udstilling og en rigtig god 
auktion med omkrig 200 alsidige numre. Tog, busser og motorvej næsten 
lige til døren. Vel mødt og på gensyn! 
 
Vi ser det gerne gengældt, og opfordrer alle vore medlemmer til, at møde 
flittigt frem til de andre klubbers fælles arrangementer. Se programmer 
for NJF Aalborg side 12 & 13 og for ”JulemærkeSamleren” side 14. 
 
Om vores byttedagen 2009 kan siges: God stemning, pænt fremmøde, 
nye ansigter, nye medlemmer/indmeldelser, en fin auktion med meget 
forskelligt materiale – også sjældenheder, vel ikke 2 ens lot. Der blev 
solgt 90 lots til en samlet værdi af 6.747,- kr.. Alice bryggede kandevis af 
”gratis” kaffe og Erna´s hjemmesmurte håndmadder til kr. 8,- pr. stk. blev 
hurtigt udsolgt. Det var vores indtryk alle fremmødte havde haft en rigtig 
god og positiv dag. Se billeder side 4! 
 
Vi vil også gerne ”slå et slag” for vores norske søsterklub Norsk 
Julemærkesamlerforening.  De udsender et fint medlemsblad ”NJF-
NYTT”. Kontingentet er NKK 75,- pr. år. Man kan skrive til: Norsk 
Julemærkesamlerforening v. Dag Pettersen, Mellomveien 11, N-4870 
Fevik. E-mail: dagpetter@online.no  De har en skriftlig auktion i 
medlemsbladet, som medlemmer kan byde ind på. 

 
Vigtige datoer for Julemærkesamlere! 

31. oktober 2009. Byttedag i Aalborg – se program side 13 
6.-8. november 2009.”Frimærkeforum” Messe i Roskilde 
6. december 2009. Julemærkemarch: Gå for en god sag!  
Startsteder og tidspunkter – spørg på Posthusene! 
 

Mød flittigt op, gør det til en god tradition! 
På gensyn – Bestyrelsen       
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De 192 auktionsnumre studeres 

Der snakkes, byttes og ses efter 

Udsnit af udstilling Lokale Finland 

Indien, England, Venesuela m.fl. 
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Af Kim Vilhelmsen fra JulemærkeSamleren. 

Stort og småt: Sommerens fund. 
Efter sommerens mange loppemarkeder og internetbesøg, er det atter tid 
at gøre status vedr. Det nyeste i samlingen. Noget var gratis, noget billigt 
og noget var selvfølgelig også dyrt. 

 

Vi starter i den dyre ende: 
 

Julemærkekomiteen anvendte propaganda-mærker i tiden op til 
udsendelse af ”Verdens første julemærke” i 1904. Mærket er tegnet af 
Thorvald Bindesbøll, jeg har ikke tidligere ses dem til salg nogen steder.                                                                                                                                  

 
                                                                                       
 
 
 
 
 
    
 
 
                 Den brune findes i to forskellige typer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) mørkebrun / brun.  2) lysebrun / brun. 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

 

Mærket 
findes 

i en grøn, 
en blå 
og en 
brun 

udgave. 
 

 

2  prøvetryk  
af  

julemærket 
1908 

Er der læsere der har det 
grønne mærke og det 
brune/Type I, så er jeg 
meget interesseret i et 
farvescan til studiebrug. 
Benyt kontaktsiden på 
www.julemærkeportalen.dk 
eller tlf. 23 48 29 41. 
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Sjældent set 
destination med 
julemærket fra 

1927 
 

 
1964. Luftpost forsendelse til U.S.A. 

 

1940 skalatryk 
fejlperforeret 

 

1950 Prøvetryk. 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I den billige ende har jeg købt  
flot materiale for 3 kr. pr. stk. på div. loppemarkeder. På nettet er der 
også ofte auktioner med julemærker til salg for en rimelig pris. 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Afslutningsvis vil jeg opfordrer alle læserne til, at lave aftaler med 
familie, venner og bekendte om, at gemme deres julepost til jer. Der 
igennem kan I også få noget nyt og spændende til samlingen. 
God jagt og velkommen til en ny Julemærkesæson. 
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1978 forskudt tryk 
 

 

Variant i 1927: 
Forskudt tryk giver 

hvid  skygge  
th. bag Holbølls ansigt. 

 

1951 Provisorie på brevklip 

Forsendelse  
kun frankeret med julemærket,  

blev leveret til modtageren, 
uden postal påtegning af nogen 

art. 
 

 

 



 

Møder og aktiviteter i  
Århus Julemærkesamler Forening  

”Caritas” 
 

Mødekalender for 2009  
 

Onsdag d. 2. september 2009 
 
Aftenes indslag: Jørgen Andresen viser uddrag af julemærkesamling 
Auktion, lotteri, kaffebord. 
BEMÆRK: Hvor ikke andet nævnes koster kaffe/the & brød på alle 
mødeaftener kun kr. 8,- pr. person.              
Der udtrækkes mødepræmie hver mødeaften! 

Husk på alle mødeaftener at tage mancoliste og byttemateriale med! 
Onsdag d. 7. oktober 2009 
 
Aftenens indslag: Svend Erik Jensen viser spændende uddrag af sin 
samling DK, DVI m.v. 
Auktion, lotteri og kaffebord.  
Onsdag d. 4. november 2009 
 
Aftenens indslag: Ejnar Ettrup med ”Historien om Lindersvold”  
Auktion, lotteri og kaffebord. 
Onsdag d. 2. december 2009 
 
Juleafslutning: Tag endelig familien med – store som små! 
Vi skal sammen skabe julestemning, snakke, synge og spiller banko. 
Hver deltager bedes medbringe en lille ”julegave” til bankospillet, 
værdi kr.20,-. Der sælges et lotteri og der bliver mulighed for at se eller 
købe de nye mærker 2009. 
Æbleskiver og godter serveres til kaffen – gratis denne aften - foreningen 
er vært! 

 
Mødetid: Alle aftener startes kl.19 og slutter senest kl.23 
Mødested: Lokalcentrets lokaler 1.sal. (der er elevator)  

Kongsgårdsvej 6, Viby.  
Ved ”Caritas”skilt – ring 2 gange på klokken, så åbner vi. 

 
 



 
 

Mødekalender for 2010 
 

Onsdag d. 6. januar 2010 
 
Vi ønsker hinanden GODT NYTÅR! Vi ser på nyheder 2009 og af 20 
udvalgte ark stemmer vi om  ”Årets flotteste ark/mærke 2009” – der 
vil være 1., 2. og 3. præmier. 
Auktion, lotteri og kaffebord. 
Onsdag d. 3. februar 2010 
 
Denne aften sætter Sarah Petersson ”Focus på svenske 
velgørenhedsmærker” - kom, se og bliv inspireret. 
Auktion, lotteri og kaffebord. 
Onsdag d. 3. marts 2010 
 
Generalforsamling: Mød endelig op med gode ideer og ønsker til 
aktiviteter i sæson 2010-2011. Efter generalforsamlingen årets 2. 
bankospil. Hver deltager medbringer en lille pakke til præmie til en 
værdi af kr. 20,-.  
Lotteri. Foreningen er denne aften vært ved kaffebordet. 
Onsdag d. 7. april 2010 
 
Medlemmerne ”rydder op”. Ned i gemmerne og find poser, pakker, 
plancher, album o.l., hver til en salgspris på kr. 20,-. Jo flere der 
indleverer, jo mere spændende. Afleveres ved mødestart el. senest 
kl.19,10. Bem.: Højest 5 ”pakker” pr. medlem. Kl.20 starter salget!  
Vi ser også gerne små indlæg fra medlemmerne. Har du fundet noget 
spændende i løbet af sæsonen, et mærke du ikke kan stedfæste eller  
har du en sjov fortælling, ethvert indslag er velkommen!                                     
Auktion, lotteri og kaffebord. 

 
 Lørdag d. 27. marts 2010 : Stort byttemøde på Viby Bibliotek, 

Skanderborgvej 170, (nærViby Torv) Igen inviteres alle jule-og 
velgørenhedsmærke interesserede fra ind- og udland til træf i Århus. Der 
bliver udstilling, storauktion, lotteri, køb/salg/bytte og god tid til en snak 
med nye samlervenner.  

Nærmere program udsendes senere  -  noter datoen allerede nu: 
Lørdag d. 27. marts 2010. 

 



 

 

                                            Formandsberetning marts 2009 
Århus Julemærkesamler Forening ”Caritas” 

 
Året 2008 har igen været et godt og stabilt år i foreningen. 
Efter fornyelsen af kontingentet for 2009 er der per den 28.02.2009 – 39 medlemmer, 
eller en fremgang på 2 medlemmer. Der har været 1 udmelding p.gr.a. sygdom. Vi 
håber på en fortsat stille og rolig opadgående udvikling af medlemstallet. Fremmøde 
på de 8 mødeaftener: 101.  
Byttedagen havde ca. 40-45 fremmødte 
 
Vi har holdt 1 bestyrelses møde i sommeren 2008, resten er ordnet per adskillige 
telefon opkald og per mail. 
 
På byttedagen i marts måned, på Viby Bibliotek, udstillede Sarah Petersson 
temasamlinger og store sjældenheder. Vi havde en god byttedag, med god aktivitet 
og snak.  Vi ønsker at endnu flere vil møder frem her d. 29. marts, at der kommer 
endnu flere samlere og nysgerrige. Vi havde en rigtig god storauktion med 192 lots, 
der var mange ”godbidder”, som blev solgt til pæne og rimelige priser. 
 
På vores 8 mødeaftener havde vi blandt andet foredrag ved Sarah, som viste 3. og 
sidste del af en verdens samling og Kurt Henriksen, som fortalte om sin Ålborg 
samling, en interessant aften. Einar Ettrup holdt et længere foredrag den 1. oktober 
2008 om det første julemærkehjem ”Kolding Fjord Julemærkesanatorium”. Ejnar 
havde lavet et stort ressource arbejde omkring ”Kolding Fjord 
Julemærkesanatorium”, som efter opfordring, blev lavet til en artikel til bladet Caritas 
og til min hjemmeside www.jernbanemaerker.dk .  
5. november 2008 fortalte Jørgen Andresen om ”mit fødeår 1940” og viste en 
interessant samling med mange sjove julemærke relaterede objekter, hvor det kun er 
fantasien, der sætter grænser for samlingens omfang. Det var en god og hyggelig 
aften. 
Stor tak til alle foredragsholdere og for små og store spontane indlæg, som er med til 
at krydre mødeaftnerne på en god og positiv måde. 
Endvidere skal der lyde en tak til Leif, vores perfekte og altid hjælpsomme revisor, 
som laver årsregnskab og revision og en tak til Alice, som kasserer og tak til Erna og 
Alice, som er leverandører af det vigtigste - kaffe og brød til mødeaftner og byttedag. 
 
Endvidere skal der lyde en tak til alle ”leverandører” af gode idéer, artikler og 
spontane indlæg, som er med til at gøre vore julemærkeaftner, så hyggelige – tak 
skal i have alle sammen. Sidst og ikke mindst skal der lyde en stor tak til alle 
leverandører af auktionsmateriale, leverandører af gode idéer og hjælp med vore 
bladudgivelser. Alt sammen med til at ”Århus Julemærkesamler Forening”, stadig er 
på vej i den rigtige retning – mange tak for det. 
Jeg overgiver hermed beretningen til generalforsamlingens godkendelse. 
Århus den 28.02.2009. Formand Peter Nissen 
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt! 
 
Ad.pkt.3: Kassereren fremlægger det reviderede regnskab: Alice har igen fremlagt et 

godt foreningsregnskab – igen med overskud,  det blev naturligvis 
enstemmigt vedtaget.  

Ad.pkt.4:  Behandling af indkomne forslag:  
 Bestyrelsens forslag til kontingent for år 2010  
                       A-medlem kr.70,- og B-medlem kr.30,-  

Godkendt uændret.                                
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Nye forslag til behandling: Der var ikke indkommet  nye forslag til behandling 
til dette punkt. 

Ad.pkt.5: Valg af bestyrelse og suppleant: 
 På valg er: 
 Næstformand: Erna Jacobsen - modtog genvalg 
 Kasserer: Alice Bisgaard – modtog genvalg   
Ad.pkt.6: Valg af revisor og suppleant: 

2. revisor: Betty Sørensen udtrådte efter ønske, i stedet valgtes John Bøhm  
Ad.pkt.7: Eventuelt:  
Generalforsamlingen fik forelagt en skrivelse fra Danmarks Julemærkesamler Forenings formand 
Jørn Walther Pedersen. Denne lagde op til et tættere samarbejde med de 3 øvrige 
julemærkeklubber i Danmark, Julemærkesamleren, Nordjysk Julemærkesamler Forening (NJF) 
og ”Caritas”. Stemningen var overvejende negativ. Man pålagde bestyrelsen at konferere/mødes 
med (NJF), når de havde behandlet henvendelsen på deres generalforsamling. Herefter skulle svar 
sendes til DJF.  Man var positiv for, at DJF kunne anbefale sine medlemmer at kommer til 
byttedagsarrangementer, som jo er et godt fælles samlingpunkt for alle julemærkeinteresserede. 
John Bøhm foreslog fristen for indkaldelse til generalforsamling nedsat til 3 uger for at nedbringe 
portoudgifterne, man kunne så udlevere indkaldelsen på februarmødet og nøjes med at fremsende 
til ”ikke fremmødte” medlemmer. Peter Nissen lovede at drøfte det i bestyrelsen for evt. forslag 
til vedtægtsændring i 2010. 
Herefter sluttede Leif Nielsen generalforsamlingen med tak for god ro og orden. 

Århus Julemærkesamler Forening ”Caritas” 
Resultatopgørelse for Året 2008 

                                                         2008             2007                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                            BALANCE PR. 31.12.               2008            2007 

 
 
 
 
 
 
 

Indgående kontingenter  2290 2020 
Lotteri m.v. 2246  2156 
- præmier m.v. -395  -711 
-kaffe, brød m.v. -1490 361 -1323 

I alt ind  2651 2142 
Porto – bladet 768  609 
Kontorartikler 390  130 
Gaver 69  270 
Annonce 499  0 
Trykning bladet 200  0 

I alt ud  -1926 -1133 
Renter Bank  17 12 
Resultat  742 1145 

Aktiver    
Kassebeholdning  22 18 
Nordea, Vesterbro afd.:     
Konto nr. 959-02-29511  6827 5919 
Aktiver i alt  6849 5937 
Passiver    
Forudbetalte kontingenter  310 140 
Egenkapital:Saldo pr. 01.01.2008 5797   
Årets resultat 742 6539 5797 
Passiver i alt  6849 5937 
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       AKTIVITETSOVERSIGT                       
          2009        -        2010 
 

 

Torsdag 
10. sep. 

2009 

SÆSONSTART: 
Dørene er åbne fra kl.19  
Kl. 19,30 byder formanden velkommen og giver en kort 
orientering om hvad der er sket i sommerens løb, derefter 
auktion, lotteri & bytning. 

Torsdag 
8. okt. 
2009 

Aftenens emne 
Bytning og lotteri. Sidste indleveringsdag af auktionsmateriale 
til byttedagen. 

Lørdag 
 31. okt. 

2009 

Byttedag: Se nærmere omtale af byttedagen andetsteds i 
programmet.  

Torsdag 
12. nov. 

2009 

Nu skulle de første nyheder være fremme. 
Vi holder auktion, sælger et lotteri samt hygger med lidt snak og 
bytning. I aften er sidste frist for indbetaling til julemærkemarch 

Søndag 
6. dec. 
2009 

JULEMÆRKEMARCH: 
Skal vi nu ikke prøve at snuppe pokalen igen!  
Vi mødes på Mariendals Skole  kl. 9 

Torsdag 
10. dec. 

2009 

Juleafslutning. Tag din familie og det gode humør med til en 
rigtig hyggeaften med sang, bankospil & lotteri. Nærmere 
oplysning vil tilgå primo december. 
Hver deltager medbringer en lille pakke til 20-25 kr. 

Torsdag 
14. jan. 

2010 

Nu skulle der være en stor chance for at alle nyheder er kommet 
frem. 
Vi holder auktion, sælger et lotteri og bytning. 

Torsdag 
11. feb. 

2010 

Aftenens emne?? 
Der er igen lotteri & bytning. 

Torsdag 
  11. marts 

2010 

Så er der generalforsamling. 
Mød nu talstærkt op, så vi sammen kan planlægge foreningens 
fremtidige virke. Der vil også denne aften blive afholdt en lille 
auktion, ligesom der gerne skulle blive tid til bytning. 

Torsdag 
8. april 

2010 

Sæsonafslutning. Afslutning af den gennemgående konkurrence 
med præmieuddeling. Bankospil, lotteri og bytning.  
Alle medbringer en lille gave, værdi 20 kr. 

Alle møder finder sted på Vejgaard Bibliotek. 
God sommer! 
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 Stort byttemøde  lørdag den 31.10. 2009 
 På Vejgård Bibliotek 
 Hadsundvej 35, Vejgård 
 
 
Det vil glæde os, hvis vi på denne dag kan samle rigtig  
mange af vore medlemmer, vore venner fra de andre 
julemærkeforeninger. Medlemmer fra  
frimærkeklubberne og andre interesserede er også  
velkomne. Husk blot ingen frimærker er tilladt. 
 
 
Mødet starter kl. 10/00 NJF er vært ved en kop 
 Kaffe, til alle fremmødte inden kl. 11/00. 
 

Den store auktion starter kl. 14 
Eftersyn fra kl. 10/00 til kl. ca. 13/30 
Der vil på selve dagen blive solgt lotterier, med mange  
fine præmier. 
 
Som altid vil der kunne købes smurte madder i  
køkkenet, og et stykke godt brød til kaffen. 
 
Ønsker man noget varmt til frokost, kan der bestilles 
Kinesisk forårsrulle med pommefritter 40 kr. 
½ Grillkylling med pommefritter          40 kr. 
 
Dette skal ske på Tlf. 98161424 senest dagen før. 
 
Mød op med godt humør, og meget gerne tasken fuld  
af julemærker. 
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JulemærkeSamleren 
Stiftet den  4. sept. 2001 

 
Formand: Kim Vilhelmsen, Højlundshusene 66, 3500 Værløse.  
Tlf. 23 48 29 41.     E-mail: post-til@julemærkesamleren.dk 
Der afholdes 8 klubmøder pr. sæson, på den første onsdag i hver måned, 
fra september til april. 
Sted: ”Satelitten”, Bymidten 46, ”Kulturhuset” ligger ved siden af 
hovedbiblioteket. (Tæt ved Værløse Station).  Tid: kl.19.00-21.30  i 
”Satelitten“, 1.sal, lokale 1.  
Få mere information på vores hjemmeside: www.julemærkeportalen.dk 
 

Sæsonplan 
Efteråret 2009: 
Ons. 02.09: Sæsonstart med fremlæggelse af ”Sommerens fund”, samt 
aktion. Alle fremmødte opfordres til at medbringe ”interessant og nyt” 
julemærkemateriale.  
Ons. 07.10:  Besøg af Theis Jørgensen, fra ”Frimærkebutikken”, der  
traditionen tro medbringer et stort udvalg af Julemærker. 
Ons. 04.11:  Præsentation af årets julemærke, samt temaaften med det 
danske  julemærke 1957. 
Ons. 02.12:  Juleafslutning med bankospil, tag familien med. (tilmelding 
nødvendig) 
Søn. 06.12:  Vi arrangerer i samarbejde med Marchforeningen ”Alugod”  
årets julemærkemarch fra Syvstjerneskolen i Værløse fra kl.9-14.  
(familie og venner med børn og børnebørn samt hunde er velkomne) 
JulemærkeSamlerens hold afgår fra Syvstjerneskolen kl. 10.00. 
(Tilmelding til Kim) 
 
Foråret 2010: 
Ons. 06.01:  Auktion, samt temaaften med det danske julemærke 1948. 
Ons. 03.02:  Afstemning om Danmarks smukkeste julemærke, samt 
temaaften med det danske  julemærke 1941. 
Ons. 03.03:  Ordinær generalforsamling  (Kun for medlemmer) 
Ons. 07.04:  Sæsonafslutning med auktion.  
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 Bemærk!            Udvalgssendinger: 
Efter medlemmernes ønske vil udvalgssendinger, så vidt muligt, kunne 
gennemses på mødeaftnerne, skulle nogle medlemmer have ønske om 
at få dem tilsendt, kan dette ske ved henvendelse til Formanden! 
                                      Auktion:  
Indlevering til auktion kan ske på mødeaften senest kl.19.15. Husk 
de skal afleveres med udfyldte omslag og indleveringsliste som fås 
hos Alice Bisgaard.  
                                    Kontingent: 

Årskontingentet for A-medlemmer kr. 70,- /  B-medlemmer kr. 30,-. 
Tilbud til nye medlemmer: Kontingent for 2. halvår ½ pris! 
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Søges: DK-ark med varianter, fejltryk, fejlperforeret el. tilretningstryk. Danske 
jernbane-samlinger incl. helark m.v. Gerne bytte!  

Peter Nissen  tlf. 86 27 00 35 Mobil 28 58 67 98 
Mail: peter-nissen@jernbanemaerker.dk 
Hjemmeside: www.jernbanemaerker.dk 

Søges: Cencurerede julekort eller julebreve fra 1944. Ting der kan bruges til 
samling om 1944 – mit fødeår.                Hanne Andersen tlf. 86 30 03 65 
 

Søges: Danmark Nat. Helark 1904 til o.m. 1908 - god pris kan påregnes! Fanø 
1995 ark el. arkrest. Helark: Sverige 1915, 45 & 63/sort skrift. Dansk 
Vestindien: ARK 1907,1912 & 1914 samt kort og breve m. julemærker. Island 
Thorvaldsen: Ark 1904. Islandske lokale områder helark, kort eller breve købes.                  

Sarah Petersson tlf. 98 14 19 86 
E-mail: christmas.seal@mail.dk Hjemmeside: www.christmasseal.dk   
 

Medlemsannoncer - KØB – SALG – BYTTE 
Alle medlemmer kan indsende annoncer som medtages gratis i 1. 

kommende blad - prøv næste gang! 
 Søges:Kort eller breve med stempelbundet julemærke fra Århus Y´s Mens alle 
årgange og Ebeltoft alle år efter 1995.     Kurt Henriksen tlf.98 16 14 24 

Søges: Kort / breve / andet med julemærker, samt julemærker stemplet med 
tydeligt bynavn og dato. Alle årgange har interesse!   
Endvidere søges: Kort og breve med julemærket 1927-Holbøll. Andet 
materiale med og om Holbøll har også interesse. 

Jørgen Andresen   tlf. 86 17 34 63   E-mail: dres@vip.cybercity.dk 
 



 

 
 

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. 

 
Altid frisk med et godt tilbud! Abonnement på nyheder kan tegnes. 

 
Ring, mail eller skriv efter gratis tilbudsliste - det betaler sig! 

P.O.Box 7525, DK-9210 Aalborg SØ Tlf.(+45)98141986 
E-mail: christmas.seal@mail.dk 

 Homepage: www.christmasseal.dk 
 
 
 
 
 
 

 

     

    

Bedre samlinger af julemærker, julekort og mærkater købes! 
God pris for sjældenheder og god kvalitet! 


