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Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto 
 
Formand:  
                   Peter Nissen 

Holmetoften 37 E. 
8270 Højbjerg 
tlf. 86 27 00 35 / mobil 28 58 67 98 
Internettelefon: Skype : peterflemmingnissen 
E-mail: peter-nissen@mail.dk
Hjemmeside: www.jernbanemaerker.dk

 
Næstformand: 

Svend Aage Iversen 
Tommesensvej 7 B. 
8450 Hammel 
tlf. 86 96 56 01 / mobil 20 84 28 10 

 
Kasserer: 

Alice Bisgaard 
Ormslevvej 29, 1.tv. 
8260 Viby J. 
tlf. 86 14 96 24 / mobil 50 40 35 17 

 
Foreningens bankkonto: Nordea, Vesterbro Afd. Århus 
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 i stueplan – igen trapper! 
Der er ”Caritas”-skilt ved døren – ring 2 gange på klokken, så åbner vi. 

Møderne starter kl. 19 og slutter senest kl. 23 
 
 
Ansvarshavende udgiver:                            Redaktion & layout:  
Århus Julemærkesamler Forening                                                                              Bestyrelsen 
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”Siden sidst” - orientering fra Bestyrelsen! 
 

Alle vore medlemmer ønskes et  
rigtigt godt nytår 2007! 

 
På første mødeaften d. 6. september fejrede vi foreningens 25-års jubilæum 
med smørrebrød, vin, kaffe og kage. En festlig aften som vi gerne ville 
have delt med alle vore medlemmer. Kurt Henriksen, formand for 
Nordjyske Julemærkesamler Forening, mødte med lykønskning og en 
gavecheck på 200,- kr. fra”NJF”. 
 
Vi glæder os over fremmødet til de almindelige mødeaftner, men opfordrer 
alligevel til at flere møder op - såvidt det er muligt. Der er altid noget 
positivt at hente med hjem. 
På møderne fra oktober til første møde i januar har vi haft foredrag,  set på 
verdenssamling 2. del og så har vi haft vores årlige juleafslutning med det 
traditionelle traktement og den gode stemning,  3. januar afstemningen om 
”Årets mærke 2006” her ”løb” Værløse Lions Club med titlen for et flot 
ark med fugle. 
 
Tak for de små indlæg uden for programmet og ikke mindst det gode 
humør, det er med til at gøre møderne til en positiv oplevelse. 
 
Med dette blad udsendes indkaldelse til foreningens ordinære 
generalforsamling 7. marts. Mød frem med gode ideer og vær med til at 
præge foreningens fremtidige aktiviteter. 
 
På side 4 findes programmet for vores store byttedag d. 21. april og på side 
10 programmet for de almindelige mødeaftner i februar, marts og april. 
 
Vi siger stor tak til alle der har fornyet medlemskabet for 2007. 
”Medlemsbevis” vedlægges til de medlemmer der har indbetalt, men endnu 
ikke har fået det udleveret. 
 

Mød flittigt op, gør det til en god tradition! 
På gensyn – Bestyrelsen       
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          Århus Julemærkesamler Forening 

”Caritas” 
indbyder alle julemærke interesserede til stort 

 
 JULE – MÆRKE – BYTTE - DAG  

 
på Viby Bibliotek, Skanderborgvej  

Lørdag d. 21. april 2007  
 

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 kringle/kage til rimelige priser. 
Der kan bestilles pæne uspecificerede håndmadder til kr. 10,- pr. stk. 
Bestilling til Alice Bisgaard tlf. 86 14 96 24 senest tirsdag d.17.april.

 
Dagens Program: 

Udstilling: Der vises uddrag af spændende samlinger fra bl.a. Dansk 
 Vestindien og Island. 
 
Auktion:   Der bliver storauktion med 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! Her er en speciel chancen for de medlemmer i ind- og 
udland, der af forskellige grunde, og afstanden til Århus, er forhindret i at 
deltage på aftenmøderne!  Kom alle ”mand” og mød nye samlervenner - 
med godt humør, mancolister og masser af dubletter, så får vi alle en 
spændende dag! 
  

På gensyn! 
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Europa ”rundt” 

* 
en tur til USA   

* 
og tilbage igen 

* 
for kun 20 øre. 

 
 

Af 
Jørgen Andresen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det viste brev er sendt den 22.12.1940 fra Stouby til Fuglefjord på Færøerne, 
frankeret med 4 stk. 5 øre vinrød og påsat julemærket fra 1940. 
 
Brevet er først gået til Berlin, hvor det er åbnet af Værnemagten, censureret og 
lukket igen med en label 'Geprüft', der igen er bundet til brevet med 
Værnemagtens røde stempel. På forsiden, under den engelske label, sidder et 
lille rødt stempel 'C', der er den tyske censors mærke. 
 
Herefter er brevet gået til Lissabon i det neutrale Portugal, og derfra med skib til 
New York og - igen med skib - til England.  
I England er brevet på ny blevet åbnet og censureret. Englænderne har lukket 
brevet med labels ’OPENET BY - EXAMINE 3559'. Disse labels brugte 
englænderne over alt i Imperiet. Den engelske label binder julemærket til brevet. 
Derefter er brevet sendt til Færøerne - der var besat af England -----  
 
 
 
                              
                                                                                     
                       

                     
                                                                 

                       
   

 

Al 
* 

denne 
* 

”service” 
*  

for 
* 

kun 
* 

20 øre! 
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Århus Julemærkesamler Forening 
”Caritas” 

Mødeplan og aktiviteter  
Forår 2007 

 

7. februar 2007
Aftenens program: Foredrag og udstilling ved Jørgen Andresen med 
enmet ”Julepost frem til og med 1. julemærke 1904”.  
Auktion, lotteri og kaffebord. 
 

7. marts 2007
Generalforsamling: Medlemmernes store chance for at præge det 
kommende års arbejde. Efter generalforsamlingen årets 2. bankospil. Husk 
den lille pakke til en værdi af 20 kr., som bruges til præmie.  
Lotteri og kaffebord. 
 

4. april 2007 
Medlemmerne ”rydder op”. Ned i gemmerne, jo flere der indleverer, jo 
større rivegilde. Senest kl.19,10 kan afleveres poser, pakker, plancher, 
album o.l., hver til en salgspris på kr. 20,-. Bem.: Højest 5 pr. medlem. 
Præcist kl.20 starter salget efter ”først til mølle” princippet. I stedet for 
foredraget, der er flyttet til 7. febr. improviseres andre aktiviteter. Auktion, 
lotteri og kaffebord. 
 

21. april 2007
Den store byttedag! Se programmet side 4 
Auktionmateriale til byttedagen, kun fra medlemmer, modtages gerne! 
Indlevering senest 4. april til Peter Nissen el. Alice Bisgaard, her fås også 
omslag og indleveringlister. 
 Oplysninger om udgivelser 2006: Der er kendskab til 20 landdækkende

udgivere og 88 lokale. Tranbjerg havde meldt ophørt i 2005, men kom med både
05 og 06 i nov.. Ophørt er: Luthersk Mission, Unicef og Hedensted.  Fuglebjerg
stopper - sidste er 2006. Af udenlandske er Skåneland og  Sv. Flaggan ophørt! 
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Medlemsannoncer - KØB – SALG – BYTTE 
Benyt jer af dette tilbud som er ganske gratis.  

Send jeres annonce til Peter Nissen, så bringes den i næste blad! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Søges: DK-ark med varianter, fejltryk, fejlperforeret el. tilretningstryk. 
 Danske jernbane-samlinger incl. helark m.v.                   Gerne bytte! 

Peter Nissen   tlf. 86270035 E-mail: peter-nissen@mail.dk
Nyhed: Se hjemmeside salg/bytte: www.jernbanemaerker.dk

Købes: Breve og kort med stemplet julemærker fra Island, Færøerne, 
Grønland & Åland – alle årgange. Gl. pengesedler og mønter fra hele 
verden.                             Svend Aage Iversen  

tlf. 86 96 56 01 / mobil 28 58 67 98 

 
                                              
  
 
 
 
 

Søges: DK-julekort 1951/50 (stempelbundet). God pris kan påregnes!
Fanø 1995 ark el. arkrest. Helark: Åland, Sverige 1915, 45 & 63/sort
skrift, nyere Danmark & Færøerne samt fra islandske lokal- områder
købes.                                     Sarah Petersson 

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

 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. 
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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. 

samt Norges Røde Kors Filateliafdeling A/S 
 

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! 

 

    

  

http://www.christmasseal.dk/
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