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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 

 Skype tlf.: peterflemmingnissen 

 E-mail: peter-nissen@jernbanemaerker.dk 

 Hjemmeside: www.jernbanemaerker.dk  

Næstformand: 

 Erna Jacobsen 

 Skt. Annagade 5 

 8000 Århus C. 

 Mobil tlf. 40 43 21 18 

Kasserer: 

 Alice Bisgaard 

 Ormslevvej 29, 1.tv. 

 8260 Viby J. 

 tlf. 86 14 96 24 

 

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 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” 

Redaktion & layout:Bestyrelsen               Gengivelse fra bladet:Kun med tilladelse fra ”Caritas” 
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”Siden sidst” - orientering fra Bestyrelsen! 
 

RIGTIGT GODT NYTÅR til alle vore medlemmer! 
 

Vi kom godt ud af 2009, med god aktivitet, og nye medlemmer, men 

sikken start på sæson 2010 – 1. møde 6. januar blev aflyst på grund 

af vejret. Det er jo, hvad der kan hænde, vi agter dog, med få 

ændringer, at indhentet programmet. ”Hr. Frost”, manglende vejsalt 

og tomme kommunekasser kan vi ikke planlægge os ud af, men nu 

skriver vi snart marts, løsningen må være forår og fuglefløjt. 

 

Programmæssigt har vi overstået februar, her havde vi afstemningen 

om ”Årets mærke 2009”, som oprindeligt var planlagt til januar. Se 

mere om afstemningen side 10, her er også den nye plan for marts og 

april møderne. 

 

Så er vi godt i gang med at tilrettelægge byttedagen 27. marts. 

Program for byttedagens aktiviteter findes på side 4. 

Husk indlevering til storauktionen er senest d. 7. marts. Vi behøver 

tid til at udarbejde auktionslister, som derefter tilsendes alle vore 

medlemmer. Det giver tid til at krydse af. Medlemmer har mulighed 

for at indsende skriftlige bud, disse skal være formanden i hænde 

senest onsdag d. 24. marts 2010. Vi håber rigtig mange af vore 

medlemmer lang-vejs-fra, har lyst til at møde op, der er bestemt 

meget at komme efter, og nye ”ansigter” med samme interesse. 

 

I dette blad har vi valgt ”information” frem for artikkel, som dog 

allerede er i støbeskeen til august. Har I kommentarer til bladets 

indhold, og måske forslag til fremtidigt indhold, kom endelig frem 

med det på generalforsamlingen. Det er meget vigtigt, at I slutter op 

om, og viser interesse for, bestyrelsens arbejdsprogram.  

 

Generalforsamlingen er d. 3. marts – om 8 dage! 
Indkaldelse er tilsendt rettidigt! 

 

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 170  

Lørdag d. 27. marts 2010 
 

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 rimelige priser. 

Der vil ligeledes blive mulighed for at købe  

hjemmesmurte håndmadder til kr. 10,- pr. stk. 
 

Dagens Program: 
 

Udstilling: Uddrag af ophørte - og sjældne - udgivelser med startår   

                       mellem 1904-20, flere med sjældne forsendelser.  

                       Desuden uddrag af Sverigessamling med Sv. Flaggan o.l. 
 

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! Der vil blive annonceret i diverse aviser og blade 

og på hjemmesider, der lægges op til en spændende dag med andre 

julemærkesamlere.  Kom alle og mød nye samlervenner – kom med godt 

humør, mancolister og masser af dubletter, så får vi alle en god dag!  

På gensyn! 
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Bagsideteksten (ovenfor) er ret 

usædvanlig, indtægten støtter 

også Nationalforeningen i 

Norge. Mon ikke det er eneste 

fællesudgivelse i disse 2 lande? 

Teksten indeni er  

”God Jul Gott Nytt År” 

Herover vises hæftet fra 2003. 

Det indeholder 24 mærker  

med de 4 motiver  

som på kortet 

Oplysning / Information / Spørgsmål: 

 
Det er nok ikke alle der kender kortet fra Hjerte & Lungefonden i Sverige 

fra 2003. Det var sidste år Sverige udgav nationalt julemærke. 

Kortet er et dobbelt kort med kuvert - 9,5 x 28 cm. 



 

  

I 2008 udgav 

”NKS” Norske Kvinners 

Sanitetsforening 

2 kort med motiv som 

julemærket. 

 

Et enkelt julekort 10 x 14,5 cm 

og et dobbelt med kuvert 17 x 12 

cm uden tekst indeni. 
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Mærket 

2008 

I ark  

med 20 

selv-

klæbende 

mærker  

 

Et meget 

flot tryk 

isat en 

flot 

mappe! 



Orientering! 
Det forlyder, at der senere på året udkommer nyt julemærkekatalog fra 

Afa. Sidste udgave er fra 2007. Det forlyder også, at det udvides, at der 

medtages en hel del nye områder, bl. a. mange af de ”gamle”, som er 

gået lidt i ”glemmebogen” hos samlerne. Sidste katalogisering var i 

Nordisk Julemærkekatalog 1987-88.  

Der er en stigende interesse for jule- og velgørenhedsmærker, det 

betyder meget, at nuværende og nye samlere kan indhente oplysninger 

og se motiverne og i særdeleshed, at kataloget er i farver, det er lettere 

at spotte og bestemme, hvor mærkerne hører hjemme. En sidegevinst, 

tror vi, er flere medlemmer i julemærkeforeningerne. Flere og flere 

søger mere viden omkring vores fælles hobby. 

Vi vil gerne, på de følgende sider, være med til at opfriske nogle af 

disse områder af 2 årsager: 1) Hvis der skabes forøget interesse for 

disse ”katalogmæssigt nye” områder, da kan efterspørgselen overstige 

udbudet på grund af sjældenhed, så det er om at være ”på mærkerne”. 

2) Hvis efterspørgselen overstiger udbuddet, vi skal jo også ”dele” med 

temasamlerne, giver det sig som regelen udslag i priserne, som så kun 

går én vej – opad! Alt er sat op i tilfældigt rækkefølge. 

 

Mærkerne kan være op- eller nedfotograferet! 
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Freja 1924 for danske i Berlin            Perth Amboy 1912 for danske 

                                                               Børnehjem (New Jersey, USA) 

 



     Mærkerne kan være op- eller nedfotograferet 
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<<<<<<<< 
 

Borgerligt  

Velgørenheds 

Selskab  

af 18.1.1878 

 

Findes 

i 7 farver 

<<<<<<<<< 

  Den Broderlige Arbejderklasse                    ”Søfyrbøderne” udkom i 1922 samt  

     Hjælpeforening kun 1907                                       i  perioden 1951-1957 

Sygekassen Phønix Aalborg  

Kom i perioden 1924-19(39?) 

Sygekassen Odense  

Fra perioden 1924 til 1937 

Søfyrbødernes Forbund 



 

Mærkerne kan være op- eller nedfotograferet 
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Dansk Jernbane Forbund 

Hjælpefondsmærke  

til syge - især TB-ramte  

medlemmer 1905 til 1908 

 

Dansk HK-Forbund udg. i årene 1921 til 1964 

HJÆLP!  

Kender nogen til dette mærke? 

Hvad står ”D.S.R.F.” for? 

Eventuelle oplysninger til tlf. 98141986.  

 Sarah Petersson har velvilligt stillet alt  

materiale til rådighed for siderne 5 til 9. 

Hjælpekorpset Kalvebod Bastion 

udgivet en del år fra 1910 til 1949 

         Frederiksberg                    Blikkenslagernes 

        5 øres Forening                         Julemærke 

                 1914                               udg. 1910 - 1955 



Århus Julemærkesamler Forening  

”Caritas” 

Mødeplan og aktiviteter  

Forår 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Lørdag d. 27. marts 2010 
Stort byttemøde på Viby Bibliotek, Skanderborgvej 170, (nærViby Torv) 

Se udførligt program side 4! Husk indlevering til storauktionen er senest 

den 7. marts til Peter Nissen el. Alice Bisgaard! 

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!  Herefter sætter Sarah Petersson 

”Focus på svenske velgørenhedsmærker” – kom, se og bliv inspireret. 

Auktion, lotteri og kaffebord. 
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Oplysninger om udgivelser 2009: Der var i alt 16 landsdækkende og 71 lokale 

danske udgivere 2009. Følgende er ophørt: Den Katolske Kirke i Danmark, Det Danske 

Bibelselskab (udgav kun julekort), Århus Sporveje, Ballerup, Herlufholm, Ishøj, 

Korinth, Skive Pigegarde og Virum Sorgenfri. 

Island:Lagafellskirken er ophørt. Borgarfjord har udgivelse 2009 som deres sidste. 

 

 

”Årets Mærke 2009” 

Afstemningen,  
som blev flyttet 

til 3. februar,  

gav følgende resultat: 

På 1. pladsen 

Vordingborg DDS 

på 2. pladsen 

Danmark - Julemærkefonden 

på delt 3. plads 

Herlev Lions, 

Odder Velgørenhed. 

Aalborg Sct. Georgs Gilder 

og Slagelse Y´s Mens 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

  

 

 

 

 
 

 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: Danmark 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                 
E-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: DK-julekort 1951/50 (stempelbundet). God pris kan påregnes! 

Fanø 1995 ark el. arkrester desuden Verdens Naturfonden 2009, Kræftens 

Bekæmpelse 2009 og Dansk Folkeparti 2007 i helark.                

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 

Club alle årgange, ligeledes fra 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!  Materiale stemplet 24.12. 

fra 1903 og tidligere søgea, også her har alle årgange interesse! 

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

 

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/



