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”Siden sidst” - orientering fra Bestyrelsen!
Vi ønsker et rigtigt godt nytår
til alle vore medlemmer!
På de 4 mødeaftner i efteråret 2005 og januarmødet 2006 har der været et
pænt fremmøde.
Vi har oplevet et spændende foredrag om Kirkens Korshærs arbejde, nogle
gode alsidige auktioner og så har medlemmerne bidraget med ”fund”,
historier og oplysninger om julemærkeemner eller relationer hertil samt
afstemning om ”Årets mærke 2005”.
7. december havde vi vores juleafslutning med gode traditioner og en rigtig
dejlig julestemning.
Vi siger tak til trofast fremmøde, men ønsker selvfølgelig, at endnu flere vil
finde vej og bidrage til et aktivt foreningsliv. At I møder frem blot nogle få
gange i sæsonens løb er absolut også positivt. Der er ”noget at hente” på
forskellig vis hver eneste gang.
Med dette blad udsendes indkaldelse til foreningens ordinære
generalforsamling 1. marts. Kom og vær med til at præge foreningens
fremtidige aktiviteter.
Side 10 findes planen for aktiviteter fra februar til maj, og side 9
programmet for byttedagen.
Vi siger mange tak til alle der har fornyet medlemskabet for 2006.
”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. 22. april 2006
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.18.april.

Dagens Program:
Udstilling: Der vises bl. a. uddrag af samlinger fra Grønland og
Sønderjylland

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

Kom fra nær og fjern, der ventes samlere fra andre julemærkeklubber i ind& udland. Mød op med godt humør, mancolisten og tasken fyldt med
byttemateriale, der kan købes, sælges og byttes med nye kontakter og
samlervenner!

På gensyn!
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Julemærker fra Afrika!
På de næste 4 sider vises blot et udpluk af muligheder for at samle på
julemærker fra det afrikanske kontinent. Anderledes og spændende
samt noget for motivsamlerne: Dyr, blomster, natur m.v.

Tanger 1952 - 1957

Marocco

Tunis

Marocco,
Algeriet og
Tunis
har flere
overtryk med
landets navn på
det franske
mærke fra
samme år.
<<Her det
franske hæfte
med Holbøll
samt 4-bl. >>>
med overtryk
”Tunesie”
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Alle årg. findes med engelsk
og/eller hollansk tekst.
Udgivelsen fortsatte indtil 1996.
Tete-beche-par 1935>>>>
Nederst helark fra 1966

6

Et godt opslagsværk (katalog) er
”Green´s Catalog of the Tuberculosis Seals of the World”.
Sidste redigerede udgave er fra 1983 (dog ikke ajour på alle lande),
alligevel en god hjælp med oversigt og søgeliste.
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Rhodesia

Algeriet

Zimbabwe
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NYHEDER Udlandet 2005
Island/Thorvaldsen

Isl./Lions TOR

Færøerne

Estland

Grønland

Norge/NKS

Åland
Islands Røde Kors
4-bl. julemærke

Åland

gavekort

Svensk Advent

Skåneland Jul

9

Norge Røde Kors

Århus Julemærkesamler Forening

”Caritas”
Mødeplan og aktiviteter

Forår 2006
1. februar 2006
Aftenens emne: Vi får lejlighed til at se 1. del af en verdenssamling.
Måske giver det lyst til at samle noget helt nyt.
Vi ser også gerne små indlæg fra medlemmerne om evt. nye fund til
samlingen.
Auktion, lotteri og kaffebord.

1. marts 2006
Generalforsamling: Medlemmerne er de bedste til at forme klubarbejdet,
så mød op og vær med.
Efter generalforsamlingen årets 2. bankospil. Husk den lille pakke til
præmie til en værdi af kr. 20,-.
Lotteri og kaffebord.

5. april 2006
Medlemmerne ”rydder op”. Succesen gentages – kom til ”rivegilde”
Senest kl.19,10 kan afleveres poser, pakker, plancher, album o.l., hver til en
fast salgspris på kr. 20,-. Bemærk: Højest 5 pr. medlem.
Præcist kl.20, starter salget efter ”først til mølle” princippet.
Auktion, lotteri og kaffebord.

22. april 2006
Den store byttedag! Se programmet side 4
Auktionsmateriale til byttedagen, kun fra medlemmer, modtages gerne!
Indlevering senest 5. april til Peter Nissen el. Alice Bisgaard, her fås også
omslag og indleveringslister.
Oplysninger om udgivelser 2005: Der er i Danmark i alt 19
landdækkende udgivere, en nedgang på 1 og 87 lokale, en nedgang på 3.
Ophørt er: D. J. F. Landsmøde, Aabenraa Julemærket, Tranbjerg Fodbold
samt Værløse Garden.
10

Medlemsannoncer - KØB – SALG – BYTTE
Alle medlemmer kan indsende annoncer som medtages gratis i 1.
kommende blad - prøv næste gang!

Søges: DK-ark med varianter, fejltryk, fejlperforeret el. tilretningstryk.
Gerne bytte!
Danske jernbane-samlinger incl. helark m.v.
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!
Helark: Åland, nyere Danmark & Færøerne samt fra islandske lokalområder 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. halvår ½ pris!
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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!

