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”Siden sidst” - orientering fra Bestyrelsen!
Vi ønsker alle vore medlemmer
et rigtigt godt nytår 2008!
Vi synes det går godt i foreningen. Der er en dejlig positiv
stemning, og opbakning omkring aktiviteterne.

Vi har haft foredrag fra Århus Røde Kors, 2 gange aftenens emne
med 2 meget interessante indlæg, et rigtig hyggeligt julemøde og
på første møde i januar et pænt fremmøde med afstemning om
”årets mærke” 2007. Se vindermærket og omtale side 5.
Stor tak til alle der har bidraget med spontane indlæg, det betyder der altid er
noget uventet, at se på eller høre om.
Vedlagt med dette blad finder I indkaldelsen til foreningens ordinære
generalforsamling 2008. Mød frem med gode ideer for det kommende år, og
oplev hvor rart en generalforsamling også kan være.
På side 4 finder I programmet for vores store byttedag lørdag d. 29. marts og
side 6 programmet for de almindelige mødeaftner for februar, marts og april.
Med bladet følger også et lille hæfte, med en artikkel af John Petersen,
næstformand i Julemærkesamleren i Værløse. Vi syntes den kom bedst til sin
ret ved at ”stå alene”. Spændende læsning om Jacob Riis og det amerikanske
julemærkes start.
Mange tak skal lyde for fornyet medlemskab. ”Medlemsbevis” vedlægges til
de der 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. 29. marts 2008
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. 7,- pr. stk.

Dagens Program:
Udstilling: Der vises uddrag af temasamlinger og sjældenheder.
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! Der vil blive annonceret i diverse aviser og blade, så der
er lægges op til en spændende dag med andre julemærkesamlere. Kom alle
”mand” og mød nye samlervenner - med godt humør, mancolister og masser
af dubletter, så vi alle får en god dag!

På gensyn!
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Udsnit af vinderarket
fra afstemningen om ”Årets mærke 2007”

Motiverne er udført af udviklingshæmmede brugere i støttecenteret
”Magneten” i Lyngby. Overskuddet går ubeskåret til bl.a. lokal julehjælp,
Julemærkefonden
(Julemærkehjemmene)
og
ungdoms-arbejdet
i
lokalområdet.
2. præmien tilfaldt ”Dansk Røde Kors”
3. præmien Vordingborg Spejderne
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Århus Julemærkesamler Forening
”Caritas”
Mødeplan og aktiviteter

Forår 2008
6. februar 2008
Vi ser på verdenssamling 3. og sidste del. Der bliver nok, som de 2 tidligere
gange, en god snak og studier af ofte fremmedartede mærker. Auktion, lotteri
og kaffebord.
5. marts 2008
Generalforsamling: Kom og vær medbestemmende. Forslag til aktiviteter i
sæson 2008-2009 er meget velkommen. Efter general-forsamlingen årets 2.
bankospil. Hver deltager medbringer en lille pakke til præmie, til en værdi af
ca. kr. 20,-.
Lotteri. Foreningen er denne aften vært ved kaffebordet.
2. april 2008
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 antal indleveringer er
5 pr. medlem. Salget starter præcist kl.20. Bemærk vi prøver med nye regler,
så alle fremmødte får en fair chance.
Vi ser gerne små indlæg fra medlemmerne, en spændende samling du gerne
vil vise eller andet! Auktion, lotteri og kaffebord
29. marts 2008
Den store byttedag! Se programmet side 4
Auktionsmateriale til byttedagen: Kun fra medlemmer, modtages gerne!
Indlevering senest 8. marts til Peter Nissen el. Alice Bisgaard, her fås også
omslag og indleveringslister.
Oplysninger om udgivelser 2007: Der er kendskab til 18 landsdækkende udgivere og 82 lokale. Ophørt er: Dansk Handicap, Den
Katolske Kirke, Boris Gymnastik & Id., Fuglebjerg, Hedehusene,
Hinnerup og Næsby.
Af udenlandske melder Norsk Sjømannsmissjon. og Larvik
Soroptimister ingen udgivelser 2007, måske 2008.
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Medlemsannoncer - KØB – SALG – BYTTE
Alle medlemmer kan indsende annoncer! Disse medtages gratis
i 1. kommende blad - prøv næste gang!

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@jernbanemaerker.dk
Hjemmeside: www.jernbanemaerker.dk

Søges: Har fået lidt siden sidst, men søger stadig 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!
Helark el. arkrester købes:Brabrand 91,92,96,97,Dragør Sp. 90-93,
Fanø 1995, Galten 93,94,98, Juelsminde 93-97, Tjele 89, Tuborg
93,94, Aabenraa 97,04, Århus Sporveje 79,86,94,01, SulstedHammer 93, Thurø 92, Tune 92,94,96,97, Tårnby Sp. 90-93, Ølgod
87.
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!

