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”Siden sidst” - orientering fra Bestyrelsen!
Vi håber alle vore medlemmer er kommet godt igennem julen
og ind i det nye år, med fuld fart på samleriet!
2. halvår 2010 var positiv på mange felter, medlevende aktivitet og
stigende fremmøde på vore mødeaftener og stigende medlemstal. Vore
forventninger og håb til 1. halvår 2011 er, at kunne fortsætte denne
udvikling.
Programmet for januar er overstået, her havde vi afstemningen om ”Årets
mærke 2010”. Vinder blev ”Danmarks nationale julemærke”, ikke uden
grund, det var et rigtigt sødt mærke med nissebørn.
På side 10 findes den nye plan for februar, marts og april møderne, vi vil
rigtig gerne se så mange som muligt. Der er også oplysninger omkring
udgivelserne 2010, se spec. omtale af Grønlands julemærke 2010.
Byttedagen 9. april er under opbygning, vi vil gøre alt for, at det bliver en
spændende dag med gode oplevelser, så endnu en opfordring – møde
frem - oplev og se selv!
Program for byttedagens aktiviteter findes på side 4.
Husk indlevering til storauktionen er senest mandag d. 21. marts. Vi
tilsender auktionslisterne gratis til alle medlemmer, det giver mulighed
for at forberede og kryds af hjemmefra. Medlemmer der ikke har
mulighed for at være til stede på dagen, har dermed også en chance, at
indsende skriftlige bud, disse skal være formanden i hænde senest onsdag
d. 6. april 2011. Kom fra nær og fjern og mød mange med samme
interesse.
Bladet er ”medlemmernes blad”, så har I kommentarer til bladets indhold
eller forslag til fremtidige emner og allerbedst, artikler liggende, som kan
være oplysende og informative for andre, kom frem med det, og meget
gerne på –
Generalforsamlingen d. 2. marts – indkaldelse er vedlagt!
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. 9. april 2011
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: Der vil bl.a. blive vist spændende ”Julepost før 1904”
Auktion: Der bliver storauktion med mange spændende lots.
Eftersyn fra kl.10,30 til 13,30 - auktionen starter kl.14

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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Vidste du det ?
Af Kim Vilhelmsen ”JulemærkeSamleren”
Motivet på julemærket fra 1978 ”Garnnisser”, blev benyttet første gang i
julen1957, nemlig på årets Juleske udgivet af Anton Michelsen, 21 år før
julemærket.
Juleskeerne er af forgyldt sølv med emaljedekoration. Forskellige kunstnere
har siden 1910 dekoreret juleskeerne, men der findes KUN denne ene ske med
julemærkemotiv. Skeerne blev produceret af Anton Michelsen indtil 2003,
hvor Georg Jensen overtog rettighederne.

Bag julemærkedesignet står Erik Ellegaard Frederiksen
(29.04.1924 – 21.juni.1997) – se billede næste side.
Erik Ellegaard Frederiksen var dansk grafiker, designer og arkitekt, og var
lærer på Den Grafiske Højskole fra 1951 til 1979, og arbejdede desuden
freelance. Han er blandt andet kendt for i 1970'erne, at have designet
Irmapigen, Amager-manden og Københavns Våbenskjold.
Restoplaget af julemærket 1978 blev anvendt til det 3. danske provisorie
julemærke, det såkaldte 1982 på 1978.
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Bagsiden med årstallet 1957.

I anledning af Postmesteren fra Charlottenlund, Einar Holbølls død d. 23.
februar1927, udsendte den daværende Julemærkekommitee årets julemærke
den 1ste. december 1927, som en hæder, med Holbølls portræt.
Som altid, også dengang, var der både positive meninger, og det modsatte
vedr. motivet på årets julemærke.
”Jeg skammer mig for at sætte et saa grimt julemærke paa”.
Sådan skrev afsenderen på nedenstående julekort.
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Ved gennemgang af juleposten har jeg fundet denne variant.

Forskydning
i trykket
ses bl. a.
på træsko
og på de røde
bukser.

Det
er bare at
begynde at
lede og
kigge al
modtaget
julepost
igennem..

Se efter mrk.nr. 2 og 48 i selvklæbende helark og mrk. nr.2 i
miniark.Om mærket på klippet er fra et helark eller et miniark vides
ikke, men alle mærkerne i det ark, hvor dette mærke stammer fra,
må have samme forskydning i trykket.

God fornøjelse! Kim Vilhelmsen ”JulemærkeSamleren”
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Stort spørgsmål fra Sarah Petersson vedr. Kirkens Korshær ?
Jeg søger oplysninger og bevismateriale, for én gang for alle, hvis muligt, at
få fastslået farverne på mærkerne fra årene 1922, 27, 28 og 29, alle med
samme motiv ”Den knælende ridder – BLÅ”
Det vides med sikkerhed, at mærket allerede udkom i 1922, set på julekort.
Der findes ikke mange løse mærker med læselige stempler, da man ikke
måtte sætte julemærket ved siden af frimærket, men ”smuttere” har der
lykkeligvis været. Der er flere farvenuancer, men et mærke fra 1922 og 1927
kan meget vel være brugt i 28 og 29, og er der 4 forskellige oplag?
Er der medlemmer som ligger inde med oplysninger, mærker eller
forsendelser fra disse år? Hvis det kunne lykkes at se eksempler på for
eksempel 5 stempler på samme farve/samme år, kan udelukkelses metoden
bruges et stykke af vejen. Jeg modtager gerne farvescan eller materiale til
låns/fotografering. På forhånd tak! Resultatet offentliggøres her i bladet.
Henvendelse på tlf. 98141986 el. mail: christmas.seal@mail.dk TAK!

Fra egne studier vises her 4 mærker i
meget forskellige blå nuancer, fra det
ultramarinblå over blå, mørkere blå
og lys- næsten gråblå.

Jeg har fundet samme ”klat” i 3 af
farverne. Mærke nr. 2 og 13

Stemplet 23.12.23.
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Fra julekort st. 14.12.27. Ultramarin således (1922?) brugt både 1923 og 1927

Orientering!
”AFA” Julemærkekataloget kom alligevel ikke ud i efteråret 2009.
Fra Nordfrim er der nu givet tilsagn om, at det udkommer i maj måned
2011, lad os så håbe det holder stik, det efterlyses ret så kraftigt fra såvel
”gamle” som nye samlere. Julemærkeinteressen er for opadgående,
kataloget er et vigtigt redskab, ikke mindst som opslagsværk, til
orientering – hvad findes – og prisvejledende. Det skulle blive pænt udvidet
i forhold til 2007–kataloget, der er noget at glæde sig til.
Husker I denne efterlysning i bladet fra august 2010:
”HJÆLP kender nogen til dette mærke? Hvad står ”D.S.R.F.” for?”
Vi fik en henvendelse fra Bruno Nørdam, Randers –
medlem hos ”JulemærkeSamleren”.

Nørdam henviste til en
hjemmeside på nettet, han mente
Nørdam mener det står for:
svaret og det er der vist
Danske Soldatersden
??? gav
Forening
ingen tvivl om.
Her gengives fra Foreningen
DSRF's hjemmeside:
”Dansk Sø-Restaurations
Forening (DSRF)
blev oprindeligt
stiftet i 1896.
I 1905 blev foreningen af
forskellige årsager nedlagt for at
genopstå igen i 1907”
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Mødeplan og aktiviteter Forår 2011

Onsdag d. 2. februar 2011
Medlemmernes aktivitetsaften: Vi ser gerne super aktive medlemmer, så har du lyst
til, at vise noget spændende, søge viden omkring et mærke du ikke kan stedfæste,
gode råd i bred almindelighed så kom frit frem! Det kunne jo være din ”nabo” sidder
med svaret. Auktion, lotteri og kaffebord.

Onsdag d. 2. marts 2011
Generalforsamling: Mød endelig op med gode ideer og ønsker til aktiviteter i sæson
2011-2012. 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. 6. april 2011
Medlemmerne ”rydder op”. Find poser, pakker, plancher, album o.l., hver til en
salgspris på kr. 20,-. Afleveres ved mødestart el. senest kl.19,10. Bem.: Højest 5
”pakker” pr. medlem. Kl.20 starter salget! Herefter sætter Sarah Petersson over
emnet ”Norges jule-og velgørenhedsmærker” focus på muligheder, sjældenheder
og ”pynt” til samlingen. Lotteri og kaffebord.

Oplysninger om udgivelser 2010:
Der var i alt 14 landsdækkende og 68 lokale danske udgivere 2010. Følgende er ophørt:
Børns Vikår, Aalborg Sct. Georgs Gilder, Herlufholm Fodbold, Rødby ”Kong Ring”,
Stevns Y´s Men og Vallensbæk.
Grønlands Julemærke 2010: På januar mødet orienterede Sarah Petersson om
sidste nyt vedr. det grønlandske julemærke. Ved udgivelsen blev meddelt, at der 2010
og fremover kun kom selvklæbende ark. Først i januar 2011 kom det så frem, at Fonden
i Grønland, havde ladet fremstille alm. perforerede ark (papir) i et meget lille oplag kun til deres abonnenter. Efter sigende fordi deres abonnenter var faldet fra i stort tal,
grundet kun 1 ”takning” og selvklæbende. Ydermere fremsendte de det nu takkede ark
gratis, som lokkemad for at ”beholde” dem som abonnenter. Det har givet meget
opstandelse for alle der også distribuerer, sælger og har abonnenter og iøvrigt sælger på
stande o.l., de stod med et stort problem i et meget dårligt lys! Protesterne/vreden er
endt op i, at Fonden trykker et oplag, så der bliver til alle, men det udkommer først
sammen med 2011 udgivelsen, og som det forlyder, nu ser vi, går man tilbage til ”papir”
og perforeret fremover. Alle abonnenter hos Sarah Petersson er sikret levering til
oktober/november, øvrige kan bestille allerede nu.
Der advares mod køb på nettet,
annoncer (fra de heldige?), ses
som ”Det hemmelige juleark
fra Grønland” startpris 100,kr. Der er penge at spare ved at
vente!
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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 – Kig i gemmerne!

Kurt Henriksen tlf.98 16 14 24
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: Jeg samler ting fra mit fødeår – 1944, f.eks. censurerede julekort el.
breve eller noget helt tredje.

Hanne Andersen tlf. 86 30 03 65 Mobil 41 26 47 24

Søges: Christian d.IV´s ”Lov om postbude

24.12.1624”. Kort / breve / andet
med julemærker, samt julemærker stemplet med tydeligt bynavn og dato. Alle
årgange har interesse! Julepost stemplet 24.12. fra 1903 og tidligere søges,
også her har alle årgange interesse!
Jørgen Andresen tlf. 86 17 34 63 E-mail: dres@vip.cybercity.dk

Søges:

Fanø 1995, Haderslev Fredsjul 1982 ark el. arkrester. Kræftens
Bekæmpelse 2009 og Dansk Folkeparti 2007 i helark.

Sarah Petersson tlf. 98 14 19 86
E-mail: christmas.seal@mail.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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Prøvetryk

Utakket

Forskudt tryk

Prøvetryk

Fejlperforeret

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!
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!

At temasamle er også for julemærke & mærkat samlere

Olympiade

Møller

Vintersport

Fyrtårne

Skibe

