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”Siden sidst” - orientering fra Bestyrelsen!
Rigtig godt nytår til alle!
Forhåbentlig er alle friske til de næste 3 mødeaftener, en byttedag, som vi håber
vil slå de tidligere rekorder, og en tur til Nordfrim.
Vi havde i 2. halvår 2011 fortsat fremgang i medlemstallet. På mødet 4. januar
stemte vi om ”Årets mærke 2011”, vinder blev igen ”Danmarks nationale
julemærke” med alle Brammings dejlige nisser. Nyskabelsen med ”Jumbo-arket”
med 5 motiver i storformat har været en succes. Mærket kan anvendes til mange
formål, kun fantasien sætter grænser. Forhåbentlig er det kommet for at blive.
På side 4 finder I planerne for vore mødeaftener for februar, marts og april, og
programmet for den store byttedag 2012, lørdag d. 24. marts, kan ses på side 5.
Sidste frist for indlevering til storauktionen er senest onsdag d. 7. marts.
Vi tilsender auktionslisterne gratis til alle medlemmer, så er der mulighed for at
forberede og krydse bud af hjemmefra. Medlemmer der ikke har mulighed for at
være til stede på dagen, har dermed også en chance, at indsende skriftlige bud,
brev el. mail, disse skal være formanden i hænde senest onsdag d. 21. marts
2012.
Så er der planer om en tur for Caritas medlemmer til Nordfrim ”AFA” i
Otterup på Fyn. Her vil der blive en rundvisning af det imponerende firma
indenfor katalog- og frimærkeverdenen. Det er planen, at man kører sammen i
privat-biler, og at foreningen er villig til at give et tilskud til benzinen, til dem
der stiller bil til rådighed fra henholdsvis, Århus, Aalborg og Fredericia. Alle der
er interesseret i at ”lægge bil til” eller ønsker ”at køre med” bedes henvende sig
til Peter Nissen, som vil korordinere så godt det lader sig gøre. Turen er
planlagt til d. 12. maj 2012 kl. 11 i Otterup. Yderligere oplysning om kørsel,
tid og sted, spørg Peter.
Fra De Samarbejdende Frimærke- og Møntklubber for Århus og Omegn, som
Peter Nissen er medlem af, har ”Caritas” modtaget kr. 900,- til sine
foreningsaktiviteter, som tak for medvirken til, at arrangere byttemøde i klubben
til glæde for de mange medlemmer. Vi kan kun sige stor, stor tak for den
anderkendelse, som selvfølgelig skal komme vore medlemmer til gode.
Generalforsamlingen d. 7. marts 2012 – indkaldelse er vedlagt!
Mød flittigt op, gør det til en god tradition!
På gensyn – Bestyrelsen
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Århus Julemærkesamler Forening
”Caritas”
Mødeplan og aktiviteter
Forår 2012
Onsdag d. 1. februar 2012
Medlemmernes aktivitetsaften - helt bogstaveligt!
Vi ønsker indslag fra medlemmerne, bare kom frit frem!
Så tager vi en snak om det nye AFA julemærkekatalog. Det er vigtigt med
ros og ideer til kommende udgaver.
Medlemmerne ”rydder op”. Find poser, pakker, album o.l., hver til en
salgspris på kr. 25,-. Afleveres ved mødestart el. senest kl.19,10. Bem.:
Højest 5 ”pakker” pr. medlem. Kl.20 starter salget!
Lille auktion, lotteri og kaffebord.

Onsdag d. 7. marts 2012
Generalforsamling:
Mød op med gode ideer og ønsker til aktiviteter i sæson 2012-2013. Efter
generalforsamlingen årets 2. bankospil. Hver deltager bedes medbringe
en lille pakke til præmie, til en værdi af kr. 25,-.
Lotteri. Foreningen er denne aften vært ved kaffebordet.

Onsdag d. 4. april 2012
Aftenens program: Ejnar Ettrup fortæller om et julemærkehjem
Auktion, lotteri og kaffebord.

Oplysninger om udgivelser 2011:
De 14 landsdækkende havde fortsat udgivelse i 2011. Af lokale udgivere
er følgende ophørt: Fakse-Ladeplads, Frederikshavn Y´s Men, Gladsakse
Pigegarde, Midtdjurs Lions, Sorø Lions, Vejle Lions og Vorgod. Desuden
har Bogense Gif allerede nu meddelt, at 2011 er deres sidste udgivelse.

Grønland har i år alm. takket ark i 2
takninger (tk. & ut. øvre arkrand) og som
noget nyt et miniark med 3 x 3 selvklæbende
mærker >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Hvert 5. år udgives fortsat en jubilæumsblok,
den næste her i 2012 bli´r den 5. i rækken!
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indbyder alle julemærke interesserede til stort

JULE – MÆRKE – BYTTE - DAG
på Viby Bibliotek, Skanderborgvej 170
Lørdag d. 24. marts 2012
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: ”Danmark” i uddrag samt ”De Baltiske Lande”
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, på
hjemmesider og i frimærkeklubber. Der lægges op til en spændende dag
med andre julemærkesamlere. Kom alle, fra nær og fjern, og mød nye
samlervenner – kom med godt humør, mancolister og masser af dubletter
- så får vi alle endnu en spændende byttedag!

På gensyn
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”Blinde” et tema område – værd at samle!
I tillæg til julekortet med blindskrift (punktskrift) som Jørgen Andressen
havde indsendt til forrige blad ”August 2011”, følges her op med eksempler
på temaet, at samle på mærker som støtter blinde.
Flere lande har udgivelser til formålet, jeg har holdt mig til Skandinavien,
men går man længere ud i verden, kan det ende med en ret spændende og
interessant samling. Kortet, i forrige blad, der kun var frankeret med
julemærker, var korrekt ved, at forsendelser til og fra blinde er fritaget for
porto. I PostDanmarks`s forordning står bl.a.:
Fra Danmark vises her mærke med
punktskrift samt oblat, fra ca. 1920,
udstanset i karton samt papir og
selvkl.. Ældste fra 1914.
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fortsættes>>

Fra Norge ses her hæfteark og hæfteomslag
Mærkerne
er med
blind-/ punkt
skrift. Den ene
mere orange og
mørkere blå.

Da de 2 arkdele er
forskellige findes
sikkert 2 typer hæfter

Fra Island kendes ikke
mange, her vises 3 forsk.
støttemærker
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Norge
Blindes
Jul
1983

fortsættes>>

Fra Sverige findes blandt flere ”Blindes Dag”, en smuk serie der
startede i 1931

Svenska Blindgården i Finland

Blindeskolen i
Gøteborg
>>>>>>>
Blinde Børns
Udvikling
<<<<<<<<
Disse 2 ”karton” mærker er meget
sjældne. Jeg kender til 1930 & 33>35.
På bagsiden trykt ”10 öre”
De måler 1,6 x 2,4 cm
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fortsættes>>

Finland med flere forskellige udgivere, både jule- og støttemærker

Med punkt-/blindskrift!

Jeg håber det har givet et godt indtryk af det
”at samle anderledes”.
Emner er der nok af indenfor temaet ”Helse”,
hvor bredt der skal samles bestemmer man selv.
Yderligere kan suppleres med kort/breve
frankeret med mærket.
God fornøjelse!
Sarah Petersson
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Medlemsannoncer - KØB – SALG – BYTTE
Alle medlemmer kan indsende annoncer som

medtages gratis i 1. kommende blad - prøv næste gang!
Søges: Kontakt med andre samlere afng!
” Skandinaviske udvanderes jule- årseller lejlighedsmærker rundt om i verden”. Jeg har noteret mig ca. en snes
forskellige udgivere.
Bent Nørremølle
Tlf. (+46) 40 46 71 07 E-mail: northmill@compagnet.se

Søges: Danmark julemærkeark før 1950 og julemærker, prøvetryk, varianter og
fejltryk. Danske jernbane-samlinger incl. helark m.v. Gerne bytte!

Peter Flemming Nissen tlf. 86 27 00 35 Mobil 28 58 67 98
E-mail: peter-nissen@jernbanemaerker.dk
Hjemmeside: www.jernbanemaerker.dk

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 søges, også her har alle årgange interesse!
Jørgen Andresen tlf. 86 17 34 63 E-mail: dres@vip.cybercity.dk

Søges:Pins på kort 2001,03,05,09. Pins i æske 2001. Marchmedaljer 1977, 78
begge & 79. Åland1993 > 97, 99>02, Kræftens Bekæmpelse 2009 og Dansk
Folkeparti 2007 alle i helark, desuden Bogense GIF 92, Bording 91,92, Fanø
1995 i ark el. arkrester.
Sarah Petersson tlf. 98 14 19 86
E-mail: christmas.seal@mail.dk Hjemmeside: www.christmasseal.dk

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

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-medlem kr. 70,- / B-medlem kr. 30,-.
Tilbud til nye medlemmer: Kontingent for 2. halvår gratis!
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annonce:

annonce:

Det nye Katalog
AFA Julemærker ”NORDEN” 2012
er udkommet!
Kataloget er i farver og den mest omfattende
udgave på ikke mindre end
840 sider (2007 var kun på 344)
Den dækker både landsdækkende og lokale juleog velgørenhedsmærker, foreninger m.m.

Normal pris: DKK 395,Tilbud til mine Kunder og medlemmer
i julemærkeforeninger

DKK 345,- + evt. porto
Christmas Seal Carrier ”Julemærkepostbudet”
P.O.Boks 7525, DK-9210 Aalborg Sø. Danmark
tlf.98 14 19 86 E-mail: christmas.seal@mail.dk
Træffes på mange klubmøder!
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Akureyri

Finland

Estland

Norge

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 for alle – kun fantasien sætter grænser!

Røde Kors

Eventyr

Børn

Spejder

