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”Siden sidst” - orientering fra Bestyrelsen!
Rigtig godt Nytår
og velkommen til den nye sæson forår 2013!
Vi glæder os til at se så mange som muligt på de resterende 3 mødeaftener.
Programmet findes på side 4.
Byttedagen 23. marts forberedes og er ved at falde på plads. Se programmet
side 5 med de nuværende informationer.
Vi har tilsagn, ligesom til Byttedagen 2012, om deltagelse af 2 måske 3
medlemmer fra udlandet. Der skal nok vise sig noget spændende, det er bare
om at deltage.
Vedrørende vore aftenauktioner: Alle medlemmer kan indlevere på
mødeaftenen. Se nu om der ikke ligger noget andre kan være interesseret i,
og så indlever. Lottene skal indleveres i/med omslag med beskrivelse,
desuden udfyldt indleveringsliste. Disse kan fås ved henvendelse til
formanden evt. sendt som fil på mail.
Husk indlevering til Byttedagens storauktion er
senest onsdag d. 6. marts 2013.
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, gerne på mail: peter-nissen@jernbanemaerker.dk
senest onsdag d. 20. marts 2013.
Vigtige datoer – sæt kryds i kalenderen!
Onsdag d. 6. februar 2013 Mødeaften
Onsdag d. 6. marts 2013 Generalforsamling og Mødeaften
( indkaldelse til Generalforsamlingen vedlagt )
Lørdag d. 23. marts 2013 Vor store byttedag
Onsdag d. 3. april 2013 Mødeaften
Mød flittigt op, gør det til en god tradition!
På gensyn – Bestyrelsen
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ÅRHUS Julemærkesamler Forening
”Caritas”
Mødeplan og aktiviteter
Forår 2013
Onsdag d. 6. februar 2013
Indslag fra medlemmerne. Mød frem, vis, spørg, og så har vi
”Medlemmerne rydder op”: Op til 5 pakker/lots pr. medlem kan
indleveres senest kl. 19,15
Lille alm. auktion, lotteri og kaffebord.
Onsdag d. 6. marts 2013
Generalforsamling:
Mød op og vær medbestemmende med ideer og ønsker til sæson 20132014. Efter generalforsamlingen årets 2. bankospil. Hver deltager bedes
medbringe en lille pakke til præmie til en værdi af ca. kr. 25.
Lotteri. Kaffebordet er gratis – foreningen er vært denne aften!
Onsdag d. 3. april 2013
Aftenens program: Sarah Petersson viser en spændende samling
Estland. Indeholder julemærker, prøvetryk, kort/breve, mærkater m.m.
Auktion, lotteri og kaffebord.
Annonce:
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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. 23. marts 2013
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 udvalg af julemærker og julekort
Lille opsætning af ”Postbude på kort”

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, blade, på
hjemmesider og i diverse klubber, 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 er dagen reddet!

På gensyn!
5

Odder Velgørenhedsmærker
En af vore ældste julemærkeudgivere, med første udgivelse i 1909, går mange samlere uden
om på grund af de sjældne og dyrere overtryk og overtryk i flere typer på samme årgang.
Odder kan samles på flere alternative måder. Man kan nøjes med et mærke, én værdi fra
hvert år og i år med overtryk veksle mellem skrifts typerne. Samlingen kan gøres
spændende med utakkede, skalatryk, fejltryk, udkast m.v., vist i uddrag på side 6 til 9.

1909 på gult papir
100%

Forskudt tryk
100%

1914 utakket 100%

2 prøvetryk – anvendt til
postkortene
100%

Prøvetryk 1940
100%

Prøvetryk 1942
100%
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Prøvetryk 1940 grøn
100%

1929 med forlænget ”R”
1938/35 spejltryk

1931/25 I - 1) første 1 tal
uden hoved

1941/39 forskudt overtryk

1940 m. forskudt tryk

1931/25 I - 2)begge 1 taller
uden hoved

1941/39 dobb.sort overtryk

1938 / 37 m.omv. overtryk

1931/25 II - 3) flad fodstreg

4 tryk 1932 – skalatryk
Gengivet 75%

3-stribe med store farveforskelle samt mgl. lodret perforering –
gengivet 85%
Hvor andet ikke er nævnt er øvrige på side i 100%
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3-striber med type I, II og III overtryk
Alle på denne side er gengivet i 100%
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1928/23 og 1928/24 er gengivet i 120%
for bedre at kunne se de 5 taltyper

1941 på 38/37
Her gengivet i
100%

Vi håber disse 4
sider kan være med
til bedre at kunne
typebestemme og
få ideer til at gøre
Odder-samlingen
spændende!
God fornøjelse!
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Oplysninger og informationer vedr. udgivelser 2012!
Julemærkefonden har igen udgivet pakkemærke i ark m. 5 stk..
Af nyt er udgivet en Jubilæumsblok i anledningen af 100-året for første
julemærkehjem og udover den almindelige pins, i blå æske, en ”Jubilæums
pins”, i bordeaux æske, i et oplag på kun 1000 stk., alle med indgraveret
nummer bagpå. Kanten på denne pins er ”guld”.

Bibelselskabet har kun udgivet gavekort/pakkekort
Grønland har kun udgivet almindelig takket ark i 2 takningsvarianter.
Følgende foreninger har stoppet udgivelse fremover:
Bogense GIF, Esbjerg Junior Chamber, Give Y´s Mens Club, Glumsø
Spejder, Hadsund Lions Club, Harboøre Spejder, Løgstør Lions Club,
Mårslet Spejder, Spørring Borgerforening, Tranbjerg AIA, Vordingborg
DDS.
Fra Island kendes kun 4 udgivere:
Thorvaldsenforeningen, Hafnarfjord Rotary, Lions TOR og Islands Røde
Kors
Fra Norge kendes 3 udgivere:
Norge National (NKS), Norsk Sjømannsmission, Konnerud Lions. Det
undersøges i øjeblikket om Norsk Bibelselskab har udgivet 2012.
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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:Danske Helark 1904 til 1908, 1912, 1913 & 1916 købes. Pins på kort
2001,03,05,09. Pins i æske 2001. Åland 1993 > 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

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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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!
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