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”Siden sidst” - orientering fra Bestyrelsen!
Vi ønsker alle vore medlemmer et
Rigtigt godt nytår 2015!
Vi har haft 4 rigtig gode og oplysende mødeaftner i efteråret 2014, og et
godt møde den 7. januar.
Der er altid en livlig snak, og spændende med de nye medlemmer, som vi
føler hurtigt ”falder til” og føler sig velkommen. Tak for alle der bidrager
med nye input og ideer, og gerne viser nye ”fangster” frem!
Tilrettelæggelsen af vores Byttedag lørdag d. 21. marts er ved at være i
faste rammer. Vi ser frem til en spændende udstilling og håber på gode og
interessante indleveringer til auktionen. Der er tilsagn om deltagelse fra
flere af vore udenlandske medlemmer. Alle der møder frem bidrager med
en positiv oplevelse og fællesskab omkring vores dejlige hobby: At samle
alt omkring Jule- og Velgørenhedsmærker, Formålsmærker og Mærkater.
Se Byttedagens program side 10!
Indlevering til Byttedagens storauktion er
senest onsdag d. 4. marts 2015 til formanden!
Husk de skal afleveres med udfyldte omslag og indleveringsliste som fås
ved henvendelse til Peter Flemming Nissen.
Når auktionslisterne er udarbejdet sendes de til alle vore medlemmer, så er
der mulighed for, at krydse af hjemmefra eller indsende skriftlige bud.
Skriftlige bud skal være formanden i hænde, meget gerne på mail:
peter-nissen@jernbanemaerker.dk senest onsdag d. 18. marts 2015.
Vigtige datoer – sæt kryds i kalenderen!
Onsdag d.4. februar 2015 Mødeaften
Onsdag d. 4. marts 2015 Generalforsamling og Mødeaften
( indkaldelse til Generalforsamlingen vedlagt )
Lørdag d. 21. marts 2015 Den store byttedag
Onsdag d. 8. april 2015 Mødeaften
Mød flittigt op, gør det til en god tradition!
På gensyn – Bestyrelsen
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Mindeord
En ildsjæl er ikke blandt os mere. Vort mangeårige medlem Kim Vilhelmsen,
Værløse døde pludselig, og uden forudgående sygdom, den 17. august 2014, få
dage efter vores blad ”August 2014” var udsendt.
Kim var starteren, og en stor drivkraft, i Julemærkeforeningen
”JulemærkeSamleren” med hjemsted i Værløse, her var Kim formand indtil for få
år siden.
Kim brændte for at inspirere samlerne med gode og oplysende artikler, ikke mindst
om Ejnar Holbøll. Hjemmesiden Kim opbyggede til glæde for medlemmer og i
øvrigt alle interesserede, nåede langt ud over landets grænser.
Komiteen for ”Julemærkemarchen” og Julemandskongressen på Bakken har
ligeledes mistet en uvurderlig tilrettelægger og hjælper. Kims engagement og
arbejde skaffede rigtig mange midler til Julemærkefonden til driften af
Julemærkehjemmene.
Vi som har kendt Kim føler et stort tomrum og tabet af en god ven!
På vegne af Aarhus Julemærkesamler Forening ”Caritas”
Æret være Kim Vilhelmsens minde!

Julemærkeklubber som samler på Medlemmer!
Få mere information her!
Nordjysk Julemærkesanler Forening
v. formand Vera Knudgaard
Kattedamsvej 61, 9440 Aabybro. Telefon 2819 7319

JulemærkeSamleren
v. formand Poul Høj,
Ved Lindelund 287, 2605 Brøndby. Telefon 3648 9475

Danmarks Julemærkesamler Forening
v. Formand Jørn Walter Pedersen
Dalvangen 10, 8600 Silkeborg. Telefon 6617 3449
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Møder og aktiviteter i
Aarhus Julemærkesamler Forening ”Caritas”

Forårs sæson 2015
Onsdag d. 4. februar 2015
Aftenens indslag: Jørgen Andresen viser og fortæller om julepost før 1904
Auktion, lotteri og kaffebord.
Onsdag d. 4. marts 2015
Generalforsamling: Mød endelig op med gode ideer og ønsker til
aktiviteter i sæson 2015-2016. Efter generalforsamlingen årets 2.
bankospil. Hver deltager medbringer en lille pakke til præmie, værdi ca.
kr. 25,-.
Lotteri. Kaffebordet er gratis – foreningen er vært denne aften!
Onsdag d. 8. april 2015
Aftenens program ”Medlemmerne rydder op”: Mød op med indtil 5
pakker/lot pr. medlem til en værdi af kr. 25,-. Kan indleveres indtil kl.
19,15. Mere i bladet i januar! Vi finder på ekstra indslag til denne aften, vi
skal se tilbage på en god sæson og ønske hinanden en GOD SOMMER!
Lille alm. auktion, lotteri og kaffebord.

Annonce
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Rejst til ære for Julemærkets Fader!
I Sønderjylland, 6 km nord for Kruså, ligger landsbyen Holbøl Mark med
sine små 500 indbyggere. Her gemmer sig en lille historie for
”Julemærkefolket”. Holbøll-slægten og dermed også julemærkets stifter,
Einar Holbøll, stammer her fra.
Ideen til en mindesten kom fra Frederik Christiansen Schmidt. Schmidt
flyttede i 2010 til Holbøl og fandt at landsbyen manglede lidt kulturelt.
Schmidt donerede stenen (fra egen grusgrav) og i samarbejde med Torben
Ølholm, stor opbakning fra lokalbefolkningen og med støtte fra Fonden fra
Sønderhav og Omegns Mødehus, blev den lokale stenhugger, Peter Ehlers
sat på opgaven.
Den 11. marts 2012 indviedes Holbøll-stenen. Efter Gudstjenesten i en
fyldt Holbøl Kirke afslørede forstanderen fra Julemærkehjemmet i Kollund,
Vibeke Sørensen, mindestenen uden for kirkegærdet.
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Senere ved den efterfølgende frokosten på Holbøl Landbohjem, fortalte en
efterkommer af Einar Holbøll om hans historie og tilknytning til Holbøl
Mark.

Einar Holbøll glemte ikke hvorfra hans forfædre stammede, og gjorde en
del for det lille samfund. Efter Genforeningen i 1920 skænkede han det
første Dannebrogsflag til Holbøl Landbohjem.

Det er tankevækkende at et af Julemærkehjemmene, ”Fjordmark” i
Kollund, blot ligger 8 km fra Holbøl Mark.
Kommer I samlere på disse kanter, så aflæg Mindestenen et besøg, derefter
Julemærkehjemmet i Kollund, hvor det summer af glade børn, så giver det
endnu mere mening AT SAMLE PÅ JULEMÆRKER!
Sarah Petersson
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Ny opdagelse!
Svenska Hjärte-Lungefond udgav i 1982 et julemærke med 25
forskellige svenske kirker. Man fremstillede 25 julekort med
tilsvarende motiver. Nu er pludselig dukket et komplet sæt op
påsat det tilsvarende julemærke samt julefrimærke og afstemplet
24.11.82.
Er det mon et privat fremstillet sæt, eller kender nogen til flere
sæt? Formanden modtager gerne nye oplysninger!
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På mødet 7. Januar havde vi afstemning om
”Årets fineste ark/motiv” 2014
20 forskellige ark var udvalgt:
Vinderen blev nummer 11
Lions Club Vejgård
1

Grønland - Julemærkfond

2

Herlev Lions Club

3

Diabetes Foreningen

4

Dansk Missions Råd

5

Sydslesvig

6

Danmark / Mega ark

7

Odense Y´s Mens

8

Skive Y´s Mens

9

Vinderup Rotary

10

Rinkenæs Spejder

11

Vejgaard Lions

12

Furesø / Værløse Lions

13

Greve Spejder
Brønderslev Lions Miniark

14
15
16

Hjørring Y´s Mens
Aalborg Alm.
Understøttelse

17

Aarhus Y´s Mens

18

Grenå Lions Club

19

Svendborg Y´s Mens

20

Færøerne - Børnefonden

Oplysning om ophørte udgivelser 2014
Følgende Foreninger er ophørt:
Marineforeningen
udgivet siden 1980
Bolderslev
udgivet siden 1991
Dansk Folkeparti
udgivet siden 2000
Fredericia
udgivet siden 1976
Frederikssund
udgivet siden 1986
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”Caritas” Indbyder!
Alle julemærke interesserede inviteres til stort

JULEMÆRKE - BYTTEDAG
på Viby Bibliotek, Skanderborgvej 170
Lørdag d. 21. marts 2015
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: Vore Sjællandske medlemmer møder igen op med lækkerier
af bl.a. forsendelser, yderligere afsløres først på dagen.
Igen tvivl om, det bliver et besøg værd!

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 samler venner – kom med
godt humør, mancolister og masser af dubletter – så er dagen reddet!

På gensyn!
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Medlemsannoncer - KØB – SALG – BYTTE
Alle medlemmer kan indsende annoncer som
medtages gratis i 1. kommende blad - prøv næste gang!
Søges: Julemærker fra Norge – Sverigeng!
– Island, også lokale mærker. Fra
danske byer har jeg en del byttemateriale.

Erik Simonsen tlf. 86115094 E-mail: besim@webspeed.dk
Søges: Danmark julemærkeark før 1950 og julemærker, prøvetryk, varianter og
fejltryk. Danske jernbane-samlinger incl. helark m.v. Gerne bytte!

Peter Flemming Nissen tlf. 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 spec. 1904 til 1908, 1912, 1913 & 16, eventuelt hel
samling, købes. God pris - efter kvalitet! DK-helark tk. 1962. Desuden
følgende: Dansk Folkeparti 2007, Thisted RK 1989,90, Sulsted Hammer 93, 94,
Skagen Y´s Mens 1995 til o.m. 2000 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

Her var der plads til din søgeannonce! Prøv næste gang!
Man ved aldrig om én eller anden vil afhænde lige det du mangler!
Sende annoncen til Formanden, så kommer det i næste blad!

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 Peter Nissen.
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!
Ring, mail eller skriv - det betaler sig!
P.O.Box 7525, DK-9210 Aalborg SØ Tlf.(+45)98141986
E-mail: christmas.seal@mail.dk

Hjemmeside: www.christmasseal.dk

Bedre ark- og enkelt mærke samlinger af julemærker og mærkater
købes! Især DK-helark 1904 til 1908! God pris for sjældenheder og
god kvalitet!
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