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  Aarhus Julemærkesamler Forening 

”Caritas” 
Stiftet 16.7.1981 

 

Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto 
 

Formand: 

 Peter Flemming Nissen 

 Holmetoften 37 E. 

 8270 Højbjerg 

 Mobil 28 58 67 98 

 Hjemmeside: www.julemaerker.dk 

 eller: www.jernbanemaerker.dk 

 E-mail: peter-nissen@jernbanemaerker.dk  

Næstformand: 

 Erna Jacobsen 

 Odensegade 5 

 8000 Aarhus C. 

 Mobil tlf. 86 19 22 18 

Kasserer:      

Sigrid Kastrup 

 Vejlby Ringvej 56 

8200 Aarhus N. 

Mobil tlf. 40331428 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Alice Bisgaard, Ormslevvej 29, 1.tv. 8260 Viby J. tlf.86 14 96 24 

Erik Simonsen, Marselis Boulevard 93, 1.th., 8000 Aarhus C. tlf.20 21 34 30 
 

Foreningens bankkonto: 

Nordea, Vesterbro Afd. Aarhus   /   Reg.no: 2265  Konto: 9590229511 
 

Mødested / Mødetider  

Lokalcentrets lokaler, Kongsgårdsvej 6, Viby 
 

Lokalcentret ligger 5 min. gang fra Viby Torv. Alle busforbindelser ”over” 

Viby stopper på Viby Torv. Mødelokalet er på 1. sal – der er elevator. Der er 

”Caritas”-skilt ved indgangen - ring 2 gange på klokken, så åbner vi. 

Møderne starter kl. 19 og slutter senest kl. 23 
 

 

Ansvarshavende udgiver: Aarhus Julemærkesamler Forening ”Caritas” 

   Redaktion & layout:Bestyrelsen                          Gengivelse fra bladet:Kun med tilladelse fra ”Caritas”  
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”Siden sidst” - orientering fra Bestyrelsen! 
 

Velkommen til 2. del af sæson 2017-18 med yderligere 3 mødeaftener i 
februar, marts og april og en stor, spændende byttedag lørdag d.24. marts 

2018. 

Vi har den store nyhed og glæde, at kunne meddele at vi på Lokalcenteret 

har fået tildelt et større lokale. Efterhånden som medlemstallet steg, blev 
pladsen trang, og især ved julemødet kneb det. Julemødet 2017, i de nye 

lokaler, var godt besøgt med 27 juleglade medlemmer. Festlig med musik, 

sang, lotterier, nyheder, æbleskiver og godter. Se billeder side 10. 

 
Planlægningen af byttedagen 24. marts er i fuld gang. I medlemmer kan 

indlevere til auktionen, det ser vi gerne, da så meget forskelligt som muligt 

er med til, at gøre det spændende og med mulighed for gode kup til 

samlingen. Vi vil opfordre medlemmer fra de 2 andre danske julemærke 
klubber: ”Julemærkesamleren” og ”DJF – Danmarks Julemærkesamler 

Forening” til at komme og være med på byttedagen, at dele glæden 

omkring vores fælles hobby! 
 

Indlevering til Byttedagens Storauktion til Formanden:  

Peter Flemming Nissen, skal være modtaget senest 1. marts 2018! 

Der skal være tid til, at udarbejde og sende auktionslisterne. 

 
De medlemmer der ikke kan møde op, har flittigt brugt muligheden for, at 

indsende skriftlige bud. Det giver ekstra liv i bydelysten under auktionen.  

Husk: De skal indleveres med udfyldte omslag og påført ”Caritas 

indleveringsliste”, disse fås ved henvendelse til Formanden, kan evt. 

sendes som fil på mail. 
 

Skriftlige bud skal være formanden i hænde, meget gerne på mail: 

peter-nissen@jernbanemaerker.dk senest onsdag d. 21. marts 

 

Vigtige datoer for Julemærkesamlere! 

 

Se forårets mødeprogrammer i Caritas side 10! 

Lørdag d. 24. marts 2018 Den store byttedagen 

Se Byttedagens program side 9! 
 

På gensyn – Bestyrelsen   

mailto:peter-nissen@jernbanemaerker.dk
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Julemærkehjemmet Liljeborg! 
Det er en stor glæde, for julemærkesamlerne, at endnu et Julemærkehjem 

ser dagens lys, vores hobby nytter noget! 
Vi vil på de følgende sider bringe oplysninger fra Pressemeddelelsen som 

Julemærkefonden udsendte i forbindelse med åbningen og modtagelsen af 

de først børn på ”Liljeborg” d. 12. januar 2018. Det giver virkelig et godt 

indblik i Fondens store arbejde med at bringe børn ”på fode” igen. 
 

Kronprinsessen åbnede det nye Julemærkehjem i Roskilde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det hele var, som det skulle være. Glade og forventningsfulde børn og 

voksne, en stolt giver og ligedan protektor, H.K.H. Kronprinsessen, der 
klippede snoren og dermed officielt åbnede det nye Julemærkehjem. Men 

forud går en usædvanlig historie og den største enkeltdonation i 

Julemærkefondens historie. 

Julemærkefonden driver Julemærkehjemmene for indsamlede midler, så 
det er ikke hver dag, der åbner et nyt et af slagsen. Sidst var i 1962, hvor 

Julemærkehjemmet Skælskør åbnede. Hvordan det med nedgang i salget af 

Julemærker er blevet muligt, fortæller direktør for Julemærkefonden, Søren 

Ravn Jensen: 
- I starten af 2015 viste jeg Winnie Liljeborg rundt på et Julemærkehjem og 
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fortalte om vores hjælpearbejde for børn i Danmark. Hvis jeg skal være 

ærlig, så vidste jeg faktisk ikke, hvem Winnie Liljeborg var. 

Men det blev Søren Ravn Jensen klogere på, for ugen efter besøget bad 

Winnie Liljeborg om et møde. 

Tilbød et helt Julemærkehjem 
Winnie Liljeborg er medstifter af smykkevirksomheden Pandora, og i 2012 

trak hun sig tilbage fra arbejdslivet. Til mødet i Julemærkefonden fortalte 

hun, at hun gennem et stykke tid havde fulgt Julemærkehjemmene og 
havde fået stor sympati for arbejdet. Hun tilbød at opføre et helt nyt 

Julemærkehjem, så endnu flere børn kunne få tiltrængt hjælp. 

- Det er ikke så tit, jeg bliver bragt ud af fatning, men her gjorde jeg, 

fortæller Søren Ravn Jensen. At Winnie Liljeborg vælger at give så stor en 
donation til Julemærkehjemmene, er et kæmpe skulderklap til alle, der 

arbejder for børnene og ikke mindst de mange, der landet over støtter vores 

arbejde. 

Driften sikret i fem år 
Hvert år vil 240 børn få glæde af et ophold på Julemærkehjemmet 
Liljeborg. Liljeborg-koncernen vil i fremtiden være ejer af ejendommen og 

har sikret driften af det nye Julemærkehjem i minimum fem år. Det svarer 

til en samlet donation på mere end 100 mio. kroner. Beløbet er øremærket 

til driften af det nye Julemærkehjem og bliver udbetalt over en årrække. 

Øget krav til indsamling 
Men faktisk betyder den store donation øget krav til Julemærkefonden om 

indsamling. Hvordan det hænger sammen, fortæller Søren Ravn Jensen: 

- Winnie Liljeborg betaler driften af det nye Julemærkehjem i fem år. Men 
herefter står vi så at sige på egne ben. De betyder, at skal vi opretholde fem 

Julemærkehjem i Danmark, så vi skal samle i omegnen af 100 mio. kroner 

ind om året mod de knap 80 millioner, vi samler ind i dag.  

- Det bliver en stor opgave, men behovet er der, for der er desværre mange 
børn, der mistrives i dagens Danmark. Men vi tror på det. Vi har haft 

Julemærkehjem i Danmark siden 1912, og det har vi, fordi danskerne har 

støttet op om det. Så mon ikke også, vi får opbakning til et femte. Jeg 

synes, vores børn fortjener det, siger direktøren. 

Flere børn kan få hjælp 
Med åbningen af Julemærkehjemmet i Roskilde øger Julemærkehjemmene 
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deres kapacitet med 32 procent, så knap 1000 børn hvert år kan få hjælp på 

et af de nu fem Julemærkehjem i Danmark. Det betyder, at ventetiderne til 

Julemærkehjemmene er faldet. 

- Vi har længe mødt udsatte børn og deres familier med en alt for lang 
ventetid, men det har åbningen af Liljeborg hjulpet på, fortæller Søren 

Ravn Jensen.  

- Det har altid berørt mig, at vi har måttet møde børn, hvor hverdagen er lig 

med nederlag, mobning og social isolation, med en ventetid på op til et år. 
Men det er vilkårene, når man lever af indsamlede midler. Med den øgede 

kapacitet falder ventetiden, og især på Sjælland kan vi tilbyde hurtigt hjælp 

til børn, der har brug for det, siger Søren Ravn Jensen. 

Hjælp, der varer ved 
Det er børn i alderen syv til 14 år, der kan få hjælp hos Julemærkefonden. 

Børnene bor gratis i næsten tre måneder på et Julemærkehjem, og hele 

forløbet strækker sig over et halvt år fra første besøg to måneder før 

opholdet til afslutningssamtalen to måneder efter. Sammen med forældrene 
bliver der lavet en individuel handleplan for det enkelte barn, som i løbet af 

opholdet får mulighed for at forbedre sin fysiske form, sit psykiske 

velbefindende og sine sociale kompetencer. Det skaber gode betingelser for 

børnenes trivsel i hverdagen, når de kommer hjem fra Julemærkehjem. 
Julemærkehjemmene arbejder tæt sammen med barnets skole og 

hjemkommune for at sikre, at de opnåede resultater fastholdes. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Haraldsborg, der er blevet omdannet til Julemærkehjemmet Liljeborg 
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Fakta om Julemærkehjemmet Liljeborg  
• Det er den oprindelige husholdningsskole, Haraldsborg, der er ombygget 

og tilbygget til Julemærkehjemmet Liljeborg 

• Hjemmet ligger i smukke omgivelser tæt ved Roskilde Fjord 
• Hjemmet har plads til 48 børn ad gangen  

• Børn på Julemærkehjem er mellem syv og 14 år 

• Julemærkehjemmet Liljeborg optager børn fra 23 kommuner: København, 

Roskilde, Lejre, Køge, Stevns, Faxe, Ringsted, Holbæk, Odsherred, Solrød, 
Greve, Frederiksberg, Rødovre, Glostrup, Albertslund, Høje Taastrup, 

Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Tårnby, Dragør, Bornholm 

 

Fakta om Julemærkehjemmene 
• Der findes Julemærkehjem i Hobro, Kollund, Skælskør, Ølsted og 
Roskilde 

• Knap 1000 børn får hvert år et ophold på et Julemærkehjem 

• Børn på Julemærkehjem er mellem syv og 14 år 

• Julemærkehjemmene hjælper børn der kæmper med mobning, ensomhed 
og lavt selvværd 

• Julemærkehjemmene modtager kun 4,7 % i offentligt tilskud 

 

 

Liljeborg efter ombygningen, Rummer 48 børn ad gangen! 
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Fakta: Resultatdokumentation 
De børn, der har været på Julemærkehjem, bliver fulgt et år efter deres 

ophold. De svarer på spørgsmål om trivsel, livskvalitet og selvværd både 

før, under og efter opholdet. Her er et kort uddrag af nogle af de vigtigste 

tal, der viser, hvordan et ophold på Julemærkehjem hjælper et barn til en 
frisk start og skaber forandringer i hele familiens liv og vaner. 

Trivsel:  
70 % af børnene har inden starten på Julemærkehjem oplevet mobning.  

12 måneder efter opholdet er tallet faldet til 15 %. 

Livskvalitet: 
30 procent af børnene definerer inden starten på Julemærkehjem deres liv 

som over middel.  

12 måneder efter opholdet er dette tal steget til 67 procent. 

Selvværd: 
Inden starten på Julemærkehjem har 39 procent af børnene ’god tro på sig 
selv’.  

12 måneder efter opholdet svarer 74 procent af børnene, at de ’ har god tro 

på sig selv’. 

Aarhus Julemærkesamler Foreningen ”Caritas” ønsker 

Julemærkefonden Held og Lykke fremover! 

 

 

Kronprinsessen 

besøgte også 

køkkenet, 

og fik en snak 

med børnene, 

der havde til 

opgave at 

tilberede 

frokost. 

 



9 

 

”Caritas” Indbyder! 
 

Alle julemærke interesserede inviteres til stort 
 

 JULEMÆRKE - BYTTEDAG  
 

på Viby Bibliotek, Skanderborgvej 170  

Lørdag d. 24. marts 2018 
 

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 meget rimelige priser. 

Der vil ligeledes blive mulighed for at købe 

hjemmesmurte håndmadder til kun kr. 10,- pr. stk. 

 

Dagens Program: 

 

Udstilling: Udstillingen er under planlægning. Vi lover en spændende      
                       udstilling på højde med tidligere år! Kom og bliv inspireret  

                       til at samle noget der er sjovt, sjældent og anderledes! 
 

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! Formanden vil følge op med annoncering og PR i 

diverse aviser, blade, på hjemmesider og i diverse klubber. Vi lægger op til 

en spændende dag med alle julemærkeinteresserede.  
 Kom og mød nye samler venner – kom med godt humør, mancolister og 

masser af dubletter – på den måde får alle noget med hjem fra en positiv 

dag! 
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Mødeprogram forår 2017 
 

Onsdag d. 7. februar 2018 

Aftenens indslag: Kai Linno Henriksen fortæller sine relationer til Finland og 
om finske mærker. Det bliver uden tvivl spændende!  

Auktion, lotteri og kaffebord. 

Onsdag d. 7. marts 2018 

Generalforsamling: Mød op, så mange som muligt, kom med ønsker og gode 
ideer til fremtidige aktiviteter i sæson 2018-2019. Efter generalforsamlingen 
årets 2. bankospil. Hver deltager medbringer en lille pakke til præmie, værdi 

ca. kr. 25,-. Lotteri. Kaffebordet er gratis i aften! 

Onsdag d. 4. april 2018 

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.! 
Vi skal se tilbage på en god sæson og ønske hinanden en GOD SOMMER! 

Lille alm. auktion, lotteri og kaffebord. 
 

Julefesten 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

b 

 

 

 

 

 
 

 

 

Julemøde med 27 glade 

medlemmer gav den 

rigtige stemning. I det nye 
større lokale var der god 

plads til aktiviteterne. Vore 

2 musikalske medlemmer 

fra Randers leverede musik 
til velkomstsangen og 

julesalmer, samt svingende 

underholdning i aftenens 

løb! 
 

 

STOR TAK  

til  

Peder og Torben! 
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"ÅRETS MÆRKE"  2017 

Følgende 20 ark var til afstemning! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. præmie: Megaarket værdi kr.30,- 

2. præmie DK-hæfte værdi kr.25,-  3. præmie DK pakke gavekort værdi kr.20,- 

 
 

 
 

 
 

 

Efterhånden som udgivelserne ophører er det svært at finde 20 ark 

med virkelig julemotiver, så vi har medtaget fra hele Norden.  

1 Grønland   

2 Åland   

3 Norge NKS   

4 Island – Thorvaldsen   

5 Færøerne   

6 Danmark Mega arket   

7 Dansk Advent 

8 Horsens Lions   

9 Grenaa Lions 

10 Sydslesvig 
 

11 Kjellerup Lions 

12 Holstebro Lions 

13 Herlev Lions 

14 Dansk Missions Råd 

15 Diabetes Foreningen  

16 Rinkenæs Spejder 

17 Silkeborg Y´s Mens 

18 Aalborg Alm. Understøttelse 

19 Sct. Georgs Gilderne 

20 Aarhus Y´s Mens 

  

Vinderen blev nr. 6: Mega arket! 2. pladsen blev nr. 10 - Sydslesvig! 

3. pladsen blev nr. 17 - Silkeborg! 

Følgende udgivere har opgivet udgivelse 2017 og fremefter: 

Dansk Kirke i Udlandet, Aalborg Y´s Mens Club, Hvidovre Lions, 

Høje Taastrup Lions, Langå Lions, Møn Lions, Randers Lions  og i 

Island har ”Hafnarfjord” opgivet. 

Sct. Georgs Gilderne har allerede meddelt, at 2017 er deres sidste 

udgivelse, og Elleore overvejer at lade 2017 være sidste år! 
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Ellebelle        orange   og  rødt tryk! 

<<<<<< 

Som lovet i blad 32 fra august 2017 følger lidt mere 

om ”Kongeriget Elleore” 
Jeg vil gengive noget af det der ikke er med i Julemærkekataloget, samt eksempler 
på deres frimærker m.v.. Ment som inspiration til at samle på Elleore.  

 
Det første julemærke 1962 findes med et tryk ”Ellebelle” i stedet for ”Ellejul”.  

 

                                                            

 
 

 
1963 original blok er med gummiering hvorimod nytrykket er uden 

gummiering. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

1963 findes også i 3 striber vandret perforeret, det er ikke med i kataloget!  

 
 

 
                                                                                  Eksempel på sorttryk 

                                                                                     af årg.1967 og 1971 

 

 
 
1971 storformat findes i 

forskellige farvetryk. 
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Eksempler på de forskellige udgivelser fra Elleore. Øverst et mærke i 
forbindelse med ”Grand Duke” 50-års fødselsdag, blokken er i anledning af 

10-års Regeringsjubilæum. Diverse midtpå er frimærker, nederst 

adgangsbillet til hofbal 1967, det til højre er jeg svar skyldig, jeg 

undersøger det og oplyser i næste blad.  
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Storformatet til venstre findes både med 

og uden tekst. Julekortet er et af de 
eneste med tekst forpå! 

  God fornøjelse og jagt! Sarah Petersson 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Annoncer 
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Bemærk!  Auktion: Indlevering til auktion kan ske på mødeaften senest 

kl.19.15. Husk de skal afleveres med udfyldte omslag og 

indleveringsliste, som kan købes hos Peter Nissen – 50 øre pr. stk. 
 

Kontingent:Årskontingentet for A-medlem kr. 70,- /  B-medlem kr. 30,- 

Tilbud til nye medlemmer: Kontingent for 2. halvår gratis! 
 

Søges: Kort / breve / andet med julemærker, samt julemærker stemplet med 

tydeligt bynavn og dato. Materiale stemplet 24.12. fra 1903 og tidligere søges! 

Jørgen Andresen  tlf. 86 17 34 63   E-mail: dres@vip.cybercity.dk 

 
Søges: Alle former for Udkast, Prøvetryk, Fejlfarve, Fejlperforeret og 

lignende, gælder hele Skandinavien! DK-Pins 2001. Færøerne Helark følgende 

årg.: "Klipfisk”, 1944, 1945, 1947, 1953, 1955, 1960, 1963 og 1997. Sverige 

Helark 1915, 1945 & 1963 m. sort tekst! Sydslesvig 1951 ark med 100 / med og 

uden overtryk!           Sarah Petersson tlf. 98 14 19 86 
E-mail: christmas.seal@mail. dk Hjemmeside: www.christmasseal.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 

 

 

Alle medlemmer kan indsende annoncer som  

Medlemsannoncer - KØB – SALG – BYTTE 
medtages gratis i 1. kommende blad - prøv næste gang! 

 

Søges: Julemærker  fra Norge – Sverige – Island, også lokale mærker. Fra danske 
byer har jeg en del byttemateriale. 

Erik Simonsen tlf. 86115094 E-mail: besim@webspeed.dk 

 

 
 

Her var der plads til din søgeannonce!  

Kom nu frem og prøv det helt gratis! Eneste ulejlighed: Send en annonce til 

formanden! Prøv til næste blad, skal være formanden i hænde senest 15. juli 2018!  

Man ved aldrig om én eller anden vil afhænde lige det du mangler! 

 Støt Julemærkefonden de støtter børn der trænger til et løft! 

 

 

Danske Helark 1904 til 1923 købes. God pris – efter kvalitet! Eventuel hel 

samling 1904 til dato hvis de første eller nogle af dem, er inclusive. 

Dansk Vestindien Helark 1907, Island Caritas ark/blok 1904 

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

mailto:christmas.seal@mail.%20dk
http://www.christmasseal.dk/
mailto:peter-nissen@jernbanemaerker.dk
http://www.jernbanemaerker.dk/
mailto:christmas.seal@mail.%20dk
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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! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Skovlykke 13, DK-9210 Aalborg SØ Tlf.(+45)98141986 
E-mail: christmas.seal@mail.dk        Hjemmeside: www.christmasseal.dk 

 

 

     

    

   

Bedre ark- og enkeltmærke samlinger af julemærker og mærkater 

købes! Især DK-helark 1904 til 1923!  

God pris for sjældenheder og god kvalitet! 

mailto:christmas.seal@mail.dk
http://www.christmasseal.dk/

