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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.
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Redaktion & layout:Bestyrelsen
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”Siden sidst” - orientering fra Bestyrelsen!
Så starter vi 2. halvdel af sæson 2018-19 og glæde os over lille tilgang af
medlemmer i forening.
Vi nyder vore nye lokaler med god plads til samvær, auktion, lotteri m.m.
Således var der god plads til det traditionsrige julemøde med 30 fremmødte
heraf 2 festlige musikere med harmonika og guitar. Stor tak til Peder og
Torben!

Byttedagen 23. marts 2019
planlægges nu i detaljer. Meget vigtigt!

Indleveringen til storauktionen sker til formanden

senest fredag den 1. marts!
Det er af hensyn til udarbejdelse af auktionslisterne der udsendes til alle
medlemmer. Vi er jo underlagt ualmindelig lang udbringningstid ved
PostNord. Husk alle lots skal indleveres med udfyldte omslag og være
påført Caritas indleveringsliste, disse fås ved henvendelse til Formanden.
Husk hvis du er forhindret i at møde op på byttedagen, kan der indsendes

Skriftlige bud
til formanden: peter-nissen@jernbanemaerker.dk
senest onsdag d. 20. marts!
Vigtige datoer for julemærkesamlere!
Se forårets mødeprogram for Caritas side 6!
Lørdag d. 23. marts 2019 Den store byttedag
Program for Byttedagen side 7!
På gensyn -Bestyrelsen
OBS! Efterlysning! OBS!
Vi søger én hjælper som vil tage sig af opsætning og udsendelse af
vort medlemsblad 2 gange om året - august og januar!
Vær med i arbejdet for et spændende og aktivt foreningsliv!
Forhør nærmere hos Peter Nissen!
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Banko Centeret i Viby har i år igen doneret hele overskuddet!
Det bliver igen til Julemærkefonden nærmere bestemt til det nye
Julemærkehjem ”Liljeborg” i Roskilde med hele 20.000,- kr.
Bestyrelsen i Caritas var ude at modtage pengene, Fra venstre
Erik, bagved Peter, Erna, Sigrid, forrest vores formand Peter, til
højre, Anni, Jule-banco-spillets leder, overrækker beløbet til Peter.

<<Applaus og glæde!
Beløbet vil blive
overdraget når
Foreningens
medlemmer besøger
”Liljeborg”
den 11. april 2019.
Tilmelding se side 5!
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Tilmelding til at besøge Julemærkehjemmet
”Liljeborg” i Roskilde!
Det er lykkes bestyrelsen, at få tilsagn fra Julemærkehjemmet Liljeborg
i Roskilde om rundvisning & fortælling om hjemmets arbejde den 11.
april 2019. Deltage kan alle A og B medlemmer i ”Caritas” samt
pårørende. Forhåndstilmeldingen er bindende (sygdom el.lign. dog
undtaget).
Transport vil ske ved samkørsel, hvor nogle medlemmer stiller biler til
rådighed. Det er meget vigtigt, at tilmelde så hurtigt som muligt af hensyn
til, at kunne arrangere samkørsel. Vil du stille kørsel til rådighed, eller har
du behov for at kunne køre med, så henvend dig så hurtigt som muligt!
Der vil blive trakteret på Julemærkehjemmet, med en platte/glas vin +
kage og kaffe det koster 150,- med det giver foreningen for alle A & B
medlemmer. Alle øvrige ”Ikke A & B medlemmer” betaler dette selv.
Kørsel: Her fordeles udgiften til benzin og færge og betales til den der
lægger bil til.
Tilmelding senest 6. marts: Ring eller skriv til formanden:
Peter Flemming Nissen, Holmetoften 37 E., 8270 Højbjerg.
Mobil 28 58 67 98 E-mail: peter-nissen@jernbanemaerker.dk
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Mødeprogram forår 2019
Onsdag d. 6. februar 2019
Aftenens indslag: John Nielsen kommer og fortælle over emnet
”Fra bondedreng til vognstyrer”. John er en interessant fortæller så
mød op! Auktion, lotteri og kaffebord.
Onsdag d. 6. marts 2019
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 – foreningen er vært denne aften!
Onsdag d. 3. april 2019
Aftenens program ”Medlemmerne rydder op” En god aktivitet,
hvor flere og flere møder 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.
Mødetid: Alle aftener startes kl. 19 og slutter kl. 23
Mødested: Lokalcenterets lokaler 1.sal ,
Kongsgårdsvej 6, Viby - der er elevator Ved ”Caritas” skilt ring 2 gange på klokken, så åbner vi.
Annonce

Tømrermester, Klaus Nissen, Aabyhøj.
Jeg tager mig af alt tømrer- og snedkerarbejde og alt malerarbejde i Århus og omegn.

Mit speciale: Totalrenovering af lejligheder, byejendomme og villaer. Derudover
ombygning, tilbygning, nyt køkken, nye gulve, små og store reparationer samt nye døre og
vinduer.
Tag mig med på råd, når I står overfor et nyt projekt. Jeg stiller gerne min ekspertise til
rådighed og vejleder med alt fra materialevalg til vedligehold og økonomi.
Jeg leverer individuelle løsninger skræddersyet til jeres behov.
Ønsker I et uforpligtende tilbud/overslag eller bare har et spørgsmål, så ring eller skriv endelig.

Tømrermester Klaus Nissen, Oehlenschlægersvej 34, 8230 Åbyhøj
Tlf. 61 707 606 – Mail: kn@3dz.dk
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”Caritas” Indbyder!
Alle julemærke interesserede inviteres til stort

JULEMÆRKE - BYTTEDAG
på Viby Bibliotek, Skanderborgvej 170
Lørdag d. 23. marts 2019
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: Vi har nogle medlemmer som har lovet at bidrage til en sjov
og inspirerende udstilling. Et af medlemmerne viser en
samling Marselisborg kort. Kom, se og bliv inspireret!

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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Til Oplysning!

Post
Danmarks
Kagedåser er
kun udgivet
i 4 år
2005 – 2008
Alle var fyldt
med
pebernødder!
2005
motiverne
1928
1933
1959
1988
2005

2006
motiverne
1929
1954
1978
1982
2006

2007
motiverne
1908
1918
1966
1989
2007

2008
Kom kun
1 dåse
med
motiv
af
2008
Annonce

Jesper Nissen Tømrermester & Bygningskonstruktør, Randers.
Nissen Tømrer & Konstruktør er et forholdsvist nyt firma, men arbejdet bliver udført med
erfaring, interesse og en stor faglig stolthed. Både ved store som små opgaver. Jeg har i løbet
af de sidste ti år oparbejdet en god erfaring inden for tømrerfaget, samt bygningskonstruktør
disciplinen igennem, renovering, indbrudsskader, tilbygninger og nybyggeri. Både bag ved
skivebordet som projekterende rådgiver, i felten, som tømrer, samt som tømrerfaglærer for
næste generation af tømrere på Tradium i Randers.
Vores produkter.
Projektering af dine drømme, lige fra det nye gulv til det nye hus.
Nye gulve, paneler og lister. Nyt køkken, vinduer el. døre. Reparationer, stort som småt.
I bund og grund alt i tømrerarbejde samt bygningskonstruktør arbejde.
Ønsker I et uforpligtende tilbud/overslag eller bare har et spørgsmål, så ring eller skriv endelig.

Nissen Tømrer & Konstruktør, Kåtrupvej 34, 8990 Fårup.
Tlf. 61 33 72 25 og mail. Jn@ntok.dk
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Information om udgivelserne i 2018:
Der er en mærkbar nedgang i udgivelsen af julemærker. Det har uden tvivl
2 årsager. Der sendes ikke så mange julekort og –breve længere. Årsag 1:
Mange giver udtryk for ”de kommer måske ikke frem til jul alligevel”, her
er så årsag 2: Post Nord. De mangler i den grad forståelse for, at et alm.
brev skal være fremme efter 5 dage og Quickbrev dagen efter. Det har de
fået penge for, men jo på ingen måde levet op til. Det værste tilfælde vi
har hørt om, var et julekort afsendt til et Caritas medlem december 2017,
det kom frem d. 4. januar 2019, tro det eller lad være, dagen efter, d. 5.
januar 2019, kom julekortet 2018 fra samme familie til samme modtager.
Det er mere undtagelsen end reglen, at posten udbringes før jul!
Den trafik har i stedet fået flere udgivere til at stoppe eller trykke ”Til &
Fra-kort” i ark, men så stopper julemærkesamlerne jo.
Følgende har helt stoppet i 2018: Fra Danmark: Danske Baptisters
Africamission, Kirkens Korshær, Sct. Georgs Gilderne, Elleore, Hornslet
og Hvide Sande. Dansk Advent har kun ”Til & Fra kort i ark med 6”
Følgende har allerede meddelt de ikke udgiver 2019: Skjern Bevaring og
Ølstykke.
Fra Udlandet udgiver Norsk Sjømannsmisjon kun ”Til & Fra kort”,
ligeså i hæftet fra Islands Røde Kors. Vær opmærksom på, at Grønland
har udgivet 40års Jubilæumsblok i 2018, nr. 6 i rækken, 1. kom i 1993!

Her et par billeder med stemning fra julemødet 2018
Rekortdeltagelse
30 fremmødte!
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Vinderen blev nr. 6 Sydslesvig! 2. pladsen blev nr. 7 Danmark Megaark!
3. pladsen blev delt mellem 13, 14 & 19 !

"ÅRETS MÆRKE" 2017
Følgende 20 ark var til afstemning!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Færøerne
Åland
Dansk Missionsråd
Grønland Jubi.blok
Dansk Advent - gavemærker
Sydslesvig
Danmark Nat.- Megaark
Aalborg Alm. Underst.
Diabetes Foreningen
Blå Kors

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ringsted Y´s Men´s
Silkeborg Y´s Men´s
Rinkenæs Spejderne
USA Lung Org. (ALA)
Estland kort + ark
Herlev Lions
Gigtforeningen
Grenaa Lions Club
Holstebro Y´s Men´s
Aarhus Y´s Mens

1. præmie: Sydslesvig arket værdi kr. 30,2. præmie DK-hæfte værdi kr.25,- 3. præmie DK pakke gavekort værdi kr.20,-
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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!

Medlemsannoncer - KØB – SALG – BYTTE
Alle medlemmer kan indsende annoncer som
medtages gratis i 1. kommende blad - prøv næste gang!

ng! – Island, også lokale mærker. Fra
Søges: Julemærker fra Norge – Sverige
danske byer har jeg en del byttemateriale.
Erik Simonsen tlf. 20 21 34 30 E-mail: besim@webspeed.dk
Søges: Danmark julemærke i udkast, perfin, prøvetryk, varianter og
fejltryk. Dampskibsmærker og jernbanemærkesamling inkl. helark og
forsendelser. 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. 20946343
Søges: Danske Helark 1904 til 1919 købes – gerne hel samling! God
pris – efter kvalitet! DK-helark tk. 1960, 1962 & 1963 ufoldede
100% pf.! Sverige National helark 1915, 1945, 1952 foldet el. 100%
pf. og 1963 med sort tekst kun 100% pf.!
Sarah Petersson tlf. 98 14 19 86
E-mail:christmas.seal@mail.dk Hjemmeside:www.christmasseal.dk

OBS!

Gratis for medlemmer!

OBS!

Her var der plads til din købs- & salgsannonce! Prøv næste
gang! Man ved aldrig om én eller anden vil sælge eller købe
lige det du har i tankerne!
Send annoncen til Formanden, så kommer det i næste blad!
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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.
Da jeg rydder op i lageret gives god rabat på enkeltmærker, 4-blokke
og ark, takket såvel som utakket, også fra udenlandske områder!
Mange prøve- og skalatryk, fejltryk og andre sjove ting til samlingen
haves. Kom og tag et kig, træffes efter aftale tlf. 98 14 19 86!
Skovlykke 13, 9210 Aalborg SØ – Mail: christmas.seal@mail.dk

Et lille udpluk af mit store og spændende udvalg!
Bedre ark og enkeltmærkesamlinger af julemærker købes!
Især DK-helark 1904 til 1925! Enkeltmærker: Af prøvetryk, udkast,
fejltryk, fejlperforeret og lignende har alle årgange interesse!
God pris for sjældenheder og god kvalitet!
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