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Bestyrelse 
 

Formand:  Peter Flemming Nissen  
 Holmetoften 37 E, 8270 Højbjerg  
 Tlf. 28 58 67 98  
 Mail peter-nissen@jernbanemaerker.dk 
 www.julemaerker.dk  -  www.jernbanemaerker.dk  
 
Næstformand:  Peter Fisker 
 Guldbergsgade 53, 8600 Silkeborg 
 Tlf. 24 84 94 40  
 
Kasserer:  Sigrid Kastrup  
 Holmstrupgårdvej 160,  8210 Aarhus V.  
 Tlf. 20 66 09 28  
 
Revisor:  Peter Ølgaard 
 Oktobervej 4, 8210 Aarhus V 
 Tlf. 61 86 05 66 
 
Medlemmer: Alice Bisgaard 
 Ormslevvej 29, 1.tv. 8260 Viby J.  
 Tlf.50403517  
 
 Erik Simonsen 
 Marselis Boulevard 93, 1.th., 8000 Aarhus C. 
 Tlf.20 21 34 30  
 
Auktionarius: Per Mortensen 
(store auktioner) Egevænget 68, 8310 Tranbjerg 
 Tlf. 52 50 68 38 
 
Auktionarius: Erik Simonsen 
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Info 
 

 
Bankkonto: Jyske Bank / Reg. 5074 Konto 1602036  
 
Mødested: Lokalcentrets lokaler 
 Kongsgårdsvej 6, 8260 Viby J. 
 
 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 klok- 
 ken, 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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Indkaldelse til generalforsamling 
  

 
Aarhus Julemærkesamler Forening 

”CARITAS” 
indkalder i henhold til foreningens vedtægter § 5 til  

 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 
 i Lokalcenterets lokaler, Kongsgårdsvej 6, Viby  

Onsdag den 1. marts 2023 kl.19 
 

Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab 

4. Behandling af indkomne forslag 
a. Bestyrelsens forslag til kontingent for år 2024 uændret)            

A-medlemmer kr.70,00 
B-medlemmer kr.30,00 

5. Valg af bestyrelse og suppleant: 
På valg er: 
Formand Peter Flemming Nissen (fratræder ny vælges f.1 år) 
Såfremt der ikke kan vælges ny formand holdes ½ times tænkepau-
se, hvorefter man går over til ekstraordinær Generalforsamling, se 
særskilt indkaldelse. 
 
Kasserer Sigrid Kastrup (modtager genvalg for 2 år) 

Næstformand Peter Fisker (modtager genvalg for 2 år)  

Auktionarius Per Mortensen (modtager genvalg for 1 år) 

Bestyrelsesmedl. Erik Simonsen (modtager genvalg for 2 år)
Bestyrelsesmedl. Alice Bisgaard (modtager genvalg for 2 år) 
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6. Valg af revisor og suppleant: 
På valg er: 

Revisor Peter Ølgaard (modtager genvalg for 1 år) 

Revisor Leif Nielsen (modtager genvalg f.2 år) 
  

7. Eventuelt 
*    

Forslag der ønskes behandlet under pkt. 4 skal være indgivet skriftligt til 
formanden senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse! 
 

* 
På bestyrelses vegne 

 
Peter Flemming Nissen 

 
 

OBS!!    Opråb!    OBS!! 
 

Hvis klubben skal bestå, så SKAL der 
findes en ny formand, hvis du har lyst til 
dette spændende job, så meld dig gerne 

inden generalforsamlingen. 



Ekstraordinær generalforsamling 
 

Aarhus Julemærkesamler Forening  
 

”CARITAS” 
 

afholder i henhold til foreningens vedtægter § 6 
Ekstraordinær GERALFORSAMLING 
onsdag den 1. marts 2023 kl.19 

 
 

Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent. 
 
2. Valg af ny Formand (vælges for 1 år) 
 Hvis dette ikke lykkes går vi videre til punkt 3 
 
3. Vi opløser foreningen ifølge vedtægternes § 6 og 10 og aflyser 

alle fremtidige møder inkl. Byttedagen 2023. 
 
 

Såfremt der vælges ny formand fortsættes behandlingen af den  
ordinære generalforsamling fra og med pkt 5.2. 



Julemærkebyttedag  
 
 
Julemærkebyttedagen lørdag d.1.april 2023 er under forberedelse.  
 
Vi imødeser medlemmernes medvirken ved at indlevere materiale til 
auktionen.  
 

Indlevering til storauktionen sker til formanden  
senest 1. marts 2023. 

 
Auktionslisten fremsendes til alle, og er du forhindret i at besøge 
byttedagen, kan der indsendes skriftlige bud til formanden på  
peter-nissen@jernbanemaerker.dk senest onsdag d. 29. marts kl. 18. 
 
Husk alle lots skal indleveres med udfyldt omslag og være påført Ca-
ritas indleveringsliste, disse fås ved henvendelse til formanden.  
 
Beskrivelsen på omslaget til de enkelte lots bør være korrekte, så 
man ved eftersynet kan se, om det er postfrisk, hængslet, uden gum-
miering eller andet. Ligeså beskrevet om arkene er foldede, andre 
bemærkninger eller fejlfri. Rodelot/Rodekasser er undtaget!  
 
Sæt det så pænt op som muligt, det fremmer bydelysten/salget. 
 
Ved indlevering først de nr. i A 5 st. derefter de nr. i A 4 og hvis der 
er nogle andre størrelser. 
  



”Caritas” indbyder! 
 

 
Alle julemærke- og frimærkeinteresserede  

samlere, inviteres til 
 

 
JULEMÆRKEBYTTEDAG 

Lørdag d. 1. marts 2023 kl. 10.00-14.00 

på Viby Bibliotek, 

Skanderborgvej 170, Viby J. 
 

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 håndmadder til kun kr. 12,- pr. stk. 

 

Dagens Program 
 
Udstilling Kl. 10.00 til kl. 14.00 

Der er tilmeldt spændende samling af  
tidlige sjældenheder.  
Kom, se og bliv inspireret! 

 
Auktion Der bliver storauktion med 
 mange spændende lots. 
  Eftersyn fra kl.10.30-13,30  
 Auktionen starter kl. 14.00. 
 
Lotteri  Der bliver lotterier med fine præmier. 
  



Mød op denne dag!  
 
Vi lægger op til endnu en spændende dag for alle julemærkeinteres-
serede. Bestyrelsen vil følge op med annoncering og PR i diverse avi-
ser, blade, på hjemmesider og i diverse klubber.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 for julemærkesamlere! 

 
Kontaktperson for Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas 
Peter Flemming Nissen  -  Holmetoften 37E, 8270 Højbjerg 

Tlf. 28586798  -  peter-nissen@jernbanemaerker.dk 

Vigtig dato! 
 

Den største byttedag for jule-
mærkesamlere i Skandinavien!  



     Side 10 

 

 

Tømrermester Klaus Nissen 
Aabyhøj 

 

Jeg tager mig af alt tømrer- og snedkerarbejde og alt malerar-
bejde i Århus og omegn. 
 

Mit speciale: Totalrenovering af lejligheder, byejendomme og 
villaer. Derudover ombygning, tilbygning, nyt køkken, nye gul-
ve, 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 materi-
alevalg til vedligehold og økonomi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Jeg leverer individuelle løsninger  
skræddersyet til jeres behov. 

Annoncer 
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Annoncer 

Jeg samler kort med Marselisborg Slot, skulle du ligge inde 
med nogen, så kontakt mig på 20660928 eller frasika@mail.dk, 
evt. med billede af kortet. 
 

Sigrid Kastrup 



Frimærketegnere 
der også har tegnet julemærker 

 
Af Bruno Nørdam, Randers Filatelistklub 
 

I Danmark har der gennem tiden og helt frem til vore dage været 
mange dygtige tegnere. De har gjort sig gældende som avistegnere, 
teatertegnere, vittigheds- og satiretegnere og plakattegnere. Man kan 
i flæng nævne navne som Storm P., Alfred Schmidt, Ib Andersen, Arne 
Ungermann, Aage Rasmussen, Thor Bøgelund og Jørgen Mogensen. 
Mange tegnere har deltaget i de frimærkekonkurrencer, som enten 
har været udskrevet af postvæsenet eller af private.  

 
I denne artikelserie omtales tegnere, som har tegnet både frimærker 
på opfordring af postvæsenet og julemærker, det være sig det offici-
elle danske julemærker og/eller lokale julemærker. 

Valdemar Andersen (1875-1928) 

Valdemar Andersen blev uddan-
net på Teknisk Skole og Kunst-
akademiet i København.  

Han arbejdede som bladtegner, 
bogillustrator, maler, keramiker 
og plakatkunstner.  

Han var med til at gøre plakat-
kunsten til en kunstart i Dan-
mark.  



I 1912 tegnede han rammen til jule-
mærket med det nytiltrådte kongepar, 
Kong Christian X og Dronning Alexan-
drine. Med denne udgave fortsattes tra-
ditionen med at udsende julemærker 
ved tronskifterne med den nye regent 
og ægtefællen, som indledtes i 1907, 
som rettelig skulle have været 1906 og 
efterfulgtes i 1947 og 1972.    

Sammen med kunstmaleren Wilfred 
Glud (1872-1946) tegnede han     
julemærket i 1914, der viser et barn, 
der fodrer duer.  

I 1926 var han alene om at designe jule-
mærket med et barn på en delfin. Det er 
et af de mest kritiserede julemærker. En 
dame fra København fandt, at det var så 
grufuldt og farveløst og grimt, at det 
skamskændte ethvert julebrev. Hendes 
veninder købte mærkerne for den gode 
sags skyld og kastede dem derefter i kak-
kelovnen. Personalet på et postkontor 
mente, at de burde nægte at sælge jule-
mærket. Julemærkesalget faldt dette år, 
og som en konsekvens satsede julemær-
kekomiteen på at julemærkerne skulle væ-
re mere salgbare og med motiver, der om-
handler jul og hygge.  



Postvæsenet fejrede Genforeningen i 
1920 ved at udgive tre frimærker, 
som alle er tegnet af Valdemar Ander-
sen. Her er det frimærket med Kron-
borg. De to øvrige er med Sønderborg 
Slot og Roskilde Domkirke. 

Valdemar Andersens produktion af 
postkort var ikke særlig stor, men han 
nåede at tegne en serie på otte kort, 
der fortæller brevets gang fra brev-
skriveren til modtageren. Det viste 
kort med familiens dans om juletræet 
tilhører Per Sørensen, Kolding. 

I en serie om dansk plakatkunst fra 
1991 er gengivet Valdemar Andersens 
plakat fra en udstilling i Zoologisk Ha-
ve i 1907.   



Harald Moltke (1871-1960) 

Harald Moltke, der var greve, blev 
uddannet som maler på Kunstaka-
demiet. Han deltog i flere ekspediti-
oner til Island, Finland og Grønland. 
Han var således med på ”Den litte-
rære Grønlandsekspedition” i årene 
1902-04 sammen med Knud Ras-
mussen, Jørgen Brønlund, Alfred 
Bertelsen og Ludvig Mylius-
Erichsen. Under ekspeditionen blev 
han ramt af sygdom efter at have 
spist bjørnekød med trikiner og 
svævede mellem liv og død. Han 
overlevede, men var invalideret re-
sten af sin levetid. Harald Moltke 
malede mange motiver fra Grønland 
og portrætterede bl.a. Inuitterne og 
Nordlyset.  

I 1921 var han ophavsmand til årets 
julemærke, der viser en grønlandsk pi-
ge i nationaldragten Forrest ses det 
grønlandske nationalvåben og Dan-
marks lille rigsvåben.  
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Christmas Seal Carrier 
 

Gamle ark, lokal ark, specialiteter m.v. 
 

 

 

 

  
Danmark, Island, DVI, Sverige, Norge m.v. 

Stort udvalg på vores hjemmeside www.christmasseal.dk 
Er det ikke på siden, ring eller skriv og vi ser hvad vi har. 
Vi er altid på jagt efter bedre materiale, så vi er køber til  

større samlinger, gamle ark m.v. 
 

Christmas Seal Carrier 
Haydensvej 2, 4. sal, 

DK 2450 København SV 
mail@christmasseal.dk Telefon (+45) 31568048 

Annoncer 


