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Ansvarshavende udgiver:
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”Siden sidst” - orientering fra Bestyrelsen!
Så byder vi velkommen til en ny sæson i vor forening!
Sommeren går på hæld og vi kan glæde os til en ny sæson i foreningen.
Siden sidste blad har vi 2. febr. haft ”Aftenens emne” med flere indslag af
medlemmerne. 2. marts 2005 Generalforsamling, referat herfra gengives
på side 7 og 13 samt regnskabet side 18. Den 6. april – sæsonens sidste
ordinære møde – ”ryddede medlemmerne op”. Der var rift om ”pakkerne”
da kl. slog 20. En aktivitet som bestemt er kommet for at blive.
Det store byttemøde lørdag d. 16. april blev igen velbesøgt, snakken gik og
købelysten til auktionen var stor. Der skal lyde en speciel tak til udstillerne
og de der kom langvejs fra og dermed satte ekstra kolorit på dagen. Se
billeder fra ”Byttedagen” på side 17.
Vi vil kraftigt opfordre alle som overhovedet har muligheden - MØD OP,
ikke blot til byttedagen, men til alle møder. Der er en livlig udveksling af
kundskaber og spørgsmål, og man får set mange interessante og sjældne
mærker.
Bemærk vi har foredragsholder på mødet 2. november 2005. Ole Lauritsens
oplæg lyder rigtig spændende.
Skaf medlemmer! Spørg andre som du ved er interesseret i julemærker,
inviter dem til at komme – uforpligtende – og se hvordan møderne forløber
og hvad der venter dem som medlem.
Vigtige datoer for Julemærkesamlere!
29. oktober 2005. Byttedag i Aalborg – se program side 8.
11. – 13.. november 2005.”Frimærker i Forum”
4. december 2004. Julemærkemarch: Gå for en god sag!
Startsteder og tidspunkter – spørg på Posthusene!
Mød flittigt op, gør det til en god tradition!
På gensyn – Bestyrelsen
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Af Kim Vilhelmsen.

Julemærkemanden kommer…
Einar Holbøll fik i julemærkets ungdom mange henvendelser fra forældre der mente, at
netop deres søde børn burde være afbilledet på julemærket.

Udkast
til
julemærket
med
Karina,
det
udkom i
1915.

Tidsskriftet ”Klods Hans” havde i julen 1915
ovenstående kommentar.
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Andrea Stougaard, skænkede i 1979 sin store samling af danske julemærker til
Post & Tele Museum. Et enestående materiale er derfor bevaret for eftertiden i
form af originaltegninger, udkast, prøvetryk m.m. Ja, alt hvad der kan illustrere
julemærkets historie er at finde i denne unikke samling, der dækker årene fra 1904
til og med 1961. Den indeholder en del udkast med børn.

Udkast julen 1909, fotografiet blev brugt på det færdige julemærke.

Udkast der må være udført af Pacht.
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Fortsættes>>>

Udkast med Julemærkesanatoriet i Kolding.

Original tegninger og udkast til julemærket 1910 & 11.

Tre farverige udkast 1918 af Louis Moe

Tak til Post & Tele Museum for billedmateriale til denne artikel.
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Referat fra Generalforsamlingen i

Århus Julemærkesamler Forening „Caritas“
2. marts 2005
Til stede er
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medlemmer.

Referent: Peter Nissen

Velkomst ved formand Svend Aage Iversen
Ad.pkt.1:

Valg af dirigent: Leif Nielsen blev enstemmigt valgt.

Ad.pkt.2:

Formandens beretning:

Vi har desværre, også i det forløbende år, taget afsked med et trofast medlem, tidligere
bestyrelsesmedlem Niels Aksel Pedersen, Helgenæs. Foreningen var repræsenteret ved
Niels Aksels begravelse af Alice og Harly, de overbragte blomster på foreningens vegne.
Året 2004 har på mange måder været et godt og stabilt år i foreningen. Vore nye tiltag er
faldet i god jord.
2003 sluttede med 4 æresmedlemmer, 27 A.- og 3 B-medlemmer, i alt 34.
Efter fornyelsen af kontingentet for 2004 var medlemsskaren 4 æresmedlemmer, 25 Amedl. og 2 B-medl., 2 ønskede udmeldelse.
Med tilgangen i 2004 var vi pr. 31.12.2004 igen på 34: 4 æresmedlemmer, 28 A-medl. og
2 B-medl., positivt set en lille fremgang, som vi håber vil fortsætte stille og roligt.
Fremmødet på de 8 mødeaftener har været i alt 93, hertil kommer byttedagen 17. april,
som var godt besøgt af bl.a. medlemmer fra Nordjysk Julemærkesamlerforening, også et af
vore norske medlemmer havde taget den lange rejse med sin frue, og folk ude fra kom
efter omtale og annoncering i diverse blade. Det nytter at agitere, de mange nye ansigter
var et frisk pust. Lilly Juhls udstilling var ret imponerende med mange sjældenheder, og
med en spændende opsætning og det lille foredrag var et dejligt inspirerende indslag. Vi
har haft 6 aften-auktioner + stor-auktionen på byttedagen samt 2 bankospil. Det nye tiltag
”Medlemmerne rydder op” må vel siges at være en succes - alt blev solgt!
Foredragsholder 6. oktober var Arnfred Hansen fra Århus Y´s Mens Club med en meget
oplysende og veltilrettelagt gennemgang af deres julemærkeudgivelse og arbejde i øvrigt.
Aftenens emne 3. november sørgede Leif Nielsen for blev en meget inspirerende ”Odderaften”. Leif mødte med en imponerende viden og materiale om emnet.
Flere af os har også været til den store ”Byttedag” i Nordjysk Julemærkesamler Forening i
Aalborg i oktober.
Fortsættes side 13
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AKTIVITETSOVERSIGT
2005
2006

Torsdag
8. sep.
2005

Torsdag
13. okt.
2005
Lørdag
29. okt.
2005
Torsdag
10. nov.
2005
Søndag
4. dec.
2005
Torsdag
8. dec.
2005
Søndag
4. dec.
2005
Torsdag
9. feb.
2006
Torsdag
9. marts
2006
Torsdag
6. april
2006

SÆSONSTART:
Kl. 19,00 er dørene åbne til vor mødelokale.
Kl. 19,30 byder formanden velkommen og giver en kort orientering om hvad der er sket
i sommerens løb. Auktion, lotteri & bytning.
Aftenen byder på masser af tid til bytning + lotteri.
ABSOLUT sidste frist for indlevering af auktionslot til byttedagen.
Byttedag: Se nærmere omtale af byttedagen i programmet.
Husk sidste frist for indlevering af materiale er 13. okt. 2005.
Husk tilmelding og betaling til JULEMÆRKEMARCHEN, sidste frist 10. nov. 2005.
Nu er de første nyheder kommet.
Sidste frist for tilmelding og betaling til JULEMÆRKEMARCHEN, er i aften.
Auktion, lotteri & bytning.
JULEMÆRKEMARCH NR. 29.
HUSK AT TILMELDE JER, så vi IGEN kan sætte ny rekord.
Mødetid og sted: Inden kl. 8,45 ved Hovedpostkontoret, Postmestervej 1, Aalborg
JULEAFSLUTNING: Tag din familie og det gode humør med til en rigtig
JULEHYGGEAFTEN m/sang – bankospil & lotteri m.m.
Program herom vil tilgå primo december.
Hver deltager medbringer en lille pakke (værdi 20 kr. pr. pakke).
De sidste nyheder skulle nu være kommet.
Auktion, lotteri & bytning.
Aftenens emne: Franck Petersson
Auktion, lotteri & bytning.
GENERALFORSAMLING:
Skriftlig indkaldelse med dagsorden vil blive udsendt 4 uger før.
Mød op denne aften og vær medbestemmende om ”NJF`s” fremtidige virke.
Auktion, lotteri & bytning.
Sæsonafslutning: Bemærk første torsdag i måneden
Afslutning af den gennemgående konkurrence og præmie uddeling.
Bankospil, lotteri & bytning.
Der medbringes en lille pakke (værdi 20 kr. pr. pakke).
Den nye sæson starter den 7. september 2006.
" GOD SOMMER "
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Stort byttemøde
lørdag den 29. oktober 2005
På Vejgård Bibliotek
Hadsundvej 35– Aalborg.
Som traditionen byder, vil det igen i år, være en stor glæde,
at se vennerne fra de andre julemærkesamlerforeninger,
foruden alle vore egne medlemmer og alle der i øvrigt er
interesseret i julemærker.
Mødet starter kl. 10,00 ”NJF” er vært ved en
kop kaffe til alle fremmødte inden kl. 11,00.
Der kan hele dagen købes: kaffe – the – brød –øl og vand.

Den store auktion starter kl. 14,00.
Eftersyn fra kl. 10,00 til kl. ca. 13,30.
Vi laver en lille udstilling, ligesom der dagen igennem bliver
solgt lotteri med mange gode præmier.

MØD OP TIL DENNE DAG MED TASKEN
FULD AF JULEMÆRKER.
DER KAN BESTILLES:
1. KINESISK FORÅRSRULLE
M/ POMMESFRITES
2. ½ GRILL KYLLING
M/ POMMESFRITES

kr. 36,00
kr. 38,00

BESTILLING: Senest den 25. oktober til:
Kurt Henriksen tlf. 98161424 eller
Ole Kristensen tlf. 98116358
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Møder og aktiviteter i
Århus Julemærkesamler Forening

”Caritas”

2005 - 2006
7. september 2005
Velkomst og oplæg til en aktiv og spændende sæson.
Husk på alle mødeaftener at tage mancoliste og byttemateriale med!
Tag sommerens fund med og fortæl lidt om det.
Auktion, lotteri og kaffebord.
BEM.:Hvor ikke andet nævnes koster kaffe/the & brød på alle
mødeaftener kun kr. 5,- pr.person. Der udtrækkes mødepræmie
hver mødeaften!

5. oktober 2005
Aftenens emne: Vi ser på medlemmernes ”Grønlandssamlinger”.
Tag med og vis hvordan du samler dette område. Måske har du et
mærke som fortjener opmærksomhed og en forklaring. Auktion, lotteri
og kaffebord.

2. november 2005
Foredrag: Ole Lauritsen fra Kirkens Korshærs Varmestue. Vi
skal høre om det store arbejde kun få forestiller sig. Efter foredraget
”Spørgerunde”. Der bliver mulighed for at købe Kirkens Korshær
julemærker, salget heraf er en god kontant støtte til arbejdet.
Lotteri og kaffebord.

7. december 2005
Juleafslutning: Tag endelig familien med denne aften!
Vi skal sammen skabe julestemning, snakke, synge og spiller banko.
Hver deltager bedes medbringe en lille ”julegave” til bankospillet,
værdi kr.20,-.
Der sælges et lotteri og der bliver mulighed for at købe de nye mærker
2005.
Æbleskiver og kræs serveres til kaffen som denne aften er ganske
gratis!

4. januar 2006
Vi ønsker hinanden GODT NYTÅR! Vi ser på nyheder 2005 og
holder afstemning om ”Årets mærke 2005” – til de heldige vindere
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venter pæne 1., 2. og 3. præmier.
Auktion, lotteri og kaffebord.

1. februar 2006
Aftenens emne: Vi får lejlighed til at se 1. del af en verdenssamling.
Måske giver det lyst til at samle noget helt nyt. Vi ser også gerne små
indlæg fra medlemmerne om evt. nye fund til samlingerne.
Auktion, lotteri og kaffebord.

1. marts 2006
Generalforsamling: Medlemmerne er de bedste til at forme
klubarbejdet, så mød op og vær med. Efter generalforsamlingen årets
2. bankospil. Hver deltager medbringer en lille pakke til præmie til en
værdi af kr. 20,-. Lotteri og kaffebord.

5. april 2006
Medlemmerne ”rydder op”. Succesen gentages. Senest kl.19,10 kan
afleveres poser, pakker, plancher, album o.l., hver til en salgspris på
kr. 20,-. Bem.: Højest 5 pr. medlem. Præcist kl.20, starter salget efter
”først til mølle” princippet.
Auktion, lotteri og kaffebord.
Mødetid: Alle aftener startes kl.19 og slutter senest kl.23
Mødested: Lokalcentrets lokaler ”blå stue”, Kongsgårdsvej 6,
Viby
Der er ”Caritas”skilt v. døren – ring 2 gange på klokken, så åbner
vi.
Lørdag d. 22. april 2006 Stort byttemøde på Viby Bibliotek,
Skanderborgvej.
Igen inviteres alle jule-og velgørenhedsmærke interesserede fra indog udland til træf i Århus. Der bliver udstilling, storauktion, lotteri,
køb/salg/bytte og god tid til en snak med nye samlervenner.
Nærmere program udsendes senere men noter datoen allerede nu:
Lørdag d. 22. april 2006.

11

JulemærkeSamleren
Stiftet den 4. sept. 2001

Sæsonplan
Efteråret 2005:
Onsdag 14.09: Sæsonstart med fremvisning af sommerens fund. Medlemmerne
viser det nyeste frem fra samlingen, desuden miniforedrag om det at samle på
”Møller” af Arne Jespersen.
Onsdag 12.10: Temaaften om Julemærker fra Lions Club i Værløse.
Besøg af julemærketegnere samt en repræsentant fra ”Julemærkeudvalget” fra
Lions Club Værløse.
OBS!!! Det er sidste chance for at indlevere julemærker til salg på Storauktionen
d.9.nov.!!
Onsdag 9.11: Præsentation af årets danske julemærke, samt Storauktion.
*OBS! Mødet afholdes på Værløse Bibliotek, lokale 1.
Indgang fra parkeringspladsen bag biblioteket.
Søndag 4.12:
Vi deltager på årets julemærkemarch fra Syvstjerneskolen i
Værløse fra kl.10-14.
(familie og venner med børn og børnebørn samt hunde er velkomne)
Onsdag 7.12:
Juleafslutning med bankospil, tag familien med. (tilmelding
nødvendig)

Foråret 2006:
Onsdag 4.1: Foredrag om perfins i julemærker og lign, af Birger Mortensen fra
Dansk Perfin Samler Klub.
OBS!!! Det er sidste chance for at indlevere julemærker til salg på Storauktionen
d.1 febr. !!
Onsdag 1.2: Afstemning om Danmarks smukkeste julemærke, samt Storauktion.
Onsdag 1.3: Ordinær generalforsamling (Kun for medlemmer)
Onsdag 26.04: Sæsonafslutning, besøg af Theis Jørgensen fra
”Frimærkebutikken”, der medbringer en masse julemærker, samt miniforedrag om
det at samle på ”H.C. Andersen” af Svend Erik H. Nielsen.
Sted: ”Kulturhuset”, Bymidten 46, ”Kulturhuset” ligger ved siden af
hovedbiblioteket. (Tæt ved Værløse Station). Tid: kl.19.00-21.30 i
”Kulturhuset“, 1.sal, lokale 1.
Yderligere oplysninger: Formand: Kim Vilhelmsen, Postboks 41,
3500 Værløse. Tlf. 44 48 03 11. E-mail: kimvilhelmsen@mail.dk
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Referat fortsat fra side 7:
Julemødet blev som foregående år, årets hyggeaften med kaffe, æbleskiver, sange, banko
og sjove indslag fra flere medlemmer - en hyggelig og festligt aften. Betalingen af de 5,kr. for kaffe og brød, føler vi, er blevet vel modtaget.
Der er udsendt 2 medlemsblade, i februar og august, desuden et reduceret blad i november
med indbydelse til julemødet vedlagt påmindelse om kontingentfornyelse for 2005.
Der har været afholdt 1 bestyrelsesmøde ved sæsonstart, løbende planlægning klares pr.
telefon eller på mødeaftenerne. Der arbejdes med tilrettelægningen af den store byttedag
på Viby Bibliotek i april 2005. Vi i bestyrelsen tror byttedagen er en god tradition, den er
kommet, for at blive en del af aktiviteterne omkring vores forening.
Jeg overgiver hermed beretningen til generalforsamlingens godkendelse.
Svend Aage Iversen
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget med klapsalver.
Ad.pkt.3:

Ad.pkt.4:

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab:
Alice (= vores ekstrem påpasselige ”finansminister”) fremlagde
regnskabet, som igen havde et positivt resultat på kr. 889,00 og aktiver på
i alt kr. 3186,00. Det går stadig fremad og regnskabet blev enstemmigt
godkendt.
Behandling af indkomne forslag:
Bestyrelsens forslag til kontingent for år 2006
A-medlem kr.70,- og B-medlem kr.30,- (godkendt uændret)
Der var ikke indkommet andre forslag til behandling under
dette

punkt.
Ad.pkt.5:

Valg af bestyrelse og suppleant:
På valg er:
Næstformand: Peter Nissen - modtager genvalg og blev
genvalgt.
Kasserer: Alice Bisgaard - modtager genvalg og blev genvalgt.
Ad.pkt.6:
Valg af revisor og suppleant:
På valg er:
2. revisor: Betty Sørensen - modtager genvalg og blev
genvalgt.
Ad.pkt.7:
Eventuelt: Kurt kom med forslag om at prisen på kaffe + brød
skulle stige til kr. 10,00.
Bestyrelsen mener dog fortsat, at den nuværende billige pris på kr. 5,00,
skal gælde indtil videre og ifølge Alice dækker det de
faktiske omkostninger.
(Alice gør et kæmpe arbejde)
(Ifølge vedtægterne, kan der ikke vedtages noget under eventuelt).
Leif Nielsen sluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden.
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Af Kim Vilhelmsen.

Tegnede et julemærke og modtog 20 kroner.
Den 24. august 1945 kunne Ekstra Bladet fortælle og fremvise et meget aktuelt forslag til årets julemærke.
Julemærket var et symbolsk udtryk for den første frie jul efter krigens afslutning, og forestillede en
julenisse med frihedskæmperarmbind og gevær, der kravler op af skorstenen. Det var tegnet af den
dengang syttenårige Alice Bergenborg, der senere blev gift med Holbølls søn, Carl-Heger Holbøll. Han
var kriminalbetjent i Gentofte og stiftede senere skolepatruljen i Danmark. I Danmarks Radio, i 60erne,
havde han sine egne tv udsendelser der henvendte sig til børn om færdsel i trafikken. Blandt venner blev
Holbølls søn kaldt ”Nicky”. Politiet blev taget af tyskerne den 19. september 1944 og Carl-Heger Holbøll
måtte resten af krigen leve under jorden. Han skiftede derfor identitet. Han blev til Aage Nielsen og var
officielt ansat på Dagbladet Politikken.

Carl-Heger Holbølls pasfoto
fra 1940erne.

Alice
tegnede
i 1945
et
julemærke
der
desværre
aldrig
blev
udgivet.

Fortsættes >>>>
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Alice skrev følgende i sin dagbog om tilblivelsen:
Fredag den 24. august 1945:
Jeg har tegnet et julemærke efter Nicky’s ide, og i dag havde Nicky det
med ind til byen, hvor redaktøren for Ekstra Bladet straks ville ha det i
bladet fordi det var saa godt og Nicky fik en seddel med hjem til mig som
jeg kunde hæve 20 kroner paa inde på Politikken.
Vi startede ved 2 tiden da Nicky fik fri og vi gik ind og hentede 20 kroner,
derefter gik vi en tur gennem strøget og ned i ”Jordbærkælderen”, hvor
vi drak chokolade (Erstatning) med et stort stk. lagkage. Da vi gik derfra
og hen til Rådhuspladsen tog vi Sporvognen op til Gentofte Hotel hvor vi
saa hypnotisøren Luis Brinkfort.
Naar det var slut tog vi hjem og gik i seng”.

Mode ifølge Alices dagbog fra foråret 1945.

fortsættes side 16
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Nu mange år senere fortæller Alice, der nu er bosat i Værløse og medlem af
”JulemærkeSamleren”, følgende om hendes flotte forslag til et julemærke:
”Ideen til julemærket i 1945 kom helt af sig selv. Efter at have været besat af
tyskerne i 5 år, hvor danske mænd – selv julemænd havde gjort, hvad de kunne som
frihedskæmpere pludselig blev frie og så i stedet for som de plejede - at krybe i skjul,
kunne de nu frit krybe op. Derfor julenissen med armbind på”.

Alice har stadig sit Legitimationskort fra 1944.

Julemærket i 1945 havde som bekendt ikke et motiv af en frihedskæmper-nisse, men
kunne stolt fremvise det danske flag. Danmark var atter frit efter ”de fem onde år”.
16

Billeder
fra
byttemødet
22. april 2005
Øverst:
De 212
auktionslots
studeres
Nederst:
Del af
udstillingen
”NOGET MAN
IKKE SER
HVER DAG”
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Århus Julemærkesamler Forening ”Caritas”
Resultatopgørelse for Året 2004
2004
Indgående kontingenter
Lotteri m.v.
- præmier m.v.

2003
2.025

1.875

891

553

2.916

2.428

Porto – bladet
Kaffe og brød m.v.
Kontorartikler
Gaver
Annonce
Diverse

516
713
178
386
234
0

474
597
148
160
0
0

Resultat

889

1.049

2.075
1.184

BALANCE PR. 31.12.2004
2004

2003

Aktiver
Kassebeholdning
Nordea, Vesterbro afd.:
Konto nr. 959-02-29511

6

72

3.180

2.225

Aktiver i alt

3.186

2.297

0

0

3.186

2.297

3.186

2.297

Passiver
Forudbetalte kontingenter
Egenkapital:
Saldo pr. 01.01.2004

2.297
889

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

Søges: DK-ark med varianter, fejltryk, fejlperforeret el. tilretningstryk.
Danske jernbane-samlinger incl. helark m.v.
Gerne bytte!
Peter Nissen tlf. 86270035 E-mail: peter-nissen@mail.dk
Nyhed: Se hjemmeside salg/bytte: www.jernbanemaerker.dk

Købes: Breve og kort med stemplet julemærker fra Island, Færøerne,
Grønland & Åland – alle årgange. Gl. pengesedler og mønter fra hele
verden.
Svend Aage Iversen
tlf. 86 96 56 01 / mobil 28 58 67 98

Søges med lys og lygte: DK-julekort 1951/50 (stempelbundet).
DK 1915 m. Haslev-overtrykket ”1918”. DK 1914 udkast takket. DK
utakket: 1941, 1943 til og med 1949 i enkeltmærker, par, blokke el. ark.
Gode priser kan påregnes!
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-medlemmer kr. 70,- / B-medlemmer kr. 30,-.
Tilbud til nye medlemmer: Kontingent for 2. halvår ½ pris!
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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.
samt Norges Røde Kors Filateliafdeling A/S
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!

