
 
 
 
 

Nyhedsbrev 200. møde                                              udsendt 29. februar 2020 

 

Mail addresse : 
info.greve@hemingwayclub.dk      
 

Hjemmeside:  
www:hemingwayclub.dk/hcgreve 
 

Facebook gruppe:  
Hemingway Club Greve.  
 

Indbetaling / ture, arrangementer: 
konto nr. 6060 – 5364441 

  

Møde torsdag d. 27. februar     Bente Duusgaard  
Vel-dressed i kvindelig business jakke - gav Bente os et super 
professionelt (positivt ment) indlæg om Julemærkefondens 
arbejde og udviklingen gennem tiderne. Hun viste gode slides – 
enkle i opbygning, velkomponerede og med god grafisk design,  
og impulsive indlæg fra tilhørerne blev styret fornuftigt. 
Og det blev gjort helt klart for alle, at den generelle opfattelse af at 
Julemærkehjemmene i dag primært er for overvægtige børn er forkert.  
Fonden arbejder for børn, der er ensomme, børn med lavt selvværd, udsat for mobning – 
og så er der nok et par overvægtige ibland. Vi hørte om hvordan man (ca. i 2011) plan-
lagde en anden strategi – nu med vægt på funding til erstatning for de dalende indtægter 
fra salg af julemærker pga. nedgang i julekort.  
Børnenes ophold på hjemmene er nøje struktureret og der stilles også krav til familiernes 
medvirken – under og efter opholdet. Og det har givet mange unge børn en hel anden 
positiv tilværelse. Vi fik alle et nyt og afklaret forhold til ”Julemærket.”   
Se deres flotte hjemmeside.                     OBS bidrag er skattemæssigt fradragsberettiget ! 
   
 

 
 
 

Julemærker. Fra venstre julemærket fra  
1904, verdens første julemærke (Dronning Louise i 
ornamental ramme),  
1927 (Portræt af julemærkets fader, postmester Einar 
Holbøll),  
1940 (Hvid due med oliegren),  
1976 (Julenat — stjerne kom ned til mig) og  
1997 (Julens musikalske venner).  
Et julemærkeark bestod indtil 1950 af 50 ens mærker. Fra 
1951 har der været 2-50 forskellige mærker i et ark.  

 
 

 
 

 

Julemærkehjemmet 
Liljeborg / Roskilde. 
Winnie Liljeborg(Pandora) 
har doneret bygning inkl. 
5. års drift.    Sådan! 
Julemærkeark fra 1953, da  
mærkerne blev forskellige.     

 

 

 

Næste møde torsdag d. 5. marts.  Vandværkschef Benny Nybroe /Greve 
vil fortælle om vandindvinding som sikrer, at vi kan tappe rent vand i hanerne. Om hvilke 
problemstillinger vi er oppe mod, når vi skal bibeholde det rene vand, som vi i hverdagen 
tager som givet. Skal vi som borgere hæmningsløst fortsat kunne købe pesticider i det 
lokale byggemarked og poste det ud over vores jord og forurene vandressourcerne.  
Er der kontrol med erhvervslivets anvendelse af pesticider osv osv. Og hvorfor køber man 
de dyre flasker med kildevand? Det og mange andre spørgsmål skal vi sætte fokus på, når 
vi skal møde Benny og hans kolleger på torsdag. Rigtig nærværende emne – for alle ! 
 

 

 
 
 

 Hjerteredderkursus:  
På torsdag kan du melde dig til et kursus som  
intro til hjerteredning. Maks. 8 personer pr.  
kursus.  Hvert kursus er med start kl. 08:15 i  
Borgerhuset forud for vores HC møde. Dato vil  
fremgå på listerne, som du kan skrive dig på.              Freddy   
 
  

Husk – det er andre, der skal redde dig –   
spørg derfor også efter et kursus for ledsagere.        Mogens               
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Julemærker, særmærker beregnet til 
at klæbe på juleposten. Julemærket 
udgives hvert år i november af 
Julemærkefonden  
(tidl. Julemærkekomitéen). 
Overskuddet fra årets julemærkesalg 
anvendes overvejende til driften af de 5 
julemærkehjem.  
Idéen til julemærket og hjemmene fik 
daværende postekspedient, senere 
postmester Einar Holbøll, på baggrund 
af det store behov for hjælp til 
nødlidende, underernærede og syge 
børn omkring århundredskiftet. 
Einar Holbøll fik opbygget en julemær-
kekomité og gennemførte udsendelsen 
af verdens første julemærke i 1904; 
siden er der hvert år udsendt et dansk 
julemærke.  
Julemærket kostede 2 øre i 1904.  
I 2001 lanceredes e-Julemærket til e-
mails og e-postkort. Et område man 
fokuserer meget på.  
En væsentlig del af indtægterne (ca. 80 
mio. kr) i dag kommer fra fonde/dona-
tioner (ca 70%).  
Salg af julemærket mm. udgør ca. 15%. 
Einar Holbølls idé er siden taget op i 
det meste af verden, og der udgives nu 
julemærker i mere end 125 lande. 
Private foreninger og organisationer i 
Danmark har også kopieret idéen og 
udgiver julemærker, der konkurrerer 
med Julemærkefondens mærke. 
Opholdet i 21/2-3 måneder på julemær-
kehjemmene er gratis, og der optages i 
overvejende grad børn med nervøse 
sygdomme, ofte kombineret med 
overvægt.  

 
 
 
 

 
 

 

Peter Weinwurm 
havde en lille vittighed 
med i baglommen – 
igen. Om en fugl.  
Denne gang noget om 
is og kolde kugler – 
når den landede.  
Fuglen altså. 
 
 

 
 

 
 

Det 
opmærksomme   
Hemingway Club 
Greve medlem vil 
have iagttaget, at 
det er Nyhedsbrev 
nr 200. 

Redaktionen takker for interessen i 4 år. 
 
 

 
 

Mogens / 4045 2210 / a-mch@webspeed.dk Hemingway Club Greve / torsdag 
 


