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Tillægsværdi-frimærket 2017 har et godt
socialt sigte
Foruden Kofoeds Skole
Nuuk er der afdelinger i
København, i Aarhus, Aalborg og ni søsterskoler i øst- og
centraleuropæiske lande.
Læs mere på om Kofoeds Skole på:
http://menneskermedmere.dk

Starten på Kofoeds Skole i Nuuk

Foto: Kofoeds Skole Nuuk
Hvert år udgiver POST Greenland et frimærke med en
overpris, som ubeskåret går til et godt kulturelt eller
socialt formål. I år er det Kofoeds Skole i Nuuk, som er
udset som modtager af den samlede sum fra salget
af tillægsværdi-frimærket.

Vi kalder os en skole, fordi vi er et sted, hvor man
lærer. Alle, der kommer på Kofoeds Skole, er derfor
elever. Det er skolens overbevisning, at ethvert menneske glædes og vokser, når det får mulighed for at
skabe og tage ansvar for sit eget liv.

Multikunstneren Miki Jacobsen er manden bag det
smukke motiv på frimærket. Det glæder os at kunne
overlade ordet til Kofoeds Skole, som selv vil fortælle
om det arbejde, skolen yder i og for vores samfund.

Af Robert Olsen, forstander for Kofoeds Skole,
København S
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I foråret 2014 begyndte de første planer om en grønlandsk afdeling af Kofoeds Skole i Nuuk at tage form.
Et år senere, i 2015, var man kommet så langt, at Kofoeds Skole København og Kommuneqarfik Sermersooq havde rejst de nødvendige midler. Det betød,
at hjemløse og arbejdsløse i Nuuk fra starten af 2016
fik et nyt sted at gå hen, hvor de kan holde sig beskæftiget og modtage hjælp og støtte for at komme
videre i livet.
Projektet finansieres i de første tre år af OAK Foundation Denmark, VILLUM FONDEN og A.P. Møller og
Hustru Chasti McKinney Møllers Fond til almene Formaal. Senere skal skolen i Nuuk etableres som en
selvejende institution med driftsoverenskomst med
det offentlige.

Kofoeds Skole

Siden 1928 har Kofoeds Skole eksisteret som et sted,
hvor arbejdsledige og socialt udsatte mennesker
kunne komme og få støtte og tilbuddet om en aktiv
hverdag. Kofoeds Skole er i dag en selvejende social
organisation, som arbejder til fordel for voksne arbejdsledige, hjemløse, m.fl. Det er skolens mål at udføre socialt arbejde på et pædagogisk udviklingsorienteret grundlag, så skolens elever hjælpes til at udvikle
deres egne muligheder for at leve et tilfredsstillende
socialt og personligt liv.

Kofoeds Skole møder enhver elev som et ligeværdigt
medmenneske med forståelse for dets særlige situation og behov. Kofoeds Skole ønsker at bidrage til,
at dette medmenneske får mulighed for at finde sin
egen plads i fællesskabet. Rigtig mange grønlændere i Danmark har i årenes løb søgt og fået hjælp på
Kofoeds Skole i København.

Fra det genåbnede herberg for hjemløse i Nuuk,
marts 2017, hvor Kofoeds Skoles kor sang.
Foto: Leiff Josefsen.

På Kofoeds Skole Nuuks værksteder samarbejder eleverne med pædagogiske medarbejdere om et fælles
mål og får derigennem nye kompetencer. Det sker i
sy-, træ-, og kreative værksteder, samt gennem undervisning, for eksempel sang og IT.

Grønlandsk institution
Det har været vigtigt for Kofoeds Skole, at der bliver
tale om en grønlandsk institution, som bygger på
Kofoeds Skoles værdier. Derfor er skolens ledelse
og personale rekrutteret i Nuuk. Kofoeds Skole i København bidrager med viden og erfaringer og med
socialpædagogiske programmer og arbejdsmetoder
til den grønlandske skole.

Kofoeds Skole Nuuk

Af Gujo Thorsteinsson, projektleder for Kofoeds
Skole, Nuuk
”Kofoeds Skole er ikke et sted, hvor man ender. Det
er et sted, man begynder.”
Den 1. december 2015 startede fire medarbejdere
samt undertegnede, der er projektleder, arbejdet med
at klargøre bygningen ved Industrivej 2 A i Nuuk til
skolens elever. Der lå et stort arbejde forud for at kunne modtage de første.
Den 18. januar 2016 åbnede vi dørene, på klem, som
vi udtrykte det. Og eleverne viste interesse og kom
allerede første dag. I dag kommer der stabilt op til 30

elever hver dag. Eleverne på skolen er blandt andre
socialt udsatte, hjemløse, langtidsarbejdsløse. Udgangspunktet i vores arbejde sammen med eleverne
er hjælp til selvhjælp.
Kofoeds Skole i Nuuk blev med pomp og pragt officielt åbnet 16. juni 2016. Eleverne havde sammen med
personalet brugt en stor del af første år på at få værksteder og andet praktisk til at virke efter hensigten.
Køkkenet var vores store opgave, og nu fungerer det
rigtig flot. Stolte er vi alle. Vi har haft tre værksteder
kørende hele 2016.
Lokalsamfundet har taget Kofoeds Skole til sig. Det er
meget synligt med alle de besøg, vi får, samt gaver og
støtte fra private og virksomheder. Dette er vi meget
taknemlige for. Vi har kort sagt fået venner af huset. Vi

oplyser om det på vores facebookside, så godt vi kan.
Og en hjemmeside er under konstruktion.
Opbygningen i huset er nu nået meget langt og nye
tiltag kommer til. Et af de tiltag er et nyt værksted for
IT-undervisning, og har vi i den forbindelse ansat en
ny medarbejder. Vi glæder os at denne starter hos os.
Vi gik ind i 2017, som er andet år i projektet, med mod
på mere sammen med vores nu mange elever, og
med mange nye tiltag.
Tak til alle, der har bidraget og støttet os.
www.facebook.com/kofoedsskolenuuk
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01100605
Tillægsværdi-frimærke
Kofoeds Skole Nuuk
Valør: DKK 13,00 + 1,00
Udgivelsesdag: 18. oktober 2017
40 mærker pr. ark
Ydre mål: 28,80 mm x 40,00 mm
Kunstner: Miki Jacobsen
Typografi: Lowe-Martin Group
Trykmetode: Offset
Papir: TR4
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01106605 Miniark
Tillægsværdi Kofoeds Skole Nuuk
Pris: DKK 56,00
Udgivelsesdag: 18. oktober 2017

01303079 Souvenirmappe
Tillægsværdi
Kofoeds Skole Nuuk
Pris: DKK 56,00
Udgivelsesdag: 18. oktober 2017
Indeholder ét postfrisk eksemplar af Kofoeds Skole
miniarket.

Om kunstneren
Miki Jacobsen har illustreret flere børnebøger og har
siden 1982 haft sine værker med på udstillinger i
blandt andet Grønland, Skandinavien, Irland, USA og
Canada. Kunstnerisk uddannelsesophold på blandt
andet Grønlands Kunstskole, Skolen for Brugskunst,
linjen for tegning og grafik, Danmarks Designskole og

Nova Scotia College of Art and Design i Halifax, Canada. Miki Jacobsen mestrer flere forskellige teknikker
og udtryksmidler, som oftest kombineres i hans projekter: maleri, grafik, fotografi, computergrafik, lyd
og performance. Miki har tegnet frimærker for POST
Greenland siden 1992.
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Foto: TAAF.

Fransk antarktisk territorium – fællesudgivelse
af Pertti Frandsen
De Franske Sydlige og Antarktiske Territorier, forkortet TAAF, er et antal vulkanske øer i det sydlige
Indiske ocean, som ligger cirka lige langt fra Afrika,
Antarktis og Australien. Siden 1955 har TAAF haft status af fransk oversøisk territorium.
Området blev før administreret fra Paris, men er siden
2004 blevet ledet af en kommandant. Ingen af øerne
har fast bosættelse, men har militærgarnisoner og
meteorologiske stationer. Desuden er TAAF målet for
stigende videnskabelig og miljømæssig research.
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Frimærker fra TAAF
Fra 1906 til 1926 anvendtes på Kerguelen-øerne franske
frimærker. Fra 1948 til 1955 brugte TAAF frimærker fra
Madagaskar. På grund af Madagaskars forestående uafhængighed fra Frankrig blev TAAF den 6. august 1955
organiseret som en separat enhed.
TAAFs første frimærke i eget regi, et 15 franc frimærke
fra Madagaskar overtrykt TERRES AUSTRALES ET AN-

TARCTIQUES FRANÇAISES, blev udgivet den 28. oktober
1955. De første ikke-overtrykte TAAF-frimærker blev
udgivet den 25. april 1956.
Forberedelsen af Internationale Geofysiske År 1957 1958 stimulerede i høj grad aktiviteten af missioner i
TAAF, hvilket også bevirkede ændringer i postsektoren.
I 1961 blev det fjerde postindleveringssted således åbnet på øen Crozet. I løbet af de mere end 60 år har TAAF
udstedt over 500 frimærker.

Fællesudgivelsen med Grønland
De sydligste TAAF-øer har en biodiversitet og en geografi, som på mange områder minder om Grønlands og
den i Arktis. Dette ønsker vi fra POST Greenlands side
at markere med en fællesudgivelse imellem vores to
små postvæsner.
Fuglelivet i Arktis og Antarktis er temaet for fællesudgivelsen imellem vore to postvæsner. Kejserpingvinen
og Sydpolar-kjoven er således afbilledet på de to
01100614
Fællesudgivelse - TAAF 1/2
Valør: DKK 10,50
Udgivelsesdag: 27. oktober 2017
40 mærker pr. ark
Ydre mål: 44,30 mm x 32,00 mm
Format: G - liggende
Kunstner og typografi: Martin Mörck
Trykmetode: Kombineret lasergravure
og offset
Papir: Swiss Stamp Paper

01100615
Fællesudgivelse - TAAF 2/2
Valør: DKK 27,00
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frimærker, som TAAF har valgt at udgive, imens havternen og havørnen er gengivet på POST Greenlands
to frimærker.
Læs mere om TAAF’s frimærker på: www.taaf.fr

01106614. Miniark
Fællesudgivelse - TAAF
Pris: DKK 37,50

Om kunstneren
Martin Mörck, født 1955 i Göteborg, er norsk kunstner og gravør af frimærker, pengesedler og portrætter.
Han er født ind i en familie af kunstnere, med en tekstilkunstner som mor og en grafiker som far. Efter
studier i skibsbyggeri og kunst gik han i 1975 i lære som gravør hos Posten Sverige under ledelse af Arne
Wallhorn. Siden da har Martin Mörck fået udgivet over 600 gravurer på frimærker, primært for de nordiske
landes postvæsener, men også for blandt andre Frankrig, Monaco og Canada, Kina og USA.
Siden sit første grønlandske frimærke i 1995 har Martin Mörck skabt motiv og gravurer til over 100 frimærker for POST Greenland.

Foto: Privat
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Miljø i Grønland – ny serie
af Allan D.I. Streymoy og Pertti Frandsen
Hvert år udgiver POST Greenland et sæt frimærker,
som udelukkende udgives på selvklæbende papir.
Papirtypen er den samme, som anvendes til POST
Greenlands øvrige offset-frimærker, som er af typen TR4.
Med disse to selvklæbende frimærker ”Miljø i Grønland I/1 og I/2” siger vi samtidig velkommen til Ivínguak´ Stork Høegh. Frimærkerne markerer nemlig
hendes debut hos POST Greenland. Frimærkeserien
fortsættes i 2018 med yderligere to frimærker omhandlende miljø i Grønland.

Natur og miljø

Det meste af Grønland er stadig ubeboet. I hele landet bor der kun knap 57.000 mennesker. Industrien
er ikke specielt omfattende, og der er kun personbi-

ler i de større byer. De største trusler mod Grønlands
miljø er miljøgifte og klimaændringer. Giftene kommer fra Europa, Nordamerika og Asien og bliver ført
til Grønland med vinden og havstrømmene.
Hvaler, sæler, isbjørne og store fisk bliver ramt hårdest af miljøgiftene. Disse dyr kan indeholde meget
gift. Og fordi disse dyr indgår i grønlændernes føde
og husholdning, ender de miljøskadelige og giftige
stoffer i grønlænderne selv.
Klimaændringerne rammer også de arktiske områder
hårdt. Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, estimerer, at temperaturen i Vestgrønland frem til 2080
vil stige 7 - 8 grader. I Østgrønland vil temperaturen
vil stige med op til 12 grader. Holder det stik, vil det
fuldstændig ændre Grønlands natur og gøre livet

01100616
Miljø i Grønland I/1
Valør: DKK 2,00
Udgivelsesdag: 27. oktober 2017
Ydre mål: 40,00mm x 28,00mm
Format: G - opretstående
Motiv: Ivínguak´ Stork Høegh
Typografi: Lowe-Martin Group
Trykmetode: Offset, selvklæbende
Papir: TR4 selvklæbende

i Grønland meget
anderledes.
Meget af Grønlands
natur er fredet. Det er
gjort for at beskytte dyr,
planter, landskaber, geologiske områder og kulturelle og historiske steder. I dag
44 % af Grønlands landområder og 71 % af Grønlands
havområder fredede.

Grønlands Naturinstitut

Grønlands Naturinstitut (Pinngortitaleriffik) blev oprettet i 1995. Instituttet forsker i Grønlands natur og
rådgiver om for eksempel fugle, vegetation og landpattedyr. Læs mere på www.natur.gl.

01100617
Miljø i Grønland I/2
Valør: DKK 11,50
Format: G - liggende

Om kunstneren
Ivínguak´ Stork Høegh er født i Aasiaat i 1982. Hun var kun 10-11 år, da hun malede
sit første billede på lærred. Når hun ikke kunne få fat på lærred, malede hun på
væggene i sit værelse. Det vides ikke, hvor mange malerier, der efterhånden er
blevet gemt under tapetet.

Den uddannelsesmæssige baggrund præger hendes kunst. Hun udtrykker sig via
digitale fotokollager, akryl og et mix af medieteknikker. Hun bruger meget rustikke
og grove baggrundsbilleder til værkerne, og disse finder hun rundt omkring. Det
kan være en interessant væg, forfaldne gamle bygninger, en bro eller kasser.

Ivínguak´ studerede 2003 – 2004 på Kunstskolen i Nuuk, og derefter på Aarhus
Kunstakademi frem til 2009, hvor “Mix Medie/Grafik” var hendes specialefag. Derefter fortsatte hun med en uddannelse som mediegrafiker på Aarhus & Københavns Tekniske skole, som hun afsluttede i 2014.

Inspirationen finder Ivínguak´ i musikken og vores samfund. Musikken danner ”billeder” i hovedet. Det er særligt musik med tekster, der omhandler det grønlandske
samfund, og politikkernes holdninger, der fanger hendes interesse. Dette blandes
med inspirationen hentet fra den smukke, men barske grønlandske natur.
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Jul i Grønland
af Pertti Frandsen

I Grønland fejres Julen med mange levende lys og et
hav af de karakteristiske rød-orange julestjerner, som
ses i næsten alle vinduer i private hjem og offentlige
bygninger.

Juleaften fejres den 24. december med dans om juletræet. Det er almindelig skik, at børn juleaften synger
foran byens huse og herefter beværtes rundhåndet
med julegodter af beboerne. I Grønland er det tradition,
at julestjerner og anden juleudsmykningen først tages
ned den 6. januar, helligtrekongersdag.
Som det er tradition, udgiver POST Greenland hvert
år to julefrimærker. Årets grønlandske julefrimærker
er skabt af en kunstner, som mange af vores samlere
kender til.

Lyset viser vejen...
Af Julie Edel Hardenberg, billedkunstner og forfatter
Frimærkerne er inspireret af Grønlands julehymne
”Guuterput”, som er skrevet af min tipoldefar Rasmus
Berthelsen, hvori han beskriver, hvorledes en engleskare stiger ned julenat. Det andet frimærke er inspireret
af minder fra min barndom, hvor min bedstefar gav os
stearinlys at tænde, i en fordybning ude i sneen, så vi
kunne sprede julestemning udenfor hjemmet.

01100619
Julefrimærke 2017 2/2
Valør: DKK 15,00

Om kunstneren
Julie Edel Hardenberg er født 1971 i Nuuk. Hun er Bachelor of Art fra Kunstakademiet i Trondheim og Master of
Art Theory and Communication fra Det Kongelig Danske
Kunstakademi.

Qaarmarngup aqqutissiussavaatit...
Frimærke-liakka aataqqiiuumma Rasmus Berthelsen-iugaluup taalliaanit “Guuterput qutsinnermiu”-mit aallaaveqarput,
tassaalluni inngilit juulliaqqami qilammit nunamut appariartornerat. Frimærke-up aappa meeraaninnit eqqaamasaraara,
Aataagigaluamma naneruutinik tunigaangamisigut apummi qarassisalioriarluta naneruutit ikumaartittaratsigit, juullip
oqariartuutaa inunnut allanut nuannaarutaaniassammat.
Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
Julie Edel Hardenberg

Lyset viser vejen...
Frimærkerne er inspireret af Grønlands Julehymne ”Guuterput
qutsinnermiu” som er skrevet af min tipoldefar Rasmus
Berthelsen, hvori han beskriver hvorledes en engleskare stiger
ned julenat. Det andet frimærke er inspireret af minder fra
min barndom, hvor min bedstefar gav os stearinlys til at
tænde, i en fordybning ude i sneen, så vi kunne sprede
julestemning udenfor hjemmet.

Nassiussat akii • Allakkat
Posttakster • Breve

Hun er en af Grønland mest alsidige og produktive
kunstnere. Hendes CV tæller en række internationale
udstillinger, anerkendelser og offentlige opgaver. Julie
har arbejdet med scenografi og installationer til film,
teater og danseshows. Hun har produceret en række
bøger og har modtaget priser og anerkendelser for
både sin billedkunst og sit forfatterskab.
Med venlig hilsen
Julie Edel Hardenberg

Oqimaassuseq
annerpaamik
Vægt højst
20 g
100 g
250 g
500 g
1.000 g
2.000 g

Kal. Nun.

Europa*

Nunat allat**

Grønland
13,00
22,00
38,00
69,00
108,00
145,00

Europa*
15,00
27,00
51,00
95,00
138,00
202,00

Øvr. udland**
16,00
56,00
125,00
211,00
265,00
365,00

* Taakkununnga ilaallutik / Herunder Danmark, Island og Færøerne
** Taakkununnga ilaalluni / Herunder Canada

Hendes værker kan karakteriseres som poetiske med en humoristisk tilgang til begreber som etnisk og kulturel
identitet. Siden 2006 har Julie skabt motiver til i alt 13 frimærker for POST Greenland.
Læs mere på www.hardenberg.dk

Juullip frimærkiinik mappersagaq nr. 22
Julefrimærkehæfte nr. 22

DKK 168,00

Kalaallit Nunaat
Grønland

Første søndag i advent tændes lysene på de offentlige juletræer, hvilket giver anledning til ekstra hygge
hjemme hos de fleste familier med for eksempel juleklip, gløgg og julegodter.

01100618
Julefrimærke 2017 1/2
Valør: DKK 13,00
Udgivelsesdag: 27. oktober 2017
50 mærker pr. ark
Ydre mål: 32,00 mm x 24,00 mm
Format: B – liggende
Kunstner: Julie Edel Hardenberg
Typografi: Lowe-Martin Group
Trykmetode: Offset
Papir: TR4

01301122
Julefrimærkehæfte Nr. 22
Pris: DKK 168,00
Udgivelsesdag: 27. oktober 2017
Papir: Tullis Russell, CPST225, 94g, 135g bagpapir.
Indeholder 12 selvklæbende frimærker (6 af hvert af
de to julefrimærker).
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Sepac-mappen 2017 – masser af lokal brugskunst
SEPAC er en forkortelse for Small European Postal Administration Cooperations. SEPAC er netværket af 13
små europæiske postvæsner, der i dag tæller: Færøerne, Gibraltar, Grønland, Guernsey, Island, Isle of Man,
Jersey, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Monaco, Vatikanet og Åland.
Disse tretten små postvæsner har alle små hjemmemarkeder for post og logistik, og samtidig store eksportmarkeder for frimærker til samlerbrug. Sepac-landene deler derfor i vid udstrækning de samme udfordringer i en
stadigt mere omskiftelig verden.
”Lokal brugskunst” er det fælles Sepac-frimærketema i 2017. I maj udgav POST Greenland årets grønlandske
Sepac-frimærke med foto af en attraktiv sælskindsfrakke. Nu er det tid til, at souvenirmappen med ét eksemplar
af alle årets Sepac-frimærker udgives. Det er den ottende fælles souvenirmappe, som Sepac-landene udgiver
sammen.
01303081
Souvenirmappe
Sepac 2017 – lokal brugskunst
Pris: DKK 112,00
Udgivelsesdag: 18. oktober 2017

Sepac-mappen 2017 indeholder ét postfrisk eksemplar
af alle 13 medlemslandes frimærker. Abonnenter vil
modtage den i årets sidste abonnement af 27. oktober.

Mød POST Greenland i Vejle, København og Monaco
af Pertti Frandsen
”Nordia 2017” foregår i den skønne sydøstjyske købstad Vejle.
I dagene 27. – 29. oktober. Fjordbyen med de mange smukke
gader og stræder forventes at tiltrække tusinder af samlere,
fortrinsvis fra det øvrige Norden. Men også amerikanske samlere har meldt deres ankomst.
POST Greenland vil deltage med en stor stand, som vil stå i den
flotte Spektrum-Hal, der er den seneste tilbygning til DGI-byen,
centralt placeret i Vejle. Her vil vi blandt andet fejre fællesudgivelsen med Det Franske Antarktiske Territorium, TAAF. Det sker
på åbningsdagen den 27. oktober. Derudover vil vi tilbyde vores
dugfriske årsmappe 2017, juleudgivelsen og alle nye frimærker,
som er udkommet i Grønland i år. Vi medbringer naturligvis også
vores udstillingsstempel. Læs mere på www.nordia2017.dk.
I weekenden 11. – 12. november flytter vi så standen til den
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danske hovedstad, hvor årets udgave af Frimærke-, Brev- og
Postkortmesse foregår. Stedet er Hotel Scandic Copenhagen,
Vester Søgade 6, 1601 København V, tæt på Vesterport station og
Hovedbanegården, med god mulighed for parkering i P-kældre.
Åbningstider: Lørdag fra kl. 11 til kl. 18. Søndag fra kl. 10 til kl. 16.
Der er som altid fri entré.
Hjemmesiden www.3fff.dk vil løbende blive opdateret med
standholdere og nyt om messen.
Navnlig på grund af fællesudgivelsen med TAAF vil vi også deltage i MonacoPhil 2017. Den udstilling foregår 30. november
til 2. december, og afvikles som altid i Terrasses de Fontvieille i
Monaco. Læs mere på www.monacophil.eu.

Slutsalg pr. 30. november 2017

Nye frankeringsmærker 27. oktober 2017

Følgende frimærker og filateliprodukter tages ud af vort sortiment den 30. november 2017, såfremt de ikke forinden meldes udsolgt. Eventuelle restoplag vil
blive makuleret.

De nye motiver, som pryder de fire frankeringsmærker, er alle hentet
fra det smukke og forunderlige Grønland. Det første foto er optaget af
islandske Haukur Siggurdsson, imens de tre sidste er af Abel Berthelsen
fra Nuuk.

Produkt

Titel

Vare nr.

Udgivet

Valør

Frimærke

Regionale sange II 1/2

01100552

19.01.2015

DKK 0,50

Frimærke

Pole-to-pole

01100547

20.10.2014

DKK 21,50

Småark

EUROPA 2015/1

01107558

13.05.2015

DKK 112,50

Småark

EUROPA 2015/2

01107559

13.05.2015

DKK 126,00

Miniark

75-års jubilæum

01106520

17.09.2013

DKK 20,00

Miniark

Grønlandsk arkitektur I

01106566

19.10.2015

DKK 35,50

Det er muligt at bestille både postfriske og stemplede frankeringsmærker. Der er også mulighed for at få et specielt førstedagsstempel (3913
Tasiilaq) eller et almindeligt dagstempel (3913 Tasiilaq).
Du kan selv fastsætte værdien på frankeringsmærket - forudsat den er
mindst DKK 13,00 og højst DKK 100,00 pr. mærke.

Miniark

Grønlandsk arkitektur II

01106568

19.10.2015

DKK 36,00

Miniark

Vedvarende energi

01106570

19.10.2015

DKK 51,00

Souvenirmappe

Pole-to-pole

01303067

30.11.2014

DKK 35,25

Frankeringsmærker (selvklæbende)
Varenr. 01107057
Udgivelsesdag: 27. oktober 2017
Værdier: Fra 13,00 kr. til 100 kr. med spring på 25 øre.
Trykkeri: Limo Labels
Papir: Hvidt topthermo E 80 g.
Farver: CMYK, Hvid
Tryk: UV flexo
Format: 55,00 mm x 22,5 mm
NB: Det er ikke længere muligt at bestille førstedagskonvolutter med
POST Greenlands frankeringsmærker.
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NYT fra POST Greenland
Udstillinger og messedeltagelse
Frem til årets udgang vil POST Greenland deltage i følgende frimærkemesser og
-udstillinger:
• ”Internationale Briefmarkenbörse 2017”, Sindelfingen, 26. – 28. oktober
• ”Nordia 2017”, Vejle, 27. – 29. oktober

Julemanden yder filatelistisk service
1. - 29. december 2017 vil Julemanden igen yde filatelistisk service. Det sker ved,
at han anvender sit dagstempel ”2412” på frankerede og adresserede brevforsendelser, som fremsendes til: POST Greenland, Filatelia, Postboks 121, 3913 Tasiilaq,
Grønland.
BEMÆRK: For at få afstemplingen til tiden, er sidste frist for modtagelse af breve
til afstempling torsdag den 30. november 2017. Husk venligst tydeligt at angive,
at det er Julemandens stempel 2412, som ønskes anvendt.

• Salon d’automne 2017, Paris, 9. – 12. november
• ”Frimærke, Brev & Postkort Messe 2017”, København, 11. - 12. november
• ”Monacophil 2017”, Monaco, 30. november – 2. december
Til alle fem udstillinger/messer fremstilles et grønlandsk særstempel. Konvolutter
til afstempling med disse stempler fremsendes således, at de senest er i hænde
hos POST Greenland, Filatelia dagen før åbningen af de respektive udstillinger.
26102017

PARIS 2017

Nordia 2017
Vejle

Internationale Briefmarkenbörse
Sindelfingen

26.-28.10.2017

Salon d’automne
Paris

9.-12.11.2017

27-29.10.2017

11112017

30112017
Vejle

27-29.10.2017

Frimærke-, brev- &
postkortmesse 2017
København

11.-12.11.2017

Læs om næste gang...
• Stem på ’Årets grønlandske frimærke 2017’

MonacoPhil 2017
Monaco

30.11.-2.12.2017

Oplagstal pr. 30. juni 2017
Fra vores slutsalg af 30. juni 2017 kan vi oplyse følgende oplagstal.
Varenavn

Varenr.

Udgivelsesdato

Valør

Frimærke: Moderne kunst IV 3/3

01100438

18.01.2010

DKK 50,00

Oplagstal

Frimærke: 75-års jubilæum

01100520

17.09.2013

DKK 20,00

31.215

Frimærke: Ekspedition XII 1/2

01100545

20.10.2014

DKK 9,00

36.663

Frimærke: Ekspedition XII 2/2

01100546

20.10.2014

DKK 30,50

30.809

Frimærke: Fangerliv II 2/2

01100551

19.01.2015

DKK 19,00

39.468

Frimærke: Grønlandske sange II 2/2

01100553

19.01.2015

DKK 49,00

31.685

Frimærke: Minedrift VI 2/2

01100556

19.01.2015

DKK 18,50

27.028

Frimærke: EUROPA 2015 1/2

01100558

13.05.2015

DKK 12,50

64.557

Frimærke: EUROPA 2015 2/2

01100559

13.05.2015

DKK 14,00

50.659

Frimærke: Flyserie V 1/3

01100560

13.05.2015

DKK 1,00

44.565
25.251

88.648

Frimærke: Flyserie V 2/3

01100561

13.05.2015

DKK 34,50

Frimærke: Flyserie V 3/3

01100562

13.05.2015

DKK 45,00

27.551

Frimærke: Sepac "Gaypride"

01100565

13.05.2015

DKK 11,00

39.457

Frimærke: Grønlandsk arkitektur I 1/2

01100566

19.10.2015

DKK 2,00

32.335

Frimærke: Grønlandsk arkitektur I 2/2

01100567

19.10.2015

DKK 33,50

21.305

Frimærke: Grønlandsk arkitektur II 1/2

01100568

19.10.2015

DKK 10,00

28.185

Frimærke: Grønlandsk arkitektur II 2/2

01100569

19.10.2015

DKK 26,00

21.928

Frimærke: Vedvarende energi 1/2

01100570

19.10.2015

DKK 13,50

32.088
26.032

• Frimærkeprogrammet 2018

Frimærke: Vedvarende energi 2/2

01100571

19.10.2015

DKK 37,50

Frimærke: Jul 2015 1/2

01100572

19.10.2015

DKK 11,00

33.139

• Sport i Grønland, del III

Frimærke: Jul 2015 2/2

01100573

19.10.2015

DKK 12,50

35.352

• EUROPA-frimærkerne 2018 – broer

Frimærkehæfte nr. 23

01301223

13.05.2015

DKK 159,00

6.947

Julefrimærkehæfte nr. 20

01301120

19.10.2015

DKK 141,00

5.447

Souvenirmappe: Ekspedition XII

01303068

20.10.2014

DKK 39,50

660

Souvenirmappe: Sepac 2015

01303070

15.09.2015

DKK 120,00

400

Årsmappe 2013

01304013

21.10.2013

DKK 567,50

6.545

• Øde stationer, del II
• Og meget mere…
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Kort og Kontant
Bestillinger / ændringer sendes til:
POST Greenland, Filatelia
Postboks 121, 3913 Tasiilaq, GRØNLAND
Telefon: (0045) 70 26 05 50 & (00299) 98 11 55
Telefax: (00299) 98 14 32
E-Mail: stamps@telepost.gl
Hjemmeside: www.stamps.gl
Sociale medier: www.stamps.gl/facebook.com

VIGTIGT
- Det automatiske kreditkorttræk vil først være aktivt, når et eventuelt
skyldigt beløb er betalt.
- Hvis du får et nyt kreditkort, kreditkort nummer, udløbsdato eller
CVC nummer, skal du afmelde det automatiske kreditkort træk på
www.stamps.gl og tilmelde dig igen med de nye informationer.
Vejledning kan findes på www.stamps.gl -> Om Filatelia -> Betalingsmuligheder

Ændringer i navn, adresse og/eller abonnementsbestilling skal
foreligge POST Greenland, Filatelia, senest 5 uger før en udgivelse.

Pr. giro:
Danmark: Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K.
Konto 9541 - 940 4120.
IBAN: DK98 30000009404120, BIC (SWIFT code): DABADKKK

Bemærk
Undlad venligst at skrive din bestilling på et giroindbetalingskort, da
disse registreres elektronisk.
Betalingsmåder
Ved betaling, husk altid at angive dit navn og kundenummer. Dine
betalinger kan foretages via giro til en af de konti, som er nævnt
på denne side, via kreditkort, med internationale svarkuponer eller
kontant i danske kroner, Euro eller US Dollars. Det er ikke muligt at
betale med check.
5 pct. MOMS til alle bosatte i Danmark
For alle køb af frimærker sendt til Danmark med et fakturabeløb over
DKK 79,99 opkræves 5 pct. MOMS. Det er en speciel serviceydelse
for vores kunder bosat i Danmark, så I slipper for at betale told af
de indførte produkter.
Kreditkort
Dankort, MasterCard, Maestro, JCB, VISA, VISA Electron.
Benyt venligst en af følgende muligheder:
• skema i bestillingskuponen
• betal via www.stampsshop.gl
• tilmeld dig automatisk kreditkorttræk via www.stampsshop.gl
Vejledning kan findes på www.stamps.gl -> Om Filatelia -> Betalingsmuligheder
Automatisk kreditkorttræk
Hvis du ønsker at benytte dit kreditkort som betalingsmiddel, når du
køber frimærker eller modtager dit abonnement, kan du tilmelde dig
automatisk kreditkorttræk hos POST Greenland, Filatelia,
Hvis du tilmelder dit kreditkort denne service, vil totalbeløbet automatisk blive trukket, hver gang vi sender din ordre eller abonnementsforsendelse til dig. Alt, du skal gøre, er at oprette dig som bruger på
www.stamps.gl, vælge menupunktet ’Konto’ og følge instruktionen.
Så sørger vi for at trække beløbet, når vi sender varerne til dig.

Norge: Danske Bank, Akersgaten 28, 0107 Oslo
Konto: 86017434677
IBAN: NO8886017434677, BIC/SWIFT: DABANO22
Sverige: Danske Bank, Norrmalmstorg 1, 103 92, Stockholm
Konto: 12200157878
IBAN: SE6012000000012200157878, BIC/SWIFT: DABASESX
Tyskland: Postbank, Niederlassung Hamburg, Überseering 26, 22297
Hamburg.
Konto: 541414200 BLZ 200 100 20.
IBAN: DE03 2001 0020 0541 414200, BIC (SWIFT code): PBNKDEFF
Kontant
Kun danske kroner (DKK), Euro (EUR) eller US Dollar (USD) - sendes
som værdibrev.
Pr. postanvisning
IRC Internationale svarkuponer til en værdi af DKK 17,50 pr. stk.
1 års reklamationsfrist
Eventuelle reklamationer over frimærker eller filatelivarer, som du har
fået tilsendt fra POST Greenland, skal være POST Greenland, Filatelia,
i hænde senest 1 år målt fra udløbet af den måned, hvori varerne
blev afsendt. Dato på poststemplet, evt. fakturadato, angiver afsendelsesdatoen.
Gebyrer for rekommanderede breve sendt fra Grønland
Tillæg for rekommanderede breve internt i Grønland eller til Europa
(inkl. Danmark og Færøerne) er DKK 45,00. Eksempel: Postforsendelse
af et rekommanderet brev frankeret med DKK 15,00 koster i alt DKK
60,00. For tillægsydelser for forsendelser til øvrige udland, se www.
telepost.gl.

Ekspeditionsgebyr
Alle abonnementsforsendelser er pålagt et gebyr på 15,00 DKK.
Alle ekspederede bestillinger, som modtages via telefon, fax, e-mail
eller brev, er pålagt et gebyr på 20,00 DKK.
Bestillinger, der afgives via vores hjemmeside www.stamps.gl,
er helt FRI for gebyr.
Betalingsfrist 30 dage netto
Betaling af vore fakturaer foretages senest 30 dage regnet fra fakturadatoen. Vi beder dig samtidig være opmærksom på, at registrering
af dine indbetalinger tager minimum to uger. Det kan derfor forekomme, at du får en faktura med en saldo, som ikke inkluderer dine
sidste indbetalinger.
Ombytning af frimærker
POST Greenland, Filatelia, ombytter kun ubrugte frimærker til nye
frimærker fra vores salgsliste, efter dit valg. Der må maksimalt foretages 3 gratis årlige ombytninger à maksimum DKK 100,00 pr. kunde.
Ved en samlet årlig værdi af mere end 3 x DKK 100,00 opkræver
POST Greenland, Filatelia, et gebyr på 45 pct. af pålydende værdi.
Gebyret på 45 pct. betales altid kontant. Den kontante indbetaling
kan således ikke erstattes af andre frimærker. Den maksimale årlige ombytning af ubrugte frimærker pr. kunde må højst udgøre DKK
50.000 i nominel værdi.
For yderligere oplysninger bedes du kontakte POST Greenland, Filatelia.
Ekspeditionsgebyr på afstemplinger af gamle frimærker
Pr. modtaget forsendelse indeholdende frimærker til afstempling ved
POST Greenland, Filatelia, vil der blive opkrævet et ekspeditionsgebyr
på DKK 20,00. Beløbet kan betales via de anførte betalingsmetoder
på denne side: www.stamps.gl
På www.stamps.gl kan man komme tættere på grønlandske frimærker.
Det er muligt at læse Greenland Collector, tilmelde sig vores nyhedsbrev, læse sidste nyt, købe frimærker, deltage i konkurrencer, administrere din konto og dit abonnement etc.

Alle angivne priser, gebyrer, m.v. er med forbehold for trykfejl.
Udgiver: POST Greenland
Redaktion: Kristian ”Karé” Pîvat, Allan D. I. Streymoy,
Hjørdis Viberg.
Ansv.: Pertti Frandsen.
Layout & tryk: DAMgrafisk.dk
Forsidefoto: Mads Pihl

Vi behandler dine henvendelser
Når du skriver, faxer, e-mailer eller
ringer til POST Greenland, Filatelia,
er det os, du kommer igennem til.
Vi glæder os til fortsat at behandle
dine filateliforespørgsler.

Sanne Brønlund
TNI-elev
Grønlandsk, engelsk,
dansk

Birgi Hansen
Salgsmedarbejder
Færøsk, dansk, engelsk

Kristian ”Karé” Pîvat
Overassistent
Grønlandsk, dansk

Allan D. I. Streymoy
Kundeserviceleder
Færøsk, engelsk, dansk,
tysk

Hjørdis Viberg
Produktionschef
Færøsk, dansk, engelsk,
tysk

Pertti Frandsen
Udviklingschef
Dansk, engelsk, tysk,
svensk
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Returadresse:
POST GREENLAND
FILATELIA
POSTBOKS 121
3913 TASIILAQ
GRØNLAND

ÅRSMAPPEN 2017
Udover alle 22 frimærker indeholder årsmappen 2017 samtlige 6 miniark udgivet fra POST GREENLAND i årets løb.
Varenr.: 01304017
Pris: DKK 673,50
Udgivelsesdag:
27. oktober 2017
Årsmapperne kan købes
online på www.stamps.gl.
Her kan du også tegne
et abonnement på POST
Greenlands årsmapper.
Som tak for at tegne et (ekstra) årsmappe-abonnement
modtager du ét postfrisk eksemplar af en af vores tidligere
udgivne årsmapper. Uden beregning!

Juleophæng nr. 5
Smukt juleophæng til juletræet – med årstal 2017 indgraveret.
POST Greenland fortsætter traditionen og udgiver et flot sæt julepynt, samlet
i et flot omslag.
Varenr.: 01520764
Pris: DKK 99,00
Udgivelsesdag:
27. oktober 2017
Juleophæng nr. 1, 2, 3 og
4 fra de fire foregående
år kan stadig bestilles
hos os.

Varetypeforklaring/Abonnement med tema
Hvis du opretter abonnement på en vare med tema, husk da at knytte et tema fra listen nedenfor til
abonnementsoprettelsen.
100
101
102
103
104
105
106
107
201
202
203

Frimærker med tema
Firblokke med tema
Halvark med tema
Helark med tema
Øvre marginal med tema
Nedre marginal med tema
Miniark med tema
Småark med tema
FDC/1 med tema
FDC/4 med tema
FDC/Serie med tema

204
301
303

FDC/Miniark med tema
Frimærkehæfte med tema
Souvenirmappe med tema

Enkelte frimærker.
Blokke af fire sammenhængende frimærker.
Antallet af mærker pr. halvark varierer, f.eks. 25, 20, 15 eller 10 stk.
Antallet af mærker pr. ark varierer, f.eks. 50, 40, 30 eller 20 stk.
Øvre marginalfireblokke.
Nedre marginalfireblokke.
Miniark med 1 til 6 mærker fra en udgivelse eller serie.
Ark med 8 frimærker
Førstedagskonvolutter frankeret med ét frimærke, afstemplet.
Førstedagskonvolutter frankeret med én fireblok, afstemplet
Førstedagskonvolutter frankeret med et af hvert frimærke i en serie,
afstemplet.
Førstedagskonvolutter frankeret med et miniark, afstemplet.
Hæfte med selvklæbende frimærker. Indeholder 8 - 12 frimærker.
Komplet serie af frimærker i illustreret mappe

Temaer
Tema Id Tema
1 Europa · 2 Royalt · 3 Transport · 4 Natur · 5 Videnskab · 6 Kunst · 7 Jub/Begiv. · 8 Stålstik
Varetypeforklaring/Abonnement i sæt
610
Frimærker i sæt
Enkelte frimærker.
611
Firblokke i sæt
Blokke af fire sammenhængende frimærker.
612
Halvark i sæt
Antallet af mærker pr. halvark varierer, f.eks. 25, 20, 15 eller 10 stk.
613
Helark i sæt
Antallet af mærker pr. ark varierer, f.eks. 50, 40, 30 eller 20 stk.
614
Øvre marginal i sæt
Øvre marginalfireblokke.
615
Nedre marginal i sæt
Nedre marginalfireblokke.
616
Miniark i sæt
Miniark med 1 til 6 mærker fra en udgivelse eller serie.
617
Småark i sæt
Ark med 8 frimærker
621
FDC/1 i sæt
Førstedagskonvolutter frankeret med ét frimærke, afstemplet.
622
FDC/4 i sæt
Førstedagskonvolutter frankeret med én fireblok, afstemplet
623
FDC/Serie i sæt
Førstedagskonvolutter frankeret med et af hvert frimærke i en serie,
afstemplet.
624
FDC/Miniark i sæt
Førstedagskonvolutter frankeret med et miniark, afstemplet.
205
FDC/1 Årssæt
Samtlige FDC/1 udgivet i løbet af et kalenderår, indpakket i gennemsigtig plast.
631
Frimærkehæfter i sæt
Hæfte med selvklæbende frimærker. Indeholder 8 – 12 frimærker.
633
Souvenirmappe i sæt
Komplet serie af frimærker i illustreret mappe
520
DAVO-Sider
Ekstrasider (med klemlommer) til DAVO-luksusalbum, "Grønland".
304
Årsmappe
Et helt års udgivne enkeltfrimærker og miniark samlet i illustreret
mappe. NB: Frimærkehæfter er ikke inkluderet.
700
Frankeringsmærker
Sæt af fire frankeringsmærker med forskelligt motiv, alle med den
gældende valør for indenrigs portotakst for breve under 20 gr.
Variantforklaring
0
Postfriske (d.v.s. ustemplede) frimærker, fireblokke etc.
1
Frimærker, etc. afstemplet med alm. dagstempel på udgivelsesdagen, opklæbet på karton.
2
Frimærker, etc. afstemplet med alm. dagstempel på udgivelsesdagen.
3
Frimærker, etc. afstemplet med førstedagsstempel, opklæbet på karton.
4
Frimærker, etc. afstemplet med førstedagsstempel.
5
Nye frimærker, etc. afstemplet med alm. fuld dagstempel på udgivelsesdagen.
6
Frimærker, etc. afstemplet med fuld førstedagsstempel.

