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          Kolding, den 27. november 2020 

Julemærkemarchen i Kolding går virtuelt 
 pga. Corona-pandemien ! 

Den 44. Julemærkemarch finder sted 
 søndag den 6. december 2020 

  Vi går sammen – men hver for sig ! 
En symbolsk gåtur i fællesskab med andre fra 68 forskellige startsteder i Danmark. 
 
Men COVID-19 holder fast i Danmark ! 
Julemærkemarchen er en lille frivillig forening, med et vigtigt formål, men  Corona’en 
udfordrer vores landsdækkende event - Julemærkemarchen - der bliver noget 
anderledes end de foregående 43 år. 
Vores trofaste deltagere må finde deres egne veje, når de hver for sig går en tur til støtte 
for Julemærkehjemmene. 
 
Normalt sker der mange forskellige ting ved Julemærkemarchens 68 startsteder rundt om i 
landet. 
Det ”normale” program for Julemærkemarchen i Kolding er: 
Forsamling og taler, salg af Julemærkemarchens ”varer”, Socialt samvær ved Hotel 
Koldingfjord’s kaffe og æbleskiver, Lodtrækning om sponsorpræmier og Fælles start på 
gåturen. 
På landsplan gik ca. 18.000 deltagere i 2019 en tur med Julemærkemarchen, hvilket 
resulterede i en rekordstor donation til Julemærkefonden og Julemærkehjemmene på 
1.460.000 kroner. 
Julemærkemarchens bestyrelse frygter helt naturligt, at coronaen i år vil gøre det 
vanskeligt at nå et tilsvarende overskud til Julemærkehjemmene. Så i år det vigtigere end 
nogensinde, at danskerne bakker op om vores event, og at vi får samlet så 
mange penge ind til Julemærkefonden, som muligt, understreger formand 

Birthe Juul. 
 
Startstederne bliver drevet af frivillige, og vi tager derfor ingen 
chancer, hverken overfor vores frivillige eller de mange lokale, 
som mødes den første søndag i december, for at markere 
deres støtte til Julemærkebørnene. 
 

Corona eller ej, så skal den symbolske gåtur gennemføres. 
    Julemærkehjemmene har brug for hvert eneste bidrag 
 
Men pga. COVID-19 restriktionerne – bl.a. afstandskrav, forsamlingsforbud mv.- er det i år 
ikke muligt, at arrangere en ”normal” Julemærkemarch fortæller de lokale arrangører 
 Kolding Firma Idræt og Kolding KFUM Atletik & Motion. 
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Julemærkemarchen bliver derfor virtuel i år, så alle kan fortsat tilmelde sig og 
give sit bidrag til Julemærkehjemmene, men vi går altså en tryg og sikker 
Julemærketur HVER FOR SIG 
Vores nye udfordring bliver nu at få alle vores deltagere til at hoppe med på vores virtuelle 
løsning og finde frem til vores ”virtuelle startsted” (38 Kolding), på hjemmesiden 
www.julemaerkemarchen.dk. 
Her tilmelder man sig det virtuelle arrangement, betaler sit bidrag, køber julemærkemarch- 
medaljer og alle de andre ting, som man normalt ellers ville gøre på dagen, når man 
besøgte vores startsted. I stedet får man nu mulighed for at få sendt sin bestilling hjem til 
sin private adresse. 
Julemærkemarchens medalje er - som de tidligere år - med Årets Julemærke som motiv. 
Julemærket 2020 blev den 26. oktober afsløret af H.K.H. Kronprinsessen, sammen med 
årets julemærkekunstner – Tomas Björnsson. 
 
Hos os i Kolding (startsted 38) bliver det stadig muligt, at komme forbi P-pladsen ved 
Hotel Koldingfjord. Fjordvej 154, Kolding, den 6. december kl. 9.30 – 10.30 for at 
hente bestilte varer, aflevere en donation eller købe nogle få af Julemærkemarchens 
varer. 
Men her vil der selvfølgelig skulle overholdes alle de forholdsregler, der er givet 
vedrørende Corona, som i en anden butik. 
 
FAKTA: 
om JULEMÆRKEMARCHEN 2020 i Kolding (startsted 38) 
Dato:   Søndag den 6. december 
Startsted:  Valgfri (f.eks., hjemmefra) 
Klokkeslæt:  kl. 9.30 -10.30. (KUN Udlevering af bestilte varer og begrænset 
  salg fra bil på P-pladsen ved Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 
  Kolding) 
Distancer:  Valgfri på egen valgte rute 
Tilmelding:  På Julemærkemarchens hjemmeside: www.julemaerkemarchen.dk  
Pris:  Startkort med medalje kr.80,-  
  Startkort uden medalje kr. 40,-  
 
FAKTA om JULEMÆRKET: 
Det danske julemærke er noget specielt - initieret i 1903 af postekspedient Einar Holbøll – 
hvor afsendere af breve op til Jul, satte et julemærke på brevene. 
Prisen for et julemærke blev dengang sat til 2 øre, og siden har indtægterne fra Julemærket 
hjulpet udsatte børn i Danmark. 
Siden 1904 er der hvert år udkommet et nyt Julemærke til gavn for Julemærkehjemmene 
og udsatte børn i Danmark. 
I 1905 blev det besluttet, at anvende overskuddet fra salget af Julemærket til opførelse af 
det første danske julemærkehjem på nordsiden af Kolding Fjord, hvor placeringen gav 
de tuberkuloseramte børn - der var hjemmets målgruppe – mulighed for adgang til frisk luft, 
vand og sollys. 
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I august 1911 åbnede de smukke og næsten slotsagtige bygninger - som Danmarks første 
julemærkesanatorium for børn med tuberkulose. 
Frem til 1960 - hvor Åndssvageforsorgen overtog bygningerne – blev rigtig mange børn 
kureret for tuberkulose på stedet. 
I 1990 blev bygningerne indviet som det vi kender i dag – Hotel Koldingfjord. 
 

 
 
Siden 2011 har Hotel Koldingfjord lagt adresse og lokaler til startstedet for 
Julemærkemarchen i Kolding. 
 
FAKTA Om JULEMÆRKEFONDEN: 
Hvem: 
Julemærkefonden står for udgivelsen og salget af det årlige julemærke, og for driften af de 
5 Julemærkehjem i Danmark. 
Nu om dage kan man bakke op hele året som Julemærkeven – og derudover kan man 
hjælpe til ved at købe og bruge årets julemærker, samt deltage i det sunde og hyggelige 
initiativ - Julemærkemarchen. 
Julemærkefonden ser med stor glæde og tilfredshed på Julemælkemarchens store 
indsats. 
- Julemærkemarchens imponerende og frivillige hjælpearbejde kaster hvert år en flot 
donation af sig, som kan mærkes i det samlede budget. 
Det fortsatte hjælpearbejde, der hvert år gavner omkring 1.000 børn, er afhængigt af 
indsamlede midler. Det offentlige tilskud dækker under 4 procent af budgettet. 
Salget af Julemærker er for nedadgående, idet stort set ingen længere sender julepost. 
Derfor sætter vi stor pris på vores Julemærkevenner, donationer fra virksomheder og 
fonde samt på Julemærkemarchen, siger direktør Søren Ravn Jensen fra 
Julemærkefonden 
 
Denne udmelding glæder både Kolding Firma Idræt og Kolding KFUM Atletik & Motion. 
For os frivillige er det et kærkomment stykke arbejde, som slet ikke føles som arbejde. 
Vi skaffer midler til Julemærkefonden, og samtidig kommer en masse mennesker ud i det 
fri og dyrker motion. Der er således gevinst for alle parter. 
 
Hvad: 
Børn der får et ophold på Julemærkehjem, har ofte dårlig livskvalitet, hvor mobning og lavt 
selvværd fylder meget 
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På et Julemærkehjem får børn mod på livet igen. Dagligdagen bygger på motion, sund kost 
og stærkt sammenhold. 
Hvert år får op mod 1.000 børn mellem 7 og 14 år hjælp til et bedre liv på et 
Julemærkehjem. 
Behovet for Julemærkehjemmene er fortsat stort - lige nu venter flere hundrede børn på at 
få hjælp. 
 
Hvor: 
Julemærkehjemmene ligger i Skælskør, Ølsted, Kollund, Hobro og Roskilde 
Læs mere om Julemærkehjemmene på www.julemaerket.dk. 
 
FAKTA om Julemærkemarchen 
Julemærkemarchen opstod i 1977, da den Aarhus-baserede Postens Marchforening for 
allerførste gang arrangerede en march til fordel for Julemærkefonden. 
I 2016 kunne initiativet således fejre 40-års jubilæum – oveni købet med et , på det 
tidspunkt, rekordstort deltagerantal. 
Gennem årene er der kommet flere og flere startsteder til – i år er der 68 - og samlet set er 
der blevet indsamlet over 24 millioner kroner til driften af Julemærkehjemmene. 
 
Yderligere information: 
www.julemaerkemarchen.dk  
www.koldingfirmaidraet.dk    -     www.koldingkfumatletik.dk    -   www.koldingfjord.dk 
Email: motion@koldingfirmaidraet.dk   -   Tlf. 24 62 36 77 
 
March med stor betydning 
Corona eller ej. 
Julemærkehjemmene har brug for hvert eneste bidrag. 
Med den virtuelle Julemærkemarch går man i år sin egen tur, hver for sig. 
Sammen i tankerne og for den gode sag. 
Håber at vores historie er værd at formidle – så vi sammen, men hver for sig, kan give 
børn en ny start på et af Julemærkehjemmene. 
 
Med venlig hilsen 
Kolding Firma Idræt og 
Kolding KFUM Atletik & Motion 
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