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PRESSMEDDELANDE
Julmärken stöder Matbanken och Katthjälpen på Åland
Den 24 oktober utkommer 2019 års dekorativa julmärken från Åland Post, vars överskott alltid
går till välgörande ändamål. Julmärkesförsäljningen stöder i år både människor och djur på
Åland då julmärkesmedlen delas mellan Matbanken på Åland r.f. och föreningen Katthjälpen
r.f. Akvarellkonstnären Anette Gustafsson står bakom motiven med de stämningsfulla
vinterlandskapen.
De åländska julmärken är dekorations- och brevtillslutningsmärken till julkort och paket som getts ut sedan
1993, vars försäljning ger ett välkommet och viktigt bidrag till ideella projekt på Åland.

Den ideella föreningen Katthjälpen r.f. startade 2015 och hjälper i första hand hemlösa och förvildade
katter på Åland att få ett nytt, bättre och friskare liv. På lång sikt är målet att minska och helst eliminera
antalet herrelösa katter som uppgår till tusentals på Åland. Julmärkesbidraget kommer att användas till
föreningens kastreringsprojekt som genomförs genom TNR-metoden (trap-neuter-return), där förvildade
katter i kartlagda kattkolonier på fasta Åland och skärgårdskommunerna fångas in, öronmärks, kastreras
och avmaskas för att sedan återplaceras i sitt revir.
Matbanken på Åland r.f. är årets andra bidragsmottagare som startade 2010 som ett samarbetsprojekt
mellan Mariehamns församling, Rädda barnen på Åland, Socialmissionen, Missionskyrkan och
Pingstkyrkan. Matbanken hjälper personer på Åland som har hamnat i akut ekonomisk kris med mat och
hygienartiklar, vilket finansieras huvudsakligen genom frivilliga gåvor. Bidraget från julmärkesförsäljningen
kommer att användas till inköp av matvaror.

De självhäftande julmärkena säljs i ark om 20 märken och årets julmärkesark skildrar stämningsfulla
vinterscener, vilka kompletterar årets julfrimärken på tema snökristaller. Både julmärken och frimärken är
designade av den svenska akvarellkonstnären Anette Gustafsson.
Utgivningsdatum

24.10.2019

Konstnär

Anette Gustafsson

Upplaga

4000 á 20 självhäftande märken

Pris

5,00 €

Märkenas storlek

30,6 x 25,8 mm

Arkets storlek

210 x 145 mm

Papper

Jac-Chromo Gloss 90 g/m²

Tryckmetod

4-färgsoffset

Tryckeri

Grano

Ytterligare information ges Heidemarie Eriksson, heidemarie.eriksson@alandpost.com

