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Pressemeddelelse 

Sønderborg-julemærket er på gaden for 44. gang 

Sønderborg Y’s Men’s Club udgiver igen i år et julemærke, der 

skal skaffe penge til humanitært arbejde. 

Julen nærmer sig, og det er tiden, hvor vi tænder lys både ude og inde. Lys på træer og 

gader varsler jul med alt hvad dertil hører, inden starten på et nyt år.  
 

Julemærkerne i år viser som tidligere nogle af de kendetegn, vi har i Sønderborg.  
 

Det ene motiv er Sønderborg slot. Og som noget nyt er der lys på slottet. I begrænset 

omfang har Slots- og Kulturstyrelsen givet dispensation til, at belysningen må finde 

sted. Det kan bl.a. være i december måned, vinterferien og efterårsferien. En flot 

attraktion for Sønderborg.  
 

Det andet motiv er Slotsmøllen. Møllen blev oprindelig bygget på slottets grund i 1791 

og har derfor fået navn herefter. Den 18. april 1864 blev både møllen og stuehuset 

skudt i brand, men blev bygget op igen. Senere blev møllen revet ned og flyttet til 

Tinglev, da den lå for tæt på skanse 5. Den nuværende mølle blev bygget i 1874-1875.  

Møllebygger Petersen, Avnbøl, har i år givet møllen en ny rundgang, helt nye vinger 

samt foretaget en omfattende renovering af den 14 tons tunge møllehat. 
 

600 ark á 36 julemærker er på markedet og kan købes hos boghandlere, kiosker og 

mange af Sønderborg kommunes butikker. Prisen for et ark er 40 kr.  

Desuden er det igen muligt at købe julemærket til elektronisk signatur på e-mails. 

Prisen for dette er 40 kr. og signaturen købes ved at sende en mail til 

sdbrg.ysmen@gmail.com   

Overskuddet går som tidligere til lokalt og internationalt børne- og ungdomsarbejde. 

Med venlig hilsen    

Sønderborg Y’s Men’s Club        

v/ Birgit Christensen 
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