
     Ry, den 2. april 2015/anj 

 

Beskrivelse og evaluering af arrangementer i anledning af Frimærkets Dag den 14. marts 2015 i Ry 

I fortsættelse af, at Ry og Omegns Frimærkeklub den 8. oktober 2014 modtog invitation fra Danmarks 
Filatelist Forbund til at deltage i Frimærkets Dag 2015, besluttede klubbens bestyrelse at indsende en 
ansøgning om at komme i betragtning. 

I ansøgningen nævnte vi, at vort overordnede mål for deltagelsen i Frimærkets Dag 2015 er at hverve nye 
medlemmer af Ry og Omegns Frimærkeklub. Som et sidemål har vi, at klubbens medlemmer får en helt 
anden oplevelse end ”blot” at være med på klubmøder – og det giver erfaringsmæssigt et større 
sammenhold. Som et andet sidemål har vi at fortælle om filatelien (derfor vil vi også vise eksempler på, 
hvad klubbens medlemmer samler på) og dermed bidrage til, at dem, der ikke ønsker at blive medlem, 
alligevel bliver inspireret og tilskyndet til at samle på frimærker. 

Efter meddelelsen om, at Ry og Omegns Frimærkeklub var blevet udpeget som en af de 21 klubber, hvor 
der skulle afholdes Frimærkets Dag 2015, nedsatte bestyrelsen en arbejdsgruppe, der sammen med 
klubbens kasserer kom til at stå for ideer til aktiviteter og det konkrete program på selve dagen. 

Aktiviteter op mod den 14. marts 2015 

Indledningsvis lejede vi udstillingspavillonen ”Spor 3”, der er opstillet, hvor tidligere Ry Posthus lå. ”Spor 3” 
er placeret centralt og synligt i byen med en god tilgængelighed. 

Et af bestyrelsesmedlemmerne fremstillede et skilt med ”Frimærkets Dag” i LEGO-klodser. Det skulle 
placeres udendørs på ”Spor 3” og være en henvisning til frimærkerne med LEGO-klodser. 

Arbejdsgruppen tog initiativ til at få udarbejdet en plakat med omtale af arrangementet – og med 
opfordring til at deltage i den tegnekonkurrence for børn, vi havde udskrevet i samarbejde med Kvickly. 
Reelt blev der fremstillet 2 forskellige plakater, der efterfølgende blev opsat på skoler og biblioteker i 
Skanderborg Kommune samt i ”Bøger og papir” (boghandel) og Ry Biograf. 

Tidligt i forløbet besluttede vi at udgive 2 postkort (et genoptryk af et postkort fra ca. 1919 med 
postbudene i Ry opstillet foran Ry Station og et nyt med ”posten overrækker brev til 2 piger”) samt en 
særkuvert. De skulle sælges og afstemples på dagen. 

Efter en række forviklinger lykkedes det – trods det, at det originale Ry håndstempel var forsvundet under 
flytning af Post Danmark frimærker i København – med hjælp fra Post Danmark Frimærker at fremskaffe et 
nyt Ry håndstempel (af brotypen). 

Vi gik i samarbejde med Kultursamvirket i Skanderborg Kommune og fik derigennem mulighed for at søge 
medfinansiering af det forventede underskud på arrangementet. 

Arbejdsgruppen udarbejdede et program for arrangementet og dette blev runddelt i næsten 500 
eksemplarer – primært på de steder, hvor vi havde sat plakater op. Vi benyttede lejligheden til også at 
uddele vores hvervebrochure. 

For at yderligere at gøre opmærksom på arrangementet havde vi indrykket annoncer i 2 på hinanden 
følgende uger med omtale af Frimærkets Dag – og det gav samtidig anledning til redaktionel omtale af 
arrangementet. 



Aktiviteter på Frimærkets Dag 

På selve dagen havde vi opsat 4 af forbundets rammer, hvor vi viste uddrag af 12 forskellige samlinger: 
Frimærker, motiver, åben samling, postkort, motiv postkort, posthistorie osv. I dagens løb gav det 
anledning til gode fortællinger og snakke. 

Vi havde klubbens ”flyvende kuffert” med ”ta’-selv”-frimærker. En sikker succes – og også en god 
kontaktparameter. 

Der var en mindre udstilling af effekter som f.eks. bogen ”de dræbende frimærker” (krimi af Sigurd Togeby 
fra 1942), frimærker og kuverter med relation til frimærkets dag og passpartouts med signerede tryk af 
Rasmus Klump, jungledyret Hugo, Valhalla og Cirkeline. 

Bag et bord havde vi placeret klubbens kasserer, der sammen med et par hjælpere solgte frimærker, 
postkort, særkuvert og de frimærkemapper, vi havde modtaget fra Post Danmark via DFF. Her sad også det 
nu pensionerede overpostbud Ove Rasmussen (i rød postuniform) og stemplede kort og kuverter med det 
nye Ry-håndstempel. 

I løbet af dagen var der udskænkning af kaffe, the og juice samt småkager. Lige knap halvdelen af klubbens 
medlemmer var i sving i løbet af dagen. 

Undervejs i løbet af dagen var der flere programpunkter: 

• Officiel åbning med tale af formanden for Ry og Omegns Frimærkeklub 
• Overrækkelse af præmier til de 6 vindere af tegnekonkurrencen 
• Steen Rytter: En fortælling om en postrute i 1940’ og 1950’erne – Ry, Birkhede, robåd over 

Gudenåen, til Frankrig og Saltenvej (45 km – heraf 7 km til fods med cyklen pga. det kuperede 
terræn) 

Fakta 

Der blev solgt 75 særkurverter, 179 postkort med ny post og 143 postkort med gl. post. 
  
Salg af postkort, særkurvert og frimærker beløb sig til 9.328,- kr. 
  
Forlods havde vi modtaget frimærker til pålydende 6.420,- kr. De blev næsten solgt alle sammen, da vi har 
for 475,50 kr. tilbage. 
  
Evaluering 

Et godt stykke over 100 – ud over klubbens egne medlemmer og deres ægtefæller – mødte op i ”Spor 3”. I 
løbet af dagen oplevede vi flere gange, at der næsten var for trangt i lokalet, så stor var tilstrømningen. 

Mange benyttede lejligheden til at sende postkort til venner og bekendte i ind- og udland.  

Der var adskillige af de besøgende, som havde taget deres frimærker med – og det gav anledning til en god 
snak. Og der var positiv interesse for 5-8 af de besøgende for klubben. Så måske der kommer nye 
medlemmer til? 

Samlet set er det vores vurdering, at dagen levede op til vores forventninger (som beskrevet i vores 
ansøgning til DFF); og at det som arrangement var et meget vellykket tiltag for at skabe øget sammenhold 
blandt klubbens medlemmer. Det har også efterfølgende givet anledning til positiv omtale. 


