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Den 11. januar startede vi året med auktion, bytning og vis os ”Juleferiens fund”. 

Der var mange gode lot på auktionen, bl.a. flere af klubbens egne indkøb. 

Fremmødet var 11 medlemmer. 

 

 

En veloplagt foredragsholder foran et uddrag af samlingen af 4 RBS. 

Vi havde foredrag v./Hans Schønning, Aarhus der hed ”Kvadrater, ”4 R.B.S.” den 25. 
januar. Denne eminente foredragsholder har vi ofte haft glæde af i Ry. Det var bestemt 
også tilfældet denne gang. Der var fin omtale i pressen om mødet, og det gav måske flere 
deltagere. Schønning gav sin viden videre, og hjalp flere deltagere med svære 
bestemmelser af typerne. Der var 16 fremmødte fra klubben. 

Byttedagen i februar var godt besøgt. Lige fra morgenstunden var der trængsel omkring i 
lokalet. Vi nåede på 65 besøgende i løbet af denne søndag, hvilket er fint for Ry!

 

Altid stort udvalg på byttedage i Ry  



 

Humøret er højt og godt i Ry, som altid  

Nu er det spændende, om byttedagen i november kan blive lige så god! 

 

 

Jan viser sin nyeste opsætning. Internationale udstillinger i USA, kuverter, stempler o.m.a.  

Den 22. februar var vi 12 medlemmer til byttemøde krydret med medlemsindslag. 

Vi begyndte med en lille auktion, derefter havde Jan Filtenborg, Ib og Knud Greve 

hver et indslag. Jeg havde en cirkulationskasse med, den havde været rundt ved 

medlemmerne, som er med i cirkulationen. Der var flere, som kiggede i den, og der 

blev også købt. Derefter var der livlig bytteaktivitet. 

 



 

Dieter Klein med power point foredrag: Berlinblokaden! 

 

Klubben havde foredrag v./Dieter Klein, Aabenraa om Berlin Blokaden 1948-49,  

det var 8. marts, og denne aften var der 16, som mødte op.  Foredraget er bygget   

op om frimærker og kuverter.  

Dieter er født i Vest - Berlin i 1951, og han fortalte os, med stor indlevelse, rigtig meget om 
sin tid i Berlin. Det blev en spændende aften. 

 

 

Vi var 17 til møde den 22. marts, hvor vi havde motivaften. 



Aftenen startede som sædvanlig med en lille auktion, hvor noget af klubbens                                               

indkøbte materiale var på auktion. 

Grethe viste os derefter nogle af hendes mange flotte påskekort. 

Det blev en rigtig hyggelig aften. 

 

 

Freddy i sit ”es” med ”Livets Vand”  

Den 5. april havde vi et helt anderledes foredrag v./ Freddy Pedersen fra Tranbjerg 

som hed Aqua Vitae – ”Livets vand”. Vi var desværre kun 11 denne aften. 

Vi fik rigtig meget fortalt om forskellige snapse, og der var også flere smagsprøver. 

Freddy Pedersen har lige været udstillingsaktuel på DJURS 2017, hvor han fik Stor 

Vermeil for udstillingen, som han viste os det meste af. 

 

 

Klubbens nestor på jagt i indstiksbøgerne.  



På klubbens sidste møde i foråret, den 19. april var vi 16 medlemmer til auktion og 

bytning. Der var 34 lots under hammeren, ikke alt blev solgt, men vi solgte noget 

bagefter. Det blev igen en hyggelig aften i klubben. 

 

 

 

Dette er en ”ægte” byttedag, og der var meget på bordene!  

Vi havde USA-Byttedag i samarbejde med USA-samlerne i Danmark den 23. april. 

Der var ca. 20 medlemmer plus gæster til byttedagen i Ry, og foreningen kunne sige 
velkommen til tre nye medlemmer. Der blev byttet ivrigt, som det ses på billedet. 

Med Filatelistisk hilsen LIS & IB 

 

 


