Pressemeddelelse nr. 3 fra Ry og Omegns Frimærkeklub i anledning af Frimærkets Dag 2015

Frimærkets Dag 2015
fejres også i Ry
I Ry og 20 andre byer fejres Frimærkets Dag 2015 i samarbejde med Post Danmark og Danmarks Filatelist
Forbund.
Ry og Omegns Frimærkeklub er lokalt gået sammen med Kvickly, Ry Bøger & papir, Ry Bibliotek og
Kultursamvirket om at markere Frimærkets Dag den 14. marts 2015.
Tegnekonkurrence for børn
I samarbejde med Kvickly udskrives en tegnekonkurrence for børn. Tegningerne skal være inspireret af
temaet: ”Børn – leg og læsning”.
Tegnekonkurrencen retter sig mod de to aldersgrupper: a. til og med 10 år og b. fra 11 år og opefter.
Se mere om konkurrencen i programmet for Frimærkets Dag. Programmet omdeles på skolerne og kan fås i
Kvickly Ry, hos Ry Bøger & papir, på Ry Bibliotek og i Ry Biograf.
Arrangementer i Spor 3
Ry og Omegns Frimærkeklub har lejet Spor 3 (pavillonen på Posthusgrunden i Ry); og her vil der være åbent
lørdag den 14. marts 2015 kl. 10.00-13.30.
Her er salg af nyere danske frimærker til pålydende pris, gratis kaffe/the og småkager. Og en oplagt
mulighed for en snak med en af de lokale frimærkesamlere.
Desuden er der en mini-frimærkeudstilling, hvor frimærkeklubbens medlemmer viser ”det samler jeg på”.
Det er samtidig en smagsprøve på den store frimærkeudstilling SILFI 2015, hvor flere Ry-frimærkesamlere
vil deltage.
Kl. 11.00 vil der være præmieoverrækkelse til de præmierede tegninger. Kl. 12.30 vil Steen Rytter fortælle
om ”posten over Gudenåen” – en fortælling om gamle dages postbesørgelse.
På selve dagen vil der også være mulighed for at købe en særkuvert og to postkort, udgivet i anledning af
Frimærkets Dag. Ry og Omegns Frimærkeklub har en aftale med pensioneret overpostbud Ove Rasmussen
om, at han kommer og - som det allerførste postbud – bruger det nye Ry-poststempel.
Den fatale historie om bortkomsten af et stempel
Ved tidligere lejligheder – senest i forbindelse med den store frimærkeudstilling i 2012 i Ry Hallerne – har
der været mulighed for at låne det gamle Ry håndstempel. Godt nok var det inddraget, men det lå sikkert
på Post & Telemuseet i Købmagergade i København. Og herfra kunne det rekvireres.
Imidlertid viste det sig, at Ry-stemplet sammen med adskillige andre håndstempler var blevet smidt ud i
forbindelse med Post Danmarks flytning af hovedpostkontoret. Post Danmark tilbød Ry og Omegns
Frimærkeklub, at vi kunne låne et håndstempel fra Silkeborg!
Det syntes vi ikke var et godt alternativ til et Ry-stempel. Det var jo et Ry-arrangement, vi ville holde!
Så Himmel-og-Jord og adskillige tidligere medarbejdere ved postvæsenet blev sat i sving. Og til sidst fik vi
lov at betale for et nyt Ry-håndstempel. At stemplet så alligevel står opført som Post Danmarks ejendom,
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selv om det ikke må anvendes i postekspeditionen, men kun ved særlige lejligheder, hvortil der skal
indhentes tilladelse – ja, det kan kun bringe minder frem fra etatstiden.

Postkort udgivet i anledning af Frimærkets Dag 14. marts 2015. Motiv: Pensioneret overpostbud Ove Rasmussen
overrækker et brev til Celine og Mathilde. Foto: Steen Rasmussen, Ry. Udgiver: Ry og Omegns Frimærkeklub.

Det andet postkort er en reproduktion af et postkort fra ca. 1919, som viser postbudene i Ry foran Ry
Station. Postkortet er oprindeligt udgivet af K.N. Baunsgaard. Det er genoptrykt med tilladelse fra Ry
Lokalarkiv.
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