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Pressemeddelelse nr. 2 

 

Frimærkets Dag den 14. marts 2015 

Ry og Omegns Frimærkeklub har booket ”Spor 3”, pavillonen på Posthusgrunden i Ry, så det vil være her 
klubbens aktiviteter i forbindelse med Frimærkets Dag den 14. marts 2015 får sit omdrejningspunkt. 

I ”Spor 3” vil klubbens medlemmer med en mini-frimærkeudstilling vise eksempler på, hvad de samler på. 
Medlemmerne vil selv være til stede og kunne fortælle mere om at samle på frimærker, motiv- og 
temasamlinger, postkort, USA, Danmark og Grønland, julemærker o.m.a. 

Efter idé fra Egnsarkivet i Ry så genudgiver Ry og Omegns Frimærkeklub et postkort, der viser postbudene i 
Ry opstillet på trappen foran Ry Station. 

 

Postbudene i Ry, fotograferet på trappen til Ry Station. Postekspeditionen lå på Ry Station frem til 1948. 

Postkortet, der er afsendt i 1919, vil blive genoptrykt i et begrænset oplag – og afstemplet på dagen med 
det til anledningen lånte Ry-stempel. Der vil blive mulighed for at forudbestille kortet med dagens stempel.  

Ry og Omegns Frimærkeklub har til at stå for afstemplingen indforskrevet tidl. Overpostbud Ove 
Rasmussen, som virkelig har en mangeårig øvelse i brug af hånd-stempler. Sidst Ove Rasmussen foretog 
stempling af forsendelser var i forbindelse med Ry og Omegns Frimærkeklubs 25 års jubilæumsudstilling, 
der blev afholdt i Ry Hallerne i 2012. 



 

 

Overpostbud Ove Rasmussen, der i sin røde uniform vil stemple postkort og kuverter på Frimærkets Dag 
(foto: Leif Ørndorf). 

Desuden vil der blive salg af frimærker og frimærkeprodukter denne dag. Post Danmark lever et specielt 
sortiment, der knytter sig til dagens tema ”børn”.  Som tidligere omtalt vil temaet være koblet sammen 
med frimærkeudgivelserne den 2. januar 2015, hvor det ene sæt er årets Europafrimærker, der viser Lego 
legetøj; og det andet er til minde om Halfdan Rasmussens børnerim. 

Temaet vil også indgå i de aktiviteter, Kvickly, Ry Cityforening og Ry og Omegns Frimærkeklub har aftalt et 
samarbejde om. Nærmere herom senere. 

Kontakt: Ib Jensen Skytte, Klostervej 102 C, 8680 Ry, tlf. 20 99 82 75 

 

 


