
 

            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 Bog og Papir, Ry 
Bibliotek og Kultursamvirket om at markere Frimærkets Dag den 14. marts 2015.  

Dette års tema er: ”Børn – leg og læsning”. Temaet blev også markeret med de 4 
frimærker, Post Danmark udgav den 2. januar 2015, hvor motiverne var LEGO og to 
digte fra Halfdans ABC i anledning af Halfdan Rasmussens 100 års fødselsdag. 

 

 

 

 

Invitation til at deltage i en tegnekonkurrence for børn 

Besøg Ry Bibliotek – mini-udstilling 2. marts-14. marts 2015 

Ry og Omegns Frimærkeklub holder åbent hus den 14. 
marts 2015 kl. 10.00-13.30 i Spor 3, pavillonen på 
posthusgrunden (Klostervej) med bl.a. udgivelse af 2 nye 
Ry-postkort og en særkuvert samt indvielse af nyt Ry-
poststempel. 

Kontaktperson: Grethe Jensen, Ry og Omegns Frimærkeklub, tlf. 22568556 

 

 

 



Program for Frimærkets Dag den 14. marts 2015 i Spor 3, 
Posthusgrunden, Klostervej, 8680 Ry 

10.00-13.30 – åbent hus, salg af nyere danske frimærker til pålydende pris, gratis 
kaffe/the og småkager. 

10.00-13.30 udstilling ”det samler jeg på” (128 A4-plancher med frimærker, postkort 
og posthistorie). Det er samtidig en smagsprøve på den store nationale 
frimærkeudstilling SILFI 2015, hvor flere frimærkesamlere fra 
Ry deltager. 

10.00-13.30 – salg af de to postkort og særkuverten udgivet i 
Ry i anledning af Frimærkets Dag 2015. Der vil være mulighed 
for afstempling med det nye Ry-poststempel. Pensioneret 
overpostbud Ove Rasmussen vil stå for dette. 

Kl. 11.00 – præmieoverrækkelse til deltagere i 
tegnekonkurrencen 

Kl. 12.30 – Steen Rytter: ”Posten over Gudenåen” – fortælling om gamle dages 
postbesørgelse. 

Ry og Omegns Frimærkeklub har fået et antal af ”Min Frimærke ABC” til gratis 
udlevering. 

Kopi af det postkort fra 
1919 fra Ry Lokalarkiv, som 
Ry og Omegns 
Frimærkeklub har fået 
tilladelse til at bruge som 
forlæg for et postkort i 
anledning af Frimærkets 
Dag 2015. Det viser de 6 
postbude i Ry, som står 
foran Ry Station sammen 
med 2 DSB-funktionærer. 
Fotograf K.N. Baunsgaard. 

Ud over dette postkort udgives et helt nyt, hvor fotograf Steen Rasmussen, Ry, har 
taget et billede af pens. Overpostbud Ove Rasmussen i rød postuniform sammen 
med Celine og Mathilde. 



Invitation til tegnekonkurrence for børn 
 

 

 

 

 

 

 

I samarbejde med Kvickly i Ry udskriver Ry og Omegns Frimærkeklub en 
tegnekonkurrence for børn. Tegningerne skal være inspireret af temaet: ”Børn – leg 
og læsning”. 

Tegnekonkurrencen retter sig mod to aldersgrupper: 

a. Til og med 10 år 
b. Fra 11 år og op 

I de 2 kategorier vil der være en 1., en 2. og 3. præmie. Præmierne er sponsoret af 
Kvickly i Ry. 

Tegninger kan afleveres i Kiosken i Kvickly i Ry, hos Ry Bøger & papir og på Ry 
Bibliotek frem til og med den 12. marts 2015. En del af tegningerne vil blive hængt op 
i Kvickly i uge  

Dommerpanelet udgøres af: 

• Direktør Torben Andreassen, Kvickly i Ry 
• Afdelingsleder Tina Grimstrup, Ry Bibliotek 
• Boghandler Karina Yang Boesen, Ry Bøger & papir 
• Bestyrelsesformand Grethe Jensen, Ry og Omegns Frimærkeklub  

Dommerne træder sammen den 13. marts 2015 for at bedømme de indkomne 
tegninger.  

De bedste i hver kategori vil blive udstillet i Spor 3 den 14. marts 2015. Her vil 
præmieoverrækkelsen finde sted kl. 11 den 14. marts 2015.  



Ry Bibliotek  

Mini-udstilling 2. marts-14. marts 2015 – bog med titlen: De dræbende frimærker, 
tidligere udgivne frimærker i anledning af frimærkets dag, signerede prøvetryk af 
danske frimærker med tegneseriefigurer  

I perioden 9.-12. marts 2015 vil der være opstillet borde i et tegneværksted for børn. 
Ry og Omegns Frimærkeklub vil være vært vil saftevand og småkager. Undervejs vil 
der også være højtlæsning for børnene. 

Tegninger, der skal deltage i tegnekonkurrencen, kan afleveres på Ry Bibliotek senest 
den 12. marts 2015 ved bibliotekets lukketid. 

Ry Bibliotek har et stort udvalg af bøger, egnet til højtlæsning for børn og med 
masser af kalorier til fantasien. 

Ry Bøger & papir 

I Ry Bøger & papir markeres Frimærkets Dag med en vinduesudstilling. Her kan børn 
og deres forældre få inspiration til fødselsdagsgaver og til anskaffelse af eventyr, rim 
og remser, sangbøger, spil mv. 

I Ry Bøger & papir opstilles en gammel skolepult. Mens børnene forestiller sig at gå i 
skole i gamle dage, så kan tegne deres bidrag til tegnekonkurrencen. Tegninger kan 
også afleveres i Ry Bøger & papir senest den 12. marts 2015. 
 
Frimærkets Dag 2015 er arrangeret i samarbejde med: 
 

 

 

  

Ry Bøger & papir 

Klostervej 6 D, 8680 Ry 

8689 1064   

 

Ry Bibliotek, Gudrunsvej 1, 8680 Ry 
 


