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MÖTESDAGAR 2021 är Inställda tills vidare!

Vi skulle ha haft möten följande dagar under år 2021: Jan 11 och 25
(årsmöte), Feb 8 och 22, Mars 8 och 22, April 6 (tisdag) och 19 samt den
3 Maj. September 6 och 20, Oktober 4 och 18, November 1, 15 och 29
samt den 13 December. OBS tills vidare är alla möten inställda under
2021!
Mötena hålls i Limhamns Folkets Hus Sal CD, Buss 4 och 34 stannar

Här är det sista bidraget till frimärken med coronamotiv 2020. Ett miniark
från Österrike tryckt på en bit toalettpapper. Själva märket är till
höger.Miniarket visar avstånd som man skall hålla under pandemin. I
Österrike verkar säkerhetsavståndet att vara 1 meter, eller samma längd
som en babyelefant. Att det är tryckt på riktigt toalettpapper skall väl vara
någon slags humor, med tanke på rusningen efter toalettpapper våren 2020.

Födelsedagar

ÅRSMÖTE 2021
Årsmötet 2021 är inställt tills vidare, ny kallelse till årsmöte skickas när
vi kan fastställa ett nytt datum.
Styrelsen

April - December 2021
90 år Ulla Jöregård

06 25

Meddelande från ordföranden

90 år Bert Ljungkrantz

07 08

Som ni ser så är här en ny tidning, så länge vi inte kan hålla ett årsmöte
så är jag fortfarande ordförande. Valberedningen har ett namn på en ny
ordförande, och jag har lovat att fortsätta att sätta ihop tidningen om
någon annan skriver materialet. Så jag emotser tacksamt artiklar till
tidningen, sätt igång och skriv.

90 år Robert Larsson

09 26

85 år Börje Andersson

11 28

85 år Bo Millhagen

12 17

80 år Sten-Sture Olofsson

09 08

75 år Pentti Koivisto

08 16

75 år Arne Hansson

10 29

65 år Sven-Åke Larsson

04 24

Klaus Gebert
Som vi har meddelat tidigare har vi en ny hemsida och internetadressen
är ”www.samlarforeningenvattenmärket.se”
Nu finns Vattenmärket på Facebook.
Nu när vi inte kan ses på Limhamns Folkets Hus, kan vi i alla fall byta
tankar och kanske även frimärken på vår privata sida på facebook.
Bara inbjudna medlemmar i Vattenmärket kan se denna sida.
Inbjudningarna skickas ut via era e-mail-adresser. För närvarande har
vi fått in 34 st, så vi saknar nästan 50 e-mail-adresser.
För att sedan komma in på facebooksidan, måste in ha ett konto på
facebook. Detta är enkelt, gå in på facebook och fyll bara in de uppgifter
ni vill skall finnas, det finna även andra grupper på facebook med
inriktning på frimärken och vykort. När ni får mailet med inbjudan kan ni
bara acceptera, sedan är ni med. Som det ser ut nu där vi inte kan träffas
fysiskt så är facebook ett bra alternativ.

Vi Gratulerar!
Storauktioner 2021
Är inställda tills vidare!
Medlemsavgiften för 2021
Den är 100:– kr för 2021 och betalas till postgiro 53 12 90 - 5

Kom med i facebook gruppen och håll kontakten under tiden tills vi kan
ha möten igen. Ställ inte in, ställ om. P. M Anderberg
2
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Österrikes Annorlunda frimärken?
Jag har ju skrivit om Österrikes annorlunda frimärken tidigare, då var
det s.k. Frimärken i tyg, poslin, glas, läder, trä m.m.Det har sedan
utkommit fler märken i annorlunda material,
År 2020 utkom ett ”märke” i aluminium som föreställer spetsen på en
skida, se nedan till vänster.
År 2008 till EM i fotboll utkom ett runt frimärke gjort i samma material
som fotbollarna som användes i EM, se nedan till höger

Nyårsblock med två frimärken från Österrike med Swarovskikristaller
på märkena, detta block gavs även ut i Hongkong.
Det finns fler udda märken från Österrike, andra länder har även
startat med liknande märken, man har väl kommit på att man kan
tjäna pengar på dessa, då de sällan används som porto. KG
Meddelande från styrelsen Samlarföreningen Vattenmärket.
Angående möten under våren 2021, så ser det illa ut. Med nya
bestämmelser som kan gälla fram till slutet av september, så kan vi
inte hålla några möten alls januari till maj 2021.

Swarovski är en gammal firma i Österrike som är kända för att göra
kristaller, sådana kristaller har även placerats på frimärken, med
garanti att de inte ramlar av. Här nedan två exempel på julfrimärken.

Vaccinationerna skall ju vara klara till midsommar sägs det, och då
kan man ju tänka sig att vi kan hålla möten i höst.
Oavsett vilket så finns vi i klubblokalen alla måndagar från klockan
16:00 till cirka 18:30 - 19:00.
Gå gärna in på hemsidan, vi sätter in nyheter så snabbt vi har några.
Denna tidning finns även på vår hemsida och där visas alla frimärken
i färg.
6
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Fortsättning Österrike specialmärken

Swarovski med sina kristaller finns ju som sagt på fler frimärken och
block, här ett exempel på ett block som heter ”Swarovski kristallwelten”.

År 2006 gav Österrike ut ett block Michel nr. 32 med en bild på en meteorit
på väg mot jorden.
På detta hade man malt ned en 19 kilo tung meteroit till damm och placerat
en del av dammet på blocket, Man lackade sedan över märket för att
skydda meteroitdammet.Det räckte till 600.000 block. Ett kilo blev över,
och den biten av meteoriten finns till beskådande på ett museum.

Till Europamästerskapen i fotboll 2008 hade posten inte bara ett
märke som såg ut som en fotboll (se sida 3), man hade även ett block
med pokalen och med 4 st. Swarovski kristaller.

Titeln på blocket är ”Post från en annan värld”, det står både på tyska och
engelska. Själva märket är runt med valören euro 3.75.
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