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Vi börjar våra möten igen den 6 september!
Styrelsen utgår från att samtliga medlemmar har fått sina
coronasprutor och då ser vi inga hinder att börja våra möten igen.
Resterande mötesdagar står på tidningens sista sida.

MÖTESDAGAR 2021 samt 2022
Vi har möten under följande dagar 2021: sept 6 och 20, okt 4 och 18,
nov 1, 15 och 29, dec 13. 2022 våren: jan 10 och 24, feb 7 och 21, mars
7 och 21, april 4 och 19(tisdag), maj 2, hösten 2022: sept, 5 och 19, okt
3, 17 och 31, nov 14 och 28, dec 12.
Mötena hålls i Limhamns Folkets Hus Sal CD, Buss 4 och 34 stannar
utanför.
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Ännu ett coronamärke från Australien som hyllar frontlinjens hjältar.

Födelsedagar

ÅRSMÖTE 2021 OCH 2022
Vårt årsmöte 2021 flyttas till den 24 januari 2022 då vi även håller
årsmötet för 2022.
Årsmötet
kommer
att
behandla
ekonomirapporter
verksamhetsberättelser för såväl 2020 som 2021.

och

Val av funktionärer inför 2022 görs med ett alternativt två års mandattid.
Detta är ju inte enligt stadgarna, men när stadgarna skrevs så var det
nog ingen som tänkte på en pandemi.
Styrelsen.
På vår hemsida finns ju ett antal länkar, vi kan meddela att det
tillkommit nya länkar, så ta en koll på hemsidan.

Att handla från Storbritannien nu efter Brexit!
I början av januari 2021 köpte jag en årsbok från Australien via e-bay,
den kom fram till Malmö Postnord den 12 januari. Sedan började
cirkusen, en handläggare på Postnord ville ha underlag för försändelsen
för momsen som skulle betalas. Jag skickade in ett underlag från
Pay-Pal vilket var det enda jag hade, fick efter en tid ett e-mail från en
ny handläggare på Postnord som ville ha samma underlag så jag
skickade det igen. Samma sak hände med två ytterligare handläggare
som ville ha samma underlag från Pay-Pal.
Efter två månader fick jag till slut ett meddelande att jag skulle betala
100:– kr varav moms 25:– kr och expeditionsavgift 75:– kr.
Så i slutet av mars 2021 fick jag min årsbok 2005.
Det var sista gången jag handlar från Storbritannien. Jag uppfattar det
hela som rena trakasserier från Postnord, 4 olika handläggare????

JANUARI - JUNI 2022
90 år Bertil Lundbladh

03 12

85 år Björn Lundin

03 05

85 år Karl-Erik Karlsson

04 12

85 år Bengt Sahlström

05 12

80 år Ingvar Nilsson

03 21

80 år Kjell-Åke Ottosson

04 10

70 år Sven-Åke Grönberg

04 10

65 år Mats Olsson

04 14

55 år Håkan Hellström

05 19

VI GRATULERAR!!!
Storauktioner 2021
Den 20 september, 18 oktober och den 29 november!
Medlemsavgiften för 2021
Den är 100:– kr för 2021 och betalas till postgiro 53 12 90 - 5

Klaus Gebert
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Sommarmärken från Schweiz

Världens sällsyntaste märke är sålt!

Denna sommar gav Schweiz ut fyra så kallade sommarmärken i ett
annorlunda format.

Man kallar det världens sällsyntaste märke 1 cent magenta med
svart text från Brittiska Guiana, men 3 skilling banco gul är väl lika
sällsynt då båda märken endast finns i ett exemplar.
Den 8 juni 2021 såldes märket på Sotheby´s i New York för
8.307.000 dollar inklusive provision, köpare var Stanley Gibbons i
England.
Vid föregående försäljning den 17 juni 2014 då gick det för 9,48
miljoner dollar vilket ju innebär en förlust för ägaren.

En läskande drink i somarhettan, solglasögon, en bit melon samt glass.

På samma auktion såldes ett fyrblock av ”the inverted Jenny” från
1918 för 4,8 miljoner dollar nästan 2 miljoner dollar mer än när det
såldes år 2005.

Detta märke gavs ut den 6 maj 2021,
med olika ord inom naturskydd, miljö,
historia och sport.
Två ord är inom en rödmarkering,
Helvetia samt 100 som står för landet
och valören rappen. Nederst står t.ex
ordet biodegradable och överst renergi
m.m. KG
6
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William ”Buffalo Bill” Cody föddes för 175 år
sedan.
Han hette egentligen William Frederick Cody och föddes den 26 februari 1846
i en liten ort i Iowa. När han var 11 år dog hans far och familien kom i ett
ekonomiskt nödläge.
Det går en massa historier om Buffalo Bill, de flesta startade av honom själv,
om han verkligen red med Ponnyexpressen är det ingen som vet.
Ponnyexpressen red 3000 kilometer genom
USA i en slags stafett från östkusten till
västkusten. Hans historier att han var en
”Trapper” pälsjägare och en diligens kusk
kan inte heller bevisas, men han gillade att
berätta historier om sina äventyr, det mesta
var troligen överdrivet.

Han var inte speciellt begåvad som skådespelare, men lärde sig en hel
del som han sedan hade nytta av i sin Wild West Show. Han jobbade
med teaterstycket under tio år på vinterhalvåret. Sommarhalvåret
jobbade han som jägare och scout.
1883 började han med sin show ”Buffalo Bills Wild West”, ett spektakel
på flera timmar, med indianer som kämpade mot vita. Cowboys visade
diverse rodeokunskaper, en diligens överfölls mitt i arenan och Annie
Oakley visade prov på sina skyttekunskaper. Efter att över en million
hade sett hans föreställningar i New York så tog han språnget över till
Europa och gjorde succe i England, Frankrike, Tyskland m.m.
Sitting Bull var en av de mer kända indianhövdingarna som var med i
hans show.
Buffalo Bills show
var en stor succe,
problemet var att
han
satsade
pengar på olika
projekt, som inte
var
särskilt
lyckade. 1913 var
han tvungen att

Under det amerikanska inbördeskriget
tjänstgjorde han som soldat på den
nordamerikanska sidan, efter krigets slut
1865 jobbade han som scout och kurirryttare fram till 1867 då han slutade för att
ta ett civilt arbete.
Han började arbeta för Kansas järnvägen
som höll på att bygga en järnväg tvärs över
kontinenten. Codys arbete var att skaffa
fram mat till järnvägsarbetarna, så i stor stil
jagade han fram i prärien och sköt
”buffalos”, det sägs att han under 18
månader sköt 4280 bufflar.

sätta sig och
showen i konkurs.
När William Cody
dog i Denver,
Colorado den 10
januari 1917 i en
ålder av 70 år,
följde
25.000
personer
hans
kista till graven.

Buffalo Bill hade troligen varit obekant för
allmänheten om inte journalisten och
författaren Ned Buntline kommit i kontakt
med honom och börja skriva om hans
äventyr. Historierna blev så populära att ett
teaterstycke skrevs 1872 kallat ”The scouts
of the prairie”, med Buffalo Bill i huvudrollen.
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