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CORONA-NUMMER 2!
Styrelsen har beslutat att sa'tta igang med moten den 7 och 21 September
pa prov. Lokalen a'r stor och det gar bra att halla avstand, om vi ser att det
inte fungerar, sa sta'ller vi in resterande moten i ar. I sa fall meddelas det i
na'sta tidning i slutet av September.
Med denna tidning medfoljer en auktionslista for na'sta storauktion den 21
September, visning av objekten i klubblokalen den 24 och 31 augusti samt
den 7 September i mb'teslokalen.
For de som inte kan eller vill komma pa motet, sa kan ni lamna skriftliga bud
eller ringa in bud till Lennart Andersson 0767 - 96 09 29.
Jag saknar fortfarande era e-mail adresser, jag har fatt in 22 st hittills.
Skicka dom ga'rna till "gebertkd@aim.com"
Hall erfriska och forhoppningsvis ses vi den 7 September 2020.
Klaus Gebert for styrelsen i Samlarforeningen Vattenma'rket.

Coronavirus frimarken del 2!
Fler och fler lander ger nu ut coronavirus-frimarken. Till dags dato sa
ar det mer an 40 lander, det gar inte att visa alia i tidningen, manga
lander har gett ut miniark m.m.
Manga ges ut for att tjana pengar pa corona, sa t.ex en firma som heter
Stamperija i Litauen. De ger ut marken for manga lander i Afrika, bade
frimarken och miniark, dessa marken ar mycket dyra och man kan bara
hoppas att ingen kb'per dem.
Har kommer en del av de utgivna markena.

Tva marken i parfran Tjeckien utkom den 24juni 2020, se ovan.
Markena visar munskydd fran diverse organisationer som Roda korset,
krigsmakten, posten, brandkaren, polisen och en som jag inte kan tyda.
Fortsattning sida 3.

Samlarmassor 2020
12 September. Stamps in Svedala, kl. 10-17, Aggarpshallen
4 - 6 december. Nordia 2020, Malmomassan Hyllie
An sa la'nge ar dessa inte installda, avvakta ytterligare medelanden!

United Arab Emirates

SThankYouHeroes
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United Arab Emirates utgav detta mimiark den 10 maj 2020, for att
hedra all personal som arbetat med bekampningen av coronaviruset.
Text pa arabiska och engelska "Thank You Heroes".
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WE ARE ALL IN THIS TOGETHER
Help stop the spreod of COVID-19
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FN blocket ovan gavs ut den 11 augusti 2020, med texten "WE ARE
ALL IN THIS TOGETHER" help stop the spread of COVID 19.

Forts...
Bosnian Hertzegovina kom med ytterligare ett ma'rke den 9 juni 2020
som visar en person i skyddsklader sla mot en mur, dar det finns
coronavirus bakom. Se nedan till vanster.
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Monaco gav den 3 juni 2020 ett ma'rke som visar Prins Albert som nailer
i en jordglob samt handskrivna ord som ar ett utdrag fran hans tal.
"Patience, Confience, Courage, Solidarite, vilket betyder "talamod,
fortroende, mod och solidaritet.
INDONESIA

INDONESIA
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Indonesien bar gett ut ytterligare tva marken med coronamotiv den 12
april 2020. Motivet aren varldskarta i bakgrunden, med personal fran olika
yrkesgrupper i forgrunden.

Nya Zealand har gett ut en serie med sex frimarken, med titeln "BEAR
HUNT 2020" med bjb'rnar i olika situationer. En av dem har en
ansiktsmask. Bear hunt ar en tradition i Nya Zeeland dar man en gang
om aret placerar ut nallebjornar hos folk och denna serie har kommit
ut i samband med coronaviruset for att visa solidaritet.
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Taiwan
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Taiwan gav ut tva marken den 26 maj 2020 for bekampning av
coronaviruset.

Spanien gav ut tva marken i mars/april 2020, jag har inte exakt
datum.Det ena visar ett sjukhus, och det andra personer som sager
"Gracias" vilket som alia vet betyder Tack.
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Guernsey och Alderney har gett ut frimarken dar motiven ar ritade av
barn, det ar atta marken fran Guernsey och fyra fran Alderney.
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Har ovan visas fyra fran Guernsey och tva fran Alderney.
Stay at
Home
HSE.ie

MAILS CENTRE

Fran Irland finns ett automatmarke med stampel fran april 2020.

Slutligen visar jag detta block fran Brasilien som gavs ut den 8 juli 2020.
Dessa coronamarken var en liten del av vad som hittills givits ut och det
kommer fler, var sa sakra.
Klaus Gebert

Storauktioner i host!
Na'sta storauktion blir den 21 September 2020
For de som inte betalat medlemsavgiften sa borjar det bli hog tid.
Den ar 100:- kr for 2020 och betalas till postgiro 53 12 90 - 5
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MOTESDAGAR 2020

Vi har moten foljande dagar under ar 2020: Jan. 13 och 27 (arsmote),
Feb. 10 och 24, Mars. 9 och 23, . April och Maj ar installda!
Hosten: Sept. 7, och 21, okt. 5 och 19, Nov. 2, 16 och 30, Dec. 14.
Motena halles i Limhamns Folkets Hus Sal CD, Buss 4 och 34 stannar
utanfor.
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