Nyhetsbrev nr 1 2022 från Fotoklubb Fornby
Nu är det härliga tider för fotografering! Sommaren är här och coronaeländet har
klingat av. Under våren har vi haft många aktiviteter i klubben och kommit igång med
klubbkvällar, utflykt, fotoupptakt och kursverksamhet
Det här med fotoutflykter är roligt. Fotoklubbens ambition är att arrangera en utflykt
per termin. Utöver dessa utflykter kan klubbens alla medlemmar enkelt arrangera en
egen fotoutflykt! Om det är någon som har en bra idé på utflyktsmål så är det bara
att ta upp det under en klubbkväll och kolla om det är någon eller några som vill
hänga på! Det är inte svårare än så! Det går också att meddela Micke Wiklund
(fotofornby@gmail.com) så att han sätter in utflykten på hemsidan eller mejlar ut till
medlemmarna. Tala då om vart och till vem den intresserade ska vända sig och vilka
begränsningar i antal deltagare som finns!
Vi har haft en bra kursvår med grundkurs, macrofotokurs, Lightroomkurs och
naturfotokurs. Fotoklubben återkommer med utbud inför höstens kurser under
augusti. Förutsättningen är att det ska bli ungefär som vanligt.
Vårens stora klubbutflykt gick till Örskär den 27/5 med 10 deltagare.
Väderprognoserna var dystra inför avfärden men det blev bättre än väntat och det
blev intensivt fotograferande från fredag eftermiddag till söndag förmiddag. Många
bilder blev det och så småningom kommer några bilder att läggas upp på hemsidan
(fotoklubbfornby.se).
Klubbkvällarna fortsätter under större delen av juni för att ta en paus till i början av
september. Under hösten fortsätter verksamheten som tidigare med såväl utflykt,
kurser, klubbkvällar varannan onsdag och en massa annat!
Till sist en uppmaning till dig som är medlem! Vi vill ha dina bilder publicerade i
”Galleriet” på hemsidan. Fotoklubb Fornby vill visa världen att vi medlemmar i
klubben tar bra bilder och ständigt utvecklas! Bilderna ska vara maximalt 500k och
skickas till Micke (fotofornby@gmail.com).
Väl mött på onsdagsträffarna framöver
Per Leijström
Ordförande

