
 

 

 

 
 
På grund av att jag inte haft någon dator tillgänglig förrän nu blir det en mycket kort och sen 
Bländare. 
 
Månadsmöte imorgon söndagen den 30 augusti. Det planerade besöket av en fotograf har 
blivit inställt och jag har ingen uppgift om det har hittats någon ersättare. Däremot lär det väl 
bli inlämning av bilder till månadstävlingen och fika och så där. Dessutom är det dags att byta 
ut bilder på ABF, så ta med er några alster för det ändamålet. 
 
Det finns diskussioner om att åka en helg till Frostviken i september. Förutom vackra vyer så 
finns där även den samlare som visades i Håkan Perssons film på ett av vårens möten. Kerstin 
har preliminärbokat en natt i Jorm den 12-13 september. Det kostar 670 kr och då ingår en 
övernattning med middag på lördagen och frukost på söndagen. Det finns dubbelrum med 
kokmöjligheter och kylskåp, så att vi kan ordna vår egen matsäck. Det är 27 mil dit och ni får 
fundera till månadsmötet om ni vill göra utflykten så som Kerstin planerat den, eller om det 
skall ändras på någonting. Det finns mer information om utflyktsmålet på www.ridijorm.se. 
 
Forsaleden är också en plats det finns planer på att anordna en fotoutflykt till nu i höst. Det 
går ju bra att diskutera det vidare på månadsmötet.  
 
På månadsmötet den 27 september kommer Staffan Husberg och pratar om 
porträttfotografering. 
 
Diskussionsmöte på Svenssons Kafé den 16 september klockan 18. 
 
Eftersom det blir utställning på Folkets Hus framöver så kan det kanske vara intressant att 
veta att klubbens medlemmar har 15 % rabatt på canvasutskrifter hos Credenza. Rabatten 
gäller vid beställning av två tavlor samt året ut.  
 
Till sist ett litet kalendarium. 
 
30/8 2009: Månadsmöte kl 18:00 på ABF, Rådhusgatan 37, 3 tr. 
 
12-13/9 2009: Eventuellt Frostviksresa. 
 
16/9 2009: Diskussionsmöte på Svenssons Kafé kl 18:00. 
 
27/9 2009: Månadsmöte kl 18:00 på ABF, Rådhusgatan 37, 3 tr. 
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