Oktober 2009

Bländaren
På grund av hårddiskkrasch och bristfällig backup kommer denna Bländare se något annorlunda ut.
Vår fotoutställning på Folkets Hus börjar måndagen den 9 november och kommer att hålla på tre till
fyra veckor. Det är inte ett krav med stora bilder, däremot är det värt att tänka på att stora bilder
generellt gör sig bättre på den stora väggen. Man får gärna bifoga titlar på sina foton om man vill
göra det. En förhoppning är att alla kommer själva med sina tavlor och hjälper till med
upphängningen. Kan man inte komma så finns det kanske en kompis som kan ta med bilderna.
Kerstin kommer att vara på Folkets Hus från och med kl 16 och hon hoppas att fler dyker upp så snart
man kan. Tror man sig bli hungrig kan det vara värt att ta med lite matsäck, det brukar inte finnas
något att köpa kvällstid.
Nästa månad är det inget diskussionsmöte på Svenssons Kafé utan vi kommer att pröva något nytt.
Den 17 november kl 18 är konferensrummet bokat på ABF. Då tänker vi fika, titta på bilder och prata
lite kring dem. Så om du har några bilder som du vill visa upp så gärna med dem på ett USB-minne.
Klubben har nu köpt in dator och projektor som ska göra det både roligare och lättare att se på
bilder. Invigning av våra nya prylar kommer att göras på nästa månadsmöte den 25 oktober när vi ska
presentera månadstävlingen. Dessutom ska Christer Berg visa bilder och några korta filmer plus
berätta om ”Den osynliga älven”.
Inlämning till nästa månadstävling: ”självporträtt”.
Den 22 oktober kommer sex medlemmar att besöka Svenssons ramar. Det är max för en kväll, men
säg till om du är intresserad av ett besök, så går det säkert att ordna igen efter nyår.
Det kan vara värt att nämna rabatten på Credenza en gång till - de två bilderna behöver inte vara
samma motiv.
Årsmötet ligger inte så långt borta och det är dags att välja in lite folk i styrelsen. Bland annat
kommer Leif att sluta som kassör. Är det någon som känner att det skulle vara kul att få axla den
rollen eller vara med i styrelsen på annat sätt så prata med styrelsen.

