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Julgatorna har öppnats och snart har vi december här, det
betyder att det är dags för Klubbens traditionella julträff
som ordnas onsdag 5.12. kl 18.30 i klubblokalen.
Ta med några bilder som du kan berätta något om, det kan
vara äldre eller nyare bilder, det kan handla om jul och vinter
eller något helt annat.
Så blir det lotteri, frågesport och trevligt umgänge.
Det finns skinkpaj med sallad för 7 e. Meddela senast
måndag 3.12 före kl 12 till klubbens e-post, om du äter paj.

Klubben bjuder på glögg och kaffe. Glöm inte att ta med en
liten julklapp!

Måndagsträffen 17.12. bortfaller
…………………………………………………………………………………………………………………
Januari månads möte hålls onsdag 2.1.kl 18.30. Lämpligt i början på det
nya året blir det en idédiskussion om klubbens verksamhet och
målsättning.
Kom med och diskutera och ventilera klubbens verksamhet. Idéer och
tankar är välkomna. Under mötet bjuds på lite extra traktering.
_____________________________________________________________

Sedan senast:
Under Måndagsträffen 19.11. berättade Niclas Rantala från Pargas inför
en månghövdad publik om hur man filmar med systemkamera.
November månadsmöte hölls ons 7.11. Kenneth Weber höll en
inspirerande och intressant presentation om hur han fotar vilt. Han
demonstrerade den tekniska utrustningen och visade verkligt fina bilder.
Uppslutningen på mötet var stort .

Kalender 2019
Klubbens Raseborgkalender 2019 har kommit ur tryck och finns till salu
för 19 e. Medlemspriset är 13e. I år är kalendern tvåspråkig och är
försedd med en liten ficka. Ett antal kalendrar finns i klubblokalen,
anteckna hur många du tar och betala till klubbens konto eller till
kaffekassan.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Den utannonserade introduktionskursen i programmet Lightroom fick
för få deltagare och flyttas fram till en lördag i början av nästa år.
Hoppas det lyckas bättre då. Kom gärna med förslag till kursdag.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Kom ihåg att utnyttja klubblokalens möjligheter till printning,
fotografering med studioutrustning, bildmontering mm.
.............................................................................................................................

