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1. Onsdag  8.5. åker vi till Raseborgs slott. Start från klubblokalen 

18.00. Tyvärr kommer vi inte in i slottet, det stänger kl. 17 liksom 
Slottsknektens stuga men slottet är alltid värt ett besök ändå.  Bl.a. finns 
en ny stig med informationsskyltar som går runt slottet. Viveka tar med 
kaffe och tilltugg.  Vi får hoppas på fint väder!  Ser det ut att bli mycket 
regnigt blir det alternativt program på klubben.  
 

2. Vårens utfärd går till Helsingfors och Sveaborg. Avfärd lör. 

25.5.Tåg från Ekenäs 9.07,  från Karis  9.28 framme i  H:fors 10.23. Färjan 

till Sveaborg går från  Salutorget, 3-4 turer i timmen. Biljetten kostar 5 e.  
På Sveaborg finns mycket att se och uppleva. Ett mångsidigt infopaket 
om Sveaborg finns på https://www.suomenlinna.fi. Vi reserverar plats för 
gemensam lunch på någon av restaurangerna.  Ett lämpligt returtåg är 
t.ex. 17.37 från H:fors,  i Karis 18.31 och 18.51 i Ekenäs. Det betyder i så 
fall att vi väljer t.ex. 16.30 -färjan från Sveaborg.     
Som alternativ till Sveaborg kan man välja en tur till Skanslandet. Färjan 
dit går från Salutorget. Närmare info på https://vallisaari.fi. 
Anmäl er senast 22.5. till klubbens e-post. Familjemedlemmar är 
välkomna med.    
 

3. Sedan senast:  Tävlingen Månadens bild avgjordes på mötet 15.4. 

Flest röster fick Vivekas bild av en man omgiven av rök, på delad andra 
plats kom Roland Öster och Peter Sjöstrand och på tredje plats Anita 
Valtonen. Se närmare på hemsidan under Bilder/Månadens bild. 
 

4. Tema för sommaruppgiften är denna gång ”Tillbaka till naturen” ett 

tema som kan tolkas på olika sätt och som förhoppningsvis resulterar i en  
stor variation på bilderna. Var och en kan lämna in 3 pappersbilder. 
Bildens långsida får vara max 30 cm. Bilderna lämnas in till klubben, eller 
Fotofabriken vilket ännu bör kollas, senast 25.8.  Paspisar görs på talko. 
Bilderna sammanställs till en utställning där allmänheten röstar fram de 
bästa bilderna.   
 
Denna sommar finns också en annan fotouppgift: klubben deltar i Hangö 
fotofestival 7.9. med en liten utställning på 10 foton på temat Stadsliv. 
För detta behövs bidrag. Skicka in 2 bidrag till klubbens e-postadress 
senast 25.8. Styrelsen gör vid behov ett urval och ser till att bilderna 
printas i storlek 20x30 cm och monteras på kapaskiva på klubbens 
bekostnad.    
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Hemsidan.  

Huvudbilden upptill  på första sidan kommer att skifta enligt årstiderna. 
För detta efterlyses nu vår-sommar, höst och vinterbilder i format 5,1 x 1 
och långa sidan 1200 pixlar eller mer. Skicka in bilder till klubbens e-
postadress.  
Det nya Medlemsforumet  har fått en ansiktslyftning.  Där kan du delta i 
eller starta diskussionstrådar i olika ämnen som intresserar dig, berätta 
om någon fotoupplevelse osv. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.Utställning: Annika Lindblom ordnar en utställning i Werners galleri på 

Kungsgatan under juni månad. Temat är fåglar. Säkert värt ett besök! 
 

7. Kalenderprojekt 2020 

Styrelsen har kontaktat ett antal  företag i Raseborg och erbjudit dem 
synlighet i nästa års kalender och på vår hemsida mot ett litet understöd. 
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Nio företag nappade på erbjudandet  och kommer alltså att synas på 
hemsidan och i nästa års kalender.  
För kalendern behövs bra bilder från olika delar av Raseborg. Redan nu 
kan du skicka vinter och vår-bilder till Viveka på adressen 
viveka.rabehl@gmail.com.  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Hangö fotofestival eller Hanko fotofestival som det officiella namnet 

är ordnas lördag 7.9. i Hangö stadshus. Årets tema är  Citylife och bland 
föreläsarna finns flera framstående fotografer, bl.a. Stefan Bremer och 
Cata Portin.  

För andra året är Viveka  ordförande för festivalstyrelsen, medan Peter är 
sekreterare. Klubben är också i övrig engagerad.  
Som i fjol står klubben för caféserveringen under festivalen, till det 
behövs frivilliga. Den som ställer upp kommer gratis in på festivalen och 
kan alltså ta del av åtminstone en del av föreläsningarna. (En biljett  för 
hela dagen kostar 30 e).  Anmäl er till Viveka: viveka.rabehl@gmail.com.  
Så  har klubben i stadshusets trappuppgång en liten utställning 
tillsammans med Hangö fotoklubb. Se närmare under punkt 4 i cirkuläret. 
Stadsliv är också tema för årets fototävling som är öppen för 
allmänheten.  Tävlingsbilderna bör vara tagna under tiden 1.1.-21.8.2019. 
Var och en kan lämna in tre bilder. Se närmare uppgifter på 
www.hankofotofestival.fi.  
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. I år är det igen dags för fototävlingen mellan finlandssvenska 

fotoklubbar: tävlingen avgörs i Korsholm/Vasa den 28.9. De två 
teman/klasserna är: 1. Natur och 2. Porträtt i miljö.  Varje deltagare kan 
delta med 3 bilder per klass. Endast rimliga, sedvanliga justeringar är 
tillåtna. Bilderna laddas upp på sidan www.fototavling.fi.  Där hittar du 
också mera information om bildstorlek, mm. Bilderna bör vara tagna 
mellan 1.9.2018 och 18.8.2019. I motsvarande tävling för två år sedan 
placerade sig Roland Öster och Viveka Rabehl mycket bra.   
 

10. Tidigare i vår beslöt styrelsen att klubbens medlemmar får 

låna/hyra studioutrustningen som finns i klubblokalen. Ett dygn kostar 20 
e och ett veckoslut 30 e. Se närmare på hemsidan:  I klubblokalen kan 
du... /Studiofotografering.  
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Klubben har fått en del fotolitteratur av Fotocentrum Raseborg, 

lönar sig att kolla in.  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. De medlemmar som enligt bokföringen ännu inte betalt sin 

medlemsavgift får en påminnelse med detta cirkulär.  
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