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1. Resa till  Tallinn. 

Den planerade resan till Fotografiska i Tallinn väckte inte något större intresse 

och inhiberades.  Men som tidigare meddelats fanns en möjlighet att ansluta sig 

till bussbolaget Launokorpis resa 3.12 till Tallinn. Några medlemmar har nappat 

på erbjudandet.  

OBS! Det blir inget möte onsd. 4. 12.  

---------------------------------------------------------------- 
2. Måndag 16.12. kl 18.30 gästas klubben av fotografen Lars 

Sundström som presenterar sin nya bok Ögonblick - 
Silmänräpäyksessä. En givande kväll är att vänta. Kruxa för i 
kalendern! Det blir också glögg och pepparkakor. Välkommen!  
_________________________________________________________________ 

3. Kommande program  

Månadsmöte 8.1. Mörkerfotografering och ljusmålning, t.ex. med 

ficklampa, sprakastickor och  stålull.    

Måndagsträff 20.1.  Fotouppgift: att beskära och behandla tre bilder som 

skickas på förhand.  
_________________________________________________________________ 

4. Sedan senast: 

A. Utställningen ”Tillbaka till naturen” som sammanställdes på basen av 

sommaruppgiften togs ner i Pojo bibliotek 4.11. Allmänheten röstade 

fram de vinnande bilderna. Sammanlagt lämnades i Ekenäs och Pojo 294  

röster. Mest röster, 52 fick Viveka Rabehls bild av en skrotbil med 

blommor i,  näst mest,  36 röster fick Roland Östers bild med 

tunnelmotiv.   Med 35 röster kom Gunnar Klingstedts bild av ett förfallet 

stockhus på tredje plats. De närmast följande placeringarna togs av Anita 

Valtonen, och Peter Sjöstrand. Glädjande nog fick alla deltagande bilder 

röster. Bland alla som röstat lottades ett bokpris ut i Ekenäs och i Pojo.  
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

B. Tävlingen ”Månadens bild” med temat ”Höst” avgjordes genom 

röstning på mötet 6.11.  Reijo Kangas bild av en pojke i ett höstligt 
landskap samlade 10 poäng och vann. Med 8 poäng placerade sig Annika 
Lindbloms bild av domherrar i en rönn,  på andra plats. Bilden av en 
fågelsvärm i ett landskap,   fick 7 1/2 poäng och kom trea. Bilden togs av 
Viveka Rabehl. Se alla bilder på hemsidan/Bilder/Månadens bild. 
................................................................................................................................. 

C. Under måndagsträffen 18.11. höll  Wiking Werner  en intressant 

lektion/demonstration om inramning av foton.  

-----------------------------------------------------------------
5. Klubbens fjärde Raseborgs-kalender har utkommit.  Tack till 

Viveka Rabehl som hållit i trådarna och tack till alla som lämnat 
bilder! Tack till sponsorerna! Medlemspriset är 13 e. Kalendern kan 
hämtas i klubblokalen.  
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