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Hej!
Så här mitt i sommaren (?) kanske det känns märkligt att krypa inomhus och tända upp projektorn för
att titta på bilder. Men så är det, andra halvårets första MFK-möte går av stapeln på onsdag.
På detta är det delredovisning av sommarens bilder så här långt.
Alla tar med sig och visar några av sina sommarbilder!
Dessutom vill styrelsen höra dina goda idéer för höstens fortsatta verksamhet. Vad vill du att vi ska
göra på mötena? Har du kommit på någon listigt trick att fixa bilderna i datorn, som du vill dela med
dig av? Har du något förslag på höstutflykt? Ska vi arrangera workshop om något angeläget ämne?
Känner du någon som kan tänka sig att komma och visa bra bilder?
Tänk till och var med och diskutera på mötet!

Under sommaren har vi framgångsrikt klarat av vår utställning på Nimbusgården på Öckerö. Våra
utställningar har en tendens att bli bra...☺
Tack till alla som hade med bilder och hjälpte till med hängning och nedtagning!
Bilderna finns nu i vår lokal.

Fotomaraton 2011
Vårens fotomaraton blev uppskjuten till hösten då det var för få som kunde vara med.
Vi gör nu ett nytt försök antingen söndagen den 4 september eller söndagen den 18 september. På
mötet bestämmer vi vilket datum och tid som passar bäst. Kan du inte komma på mötet så maila gärna
till info@molndalsfotoklubb.se vilket datum du föredrar.
Kort om tävlingen:
8 teman skall fotograferas på 4 timmar med start på Järntorget.
Startavgiften är 20 kr och anmälan sker till info@molndalsfotoklubb.se.
Inbjudan och regler kommer inom kort. Familj, släkt och vänner får också gärna vara med och tävla.
Varmt välkomna önskar Karin, Nisse och Stefan!

Välkomna till höstens verksamhet med Mölndals bästa Fotoklubb!
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