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Hej!
Ännu ett fotoår förpassas snart till arkivet. Men innan dess firar MFK traditionsenligt av det med
glögg, lussekatter och pepparkakor. Och bilder naturligtvis!
Tävlingsbilder i den sista delen i årets tematävalande. Temat är Kollektion! Det blir spännande och se
hur detta tolkas... Var och en får tävla med en kollektion om tre bilder. Namnge så de hamnar i rätt
ordning.
Fler tävlingsbilder blir det i form av redovisning av resultatet från Mölnlycke Fotoklubbs bedömning
26/1 19:00
av vår tävling med temat Skogen.
Därefter kan vi då, efter en stunds beräkning, kora Årets MFK-fotograf och Klubbmästare!
Temana för nästa år tävlande är redan klara och är som följer:
Mars
Maj
September
Oktober
December

Fritt Tema
Inne
”2013-06-15″
Rinnande vatten
Spiral

Ännu mer bilder, Anders Hammarström visar höjdpunkterna från årets bildskörd. Det börjar bli en
tradition det med... 
Och naturligtvis, är det någon fler som har några bilder att visa, så tittar vi med glädje på dem.

Vår utställning i Frölunda kulturhus är nu avslutad. Det allmänna intrycket är att det var hög kvalitet
på de utställda bilderna, och besökarna har verkat nöjda. De köpte t o m med bilder!
Ett stort tack till alla som var med!
Men det blir ingen lång vila efter de framgångarna. I oktober ska vi hänga upp en ny utställning, denna
gång hos Scandinavian Photo i Mölndal.

Klubbens årsmöte infaller som vanligt i februari. Det kan vara en god idé att redan nu så smått fundera
på om det är några förändringar i klubbens verksamhet eller styrelse som du vill föreslå. Du kanske
själv är intresserad att ta något av klubbens "förtroendeuppdrag".

Till sist vill styrelsen önska alla medlemmar en riktigt God Jul och Gott Nytt fotoår!
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