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Månadens bild oktober

Tema Det ensamma trädet

Hej

Månadsmötena är �yttade till Johanneskyrkan där vi lättare kan hålla
avstånd.  
Nästa månadsträff är den 3 november i Johanneskyrkan

Vi efterlyser bidrag till årets almanacka gärna lokala bilder från 70-80-tal.
Har du några bidrag lämna in dem via denna länk eller maila dem.

Onsdagsträffarna ersätts av utomhusaktiviteter.

Månadsmöte 3 november

Bildvisning Klubbmästare 2019
Månadens bild
Tema Gatufoto
Vi tittar på bilderna som deltog i Östsvenskan 2020/21

 Medtag eget �ka
3 november kl 19 i Johanneskyrkan

Utställningar

Vi har en del möjligheter till egna utställningar på bland annat biblioteket.
Skicka en intresseanmälan till info@atvidabergsfotoklubb.com om du har
bilder att ställa ut.

https://www.dropbox.com/request/JpZg2r2gAHEhg1A09gUF
mailto:%20info@atvidabergsfotoklubb.com


/Styrelsen

Månadens bild oktober
Tema Det ensamma trädet

 

På gång

Månadsmöte november

Månadens bild
Tema Gatufoto
Bildvisning av 2019
årsklubbmästare
Bildvisning av bidragen till
Östsvenskan 20/21

Medtag �ka
-3 november kl 19
-I Johanneskyrkan

Månadsmöte december

Månadens bild
Tema Kollektion med tre bilder
Bildvisning av 2020
årsklubbmästare

Medtag �ka

-1 december kl 19
-I Johanneskyrkan

Foto Lars Johansson

 



Månadens bild 2021

November Gatufoto

December Kollektion

Teman månadens bild 2022

Januari Bild från 2021

Februari Kyla

April På fel plats

Maj Fritt motivval

September Fritt motivval

November Arbetsplats Åtvidaberg

December Kollektion 3 bilder

 

KM

Km ställs in under 2021

 

Digirace:

Oktober Småkryp

Teman KM 2022

Mars Fritt motivval

Juni digitalt Fågelperspektiv

Oktober Sommaräng

Teman Digirace 2022

Februari Väder

Oktober   Fritt motivval

 

Ordföranden har ordet

 
Hej på er alla! 
Längesedan sist! Jag hoppas att ni alla mår bra och klarat er relativt bra
från Covid. Själv drabbades jag ganska hårt i januari och dras fortfarande
med den sk långtidscovid. Hur livet kan ändras så drastiskt av ett virus som
härjar runt i hela världen. Detta är en av anledningarna till att jag legat
väldigt lågt i allt i stort sett och försökt komma tillbaka till arbetet i första
hand. Ni får ha överseende med detta, men det går sakta med säkert åt
rätt håll även om krafterna inte är med. Diplomen är på väg ut till
klubbarna så ni vet att dom är inte bortglömda! Nog om mej nu och över
till distriktet.
 
Vi planerar för att genomföra en klubbledarträff digitalt den 17/10 mellan kl
15-17, mer i inbjudan längre fram i brevet.
Östsvenskan 2022 planeras kunna hållas fysiskt men kan komma att
ändras beroendes på restriktioner. Temat blir FALLFÄRDIGT 
 
För att nyhetsbrevet ska nås ut till så många av våra medlemmar som



För att nyhetsbrevet ska nås ut till så många av våra medlemmar som
möjligt, vore vi tacksamma om ni klubbvis eller individuellt vill skicka in era
mailadresser till oss på info@ofd-fotoklubbar.se, så kan vi lägga in så ni får
nyhetsbrevet direkt till er privata mail.
Tills vi hörs igen, ha en fortsatt �n fotohöst!

Vänligen 
Marianne Lindblom
ordforande@ofd-fotoklubbar.se

Östsvenska Fotodistriktet

Vi verkar i Östergötland och Småland för anslutna klubbar och
klubbmedlemmars utveckling inom
fotokonsten genom erfarenhetsutbyten och klubbledarträffar samt
fototävlingen Östsvenskan.

Vi arbetar också för ett utökat samarbete mellan klubbarna i distriktet
genom hemsidan Östsvenska Fotodistriktet  och genom Nyhetsbrev, där
klubbar kan skriva om olika klubbaktiviteter, föreläsningar och ut�ykter.

Östsvenska Fotodistriktet består av 15 anslutna fotoklubbar med över 500
medlemmar i regionen. Östsvenska Fotodistriktet är i sin tur anslutna till

VÄLKOMNA ANEBY FOTOKLUBB

Vi passar på att hälsa välkommen till Aneby Fotoklubb, som valt att gå med
i Östsvenska Foto Distriktet! Roligt och hoppas ni kommer att trivas.

 

 

Copyright © 2020 Åtvidabergs Fotoklubb, 
Du får detta nyhetsbrev som medlem i Åtvidabergs Fotoklubb eller att du
anmält intresse.
 

Hantera prenumeration:

Uppdatera informationen

Säga upp

 

Visa

Visa online

 

Besök oss:

Webben

Facebook

Mail

Sent with Get a Newsletter
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