Aktuell information för
Östra Svealands Fotoklubbar

KALENDARIUM
Kommande aktiviteter:

Nr 99/02

Mars 1999

Omkr. 30 mars
SVEFO-INFO nr.3 utkommer (manusstopp 25.3)
28 mars
Redovisning av “BILD -99”
i Hallstaviks Centralskola.

SVEFO´s FOTORESA TILL VISBY
JANUARI 1999

Med Visby och Gotland i vinterskrud för ögonen
samlades ett 15-tal medlemmar från fem-sex fotoklubbar inom distriktet en torsdagkväll i Nynäshamn
för resa med båt till Visby. Vi inkvaterades i Fängelset, som lades ned som fängelse 1997 och numer
fungerar som vandrarhem. Den gamla miljön förefaller
vara intakt och är i sig en upplevelse med sina små
celler och gallerförsedda fönster. Tankarna gick
onekligen till dem som ofrivilligt vistats här.
Vädret var ostadigt och växlade mellan gråmulenhet
och solsken. Visby med ringmuren, kyrkoruiner och
gammal boendemiljö var huvudmålet under denna
resa men många passade också på att göra utflykter
med bil till olika attraktiva områden på Gotland t.ex.
Koviks fiskeläge, Närsholmen med sitt savannliknande lanskap och Fårö med lambgifter och raukar.
En av kvällarna var vi inbjudna till Gotlands Fotoklubb för bildvisning och prat. Den andra kvällen besökte Sudrets Fotoklubb oss i Fängelset likaså för
bildvisning och prat om foto.
Mycket trevliga kvällar båda två!

Omkr. 20 april
Anmälan till SVEFOs vårutflykt. Mer om det kommer
senare.

E-POST

Kända HEMSIDOR
inom distriktet:
Enskede FK:
hem1.passagen.se/enskfoto

Danderyds FK:
hem.passagen.se/etxjlb/dfk.htm

Kista FK:
bahnhof.sel/¨thuben/kfk

Lidingö FK:
hem2.passagen.se/ltf

Sundbybergs FK
http://user.tninet.se/~ele507w

14-15 maj
RIFO i Ljusdal
27-30 maj
SVEFOs vårutflykt till
ÖRSKÄR Upplandskustens
pärla. Gammal fyr, artrik
flora, urskog m.m. väntar att
bli avfotograferade. Boka in
datumet redan nu, mera info
i den här SVEFO-INFO.
Omkr. 25 augusti
SVEFO-INFO nr.4 utkommer (manusstopp 15.8)

EN
liten påminnelse
Vid genomgång av medlemsregistret framkom att
inte alla klubbar har betalat sina årsavgifter ännu.
Gör slag i saken nu!
Inbetalningskort har du
redan tidigare fått.
SVEFO styrelsen

14-17 oktober
FOTOEXPO i Göteborg
16 oktober
Bildinlämning till SVEFOutställningen
20 oktober
SVEFO-Info nr. 5 utkommer (manusstopp 10 okt.)
28 november
SVEFO´s årsmöte och utställning. Arrangör Nynäshamns Fotoklubb.

Ett stort TACK till Evert Pettersson på Gotland !
Kerstin Blomberg Gedda
Danderyds Fotoklubb

e

Redaktörens e-post adress:
legendi@telia.com

Klubbar
Enskilda

200:-kr
100:-kr

I det här utskicket
medföljer följande bilagor:
* Protokoll från årsmötet
* Inbjudan till vårutflykten
* Inbjudan till Hallstavik: BILD -99

SVEFO-INFO innehåller information till och från klubbarna inom SVEFO - Östra Svealands Fotoklubbar och utkommer med 5 nr. per år.
SVEFO-INFO tar gärna in artiklar och tips från alla klubbar
Utgivningsmånader : Januari, Februari, Mars, Augusti och Oktober
SVEFOs ordförande : Göran Kindwall, Oskarsvägen74
Postgiro: 81 76 40 - 6 , årsavgift: 200 kr.
181 56 Lidingö Tel. 08-765 85 71 Fax 08-765 85 79

SVEFO´s BREDDLÄGER
13-14 FEBRUARI 1999
Närmare trettio personer deltog på årets breddläger i Midsommargårdens lokaler.
Första dagen talade Rune Jonsson väl och initierat om ett urval kvinnliga fotografer och visade intressanta bilder därtill.
Olof Glemme gav oss en resumé av den iscensatta fotografins historia och ledde ett roligt och givande grupparbete, där
vi deltagare ägnade ett par timmar åt att själva skapa iscensatta bildserier, som sedan visades för de övriga.
Andra dagen var Curt Larssons och Rune Jonssons dag med
många fantastiska bilder ur deras egna respektive produktioner från 40-talet och framåt med åtföljande ofta finurligt
humoristiska kommentarer.
Detta blev i mångt och mycket en helg i den svartvita fotografins tecken och många av oss blev helt klart inspirerade
att sätta svartvit film i kameran nästa gång!
En av deltagarna sammanfattade det hela med orden
“Härligt med två dagar av bildkickar”
Kerstin Blomberg Gedda
Danderyds Fotoklubb

SVEFO´s STYRELSE 1999

Ordf. Göran Kindwall
Oskarsvägen 74
181 56 LIDINGÖ
Tel. 08-765 85 71
(bostad)
E-post
goran.kindwall@ebox.tninet.se
V.ordf. Kerstin Blomberg
Drakskeppsvägen 51
183 63 TÄBY
Tel. 08-732 03 15
(bostad)
Sekr. K-G Gramén
Svartågatan 35
128 45 BAGARMOSSEN
Tel. 08-648 19 06
(bostad)
Kassör Jan Bergman
Ringvägen 39
182 46 ENEBYBERG
Tel. 08-768 23 53
(bostad)
NYNÄSHAMNS FOTOKLUBB 50 ÅR!
E-post: jan.bergman@telia.com
När framtidshoppet började återvända efter andra världsTävl.ansvarig Jan Bek
krigets slut bildades många fotoklubbar i Sverige, däriSvartensgatan 28
bland Nynäshamns Fotoklubb 1949.
116 20 STOCKHOLM
1 februari i år samlades ett femtiotal gamla och nya medlemTel. 08-640 05 29 (bostad)
mar tillsammans med en rad särskilt inbjudna gäster i FörSuppl. Sven Gedda
samlingshemmet för att fira 50-åringen. Efter de sedvanliga
Drakskeppsvägen 51 (bostad)
årsmötesförhandlingarna började festligheterna med tal, utdelning av utmärkelser, bildvisningar, nostalgi-prat, kaffe med
83 63 TÄBY
landgång och jubileumstårta.
Tel. 08-732 03 15
Olle Hallberg som är medlem i klubben sedan 1952 erhöll
E-post:
RSF´s förtjänsttecken i silver. Han är fortfarande mycket
sven.gedda@mailbox.swip
aktiv och deltar gärna i olika tävlingar med sina fina bilder.
Suppl. Patrik Österberg
Bland hyllningstalarna märktes kommunrepresentant MajBritt Augustsson som överlämnade ett bidrag på 3000 kr
Villagatan 18
till jubileumstävlingen. Fotograf Gösta Rising donerade ett
14941 NYNÄSHAMN
årligt stipendium på 1000 kr till en framstående amatör i klubTel. 08-520 208 44 (bostad)
ben. Svefo representerades av ordf. Göran Kindvall som hade
Suppl. Janos Legendi
med sig en fin fotobok av Anders Geidemark till jubilaren.
Vikingavägen 17
Förutom bilder av gamla och nya medlemmar vi149 30 NYNÄSHAMN
sades även gästböcker, klippböcker samt den nyligen utgivna
boken “Nynäshamn förr och nu”.
Tel. 80-520 172 78
Jubileumsåret har knappt börjat så det är mycket som återE-post. legendi@telia.com
står: “Fototävlingen för allmänheten”, en fotoutställning och
som en värdig avslutning på året: arrangemang av SVEFO-99.
Janos

