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ÖRSKÄR - en ö värd att upptäcka
Så löd rubriken på den inbjudan som Patrik Österberg, utflyktsledare inom SVEFO, frestade oss med i ett utskick i
skarven mellan vinter och vår. Och nu- några dagar efter
hemkomsten därifrån - med ljusbordet fullt med monterade diabilder inser man att ön verkligen är värd ett besök.
I norr det stora vida havet, ibland så lungt och fridfullt
och ibland så vredgat och respektingivande. Nära stranden reser sig den ståtliga och numera obemannade
fyren mot himlen. Fyren stod färdig 1739. Den övre delen
har sedan
byggts om ett antal gånger, senast 1852. Ett litet stycke inåt land finns de prydliga, vitrappade bostadslängorna
där
fyrvaktarna och deras familjer bodde.
Husen är nu ombyggda till vandrarhem av mycket god
klass. Här bodde vi fr.o.m. torsdag kväll den 27 maj t.o.
m.
söndag middag den 30 maj. Märkligt är ju att ett så trevligt SVEFO-evenemang som detta endast samlar tio vuxna
och tre barn.
Vad Du än gör i fortsättningen: Visa Ditt personliga
intresse för SVEFO-aktiviteterna. De är bra och i
högsta grad prisvärda.
Motivrikedomen på Örskär är stor. Här finns kala klipphällar ut mot havet med fräsande bränningar. Barrskogen
står tät och smala stigar slingrar sig genom skogsdunklet.
Gullvivor i mängd lyser mot oss lockar till låga kamerapositioner. Främst bland motiven står dock fyren, både
utifrån och inifrån och i olika ljus dygnet runt. Min egen
diabildserie i traditionell fototeknik avslutas med den tända fyren mot en mörkblå skymningshimmel och med fullmånen vid sidan om.
Apropå teknik: Göran Kindwall gjorde på ett utomordentligt pedagogiskt sätt en genomgång av bildframställning

Kommande aktiviteter:

I det här utskicket medföljer följande bilagor:

Omkr. 25 augusti
SVEFO-INFO nr.4 utkommer (manusstopp 15.8)

* Kallelse till SVEFOs
årsmöte

14-17 oktober
FOTOEXPO i Göteborg

* Inbjudan till SVEFO-99
i Nynäshamn

16 oktober
Bildinlämning till SVEFOutställningen i Nynäshamn
20 oktober
SVEFO-Info nr. 5 utkommer (manusstopp 10 okt.)
28 november
SVEFO´s årsmöte och utställning. Arrangör Nynäs-

* Allmänt om SVEFO
utställningen
* Regler för SVEFOutställningen
* Följesedlar (3 olika)

Användbara fotolänkar
RSF
SVEFO
Enskede FK
Danderyds FK
Kista FK
Lidingö FK
Sundbybergs FK
Nynäshamns FK
htm

http://w1.317.telia.com/~u31709248/
http://home.bip.net/svefo/
http://hem1.passagen.se/enskfoto
http://hem.passagen.se/etxjlb/dfk.htm
http://www.bahnhof.se/~thuben/kfk
http://hem2.passagen.se/lfk
http://user.tninet.se/~ele507w
http://hem3.passagen.se/fotonfk/main.

Meddela nya adresser till redaktören.
e-post adresser
Ordf. Göran Kindwall
Kassör Jan Bergman

goran.kindwall@ebox.tninet.se
Jan Bergman@telia.com

dan hur man med en bärbar dator och ett bildprogram
kan manipulera bilder. Ordet “manipulera” har ju en
dålig klang, bättre är kanske att säga “bearbeta”. Man
kan t.ex. korrigera färger, ta bort störande detaljer i
sina bilder m.m. Patrik gjorde direkt på dataskärmen
en bearbetning genom att byta huvudet på en träskulptur mot mitt. Träskalle som träskalle! Visst blir
man imponerad över den nya teknikens möjligheter.
Efter gotlandsresan i vintras inbjöd Kjersti och jag till
en återsamling hemma hos oss för att vi alla skulle få
se varandras bilder. Nästan alla kom. Vem tar ett initiativ i samma riktning den här gången?
Stig Segerström Enskede FK

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

Nynäshamns Fotoklubb
inbjuder Östra Svealands samtliga fotografer -anslutna till SVEFO- till årets stora fotoutställning

SVEFO -99
Utställningen visas söndagen den 28 november 1999 i Nynäshamns Folkets Hus där juryn
kommer att
redovisa sin bedömning av de insända bidragen.
På samma plats håller även SVEFO sina årsmötesförhandlingar. Närmare information kommer i
SVEFO-INFO nr. 5 i oktober 1999.
Vi bifogar regler och nödvändiga blanketter (1 ex av varje) för deltagandet. Dessa finns även på
SVEFOs hemsida http://home.bip.net/svefo för hemtagning.
Bidragen sändes in klubbvis och åtföljas av följesedlar, sammanställning samt uppgift om
ansvarig tävlingsledare som svarar för att varje bidrag följer gällande regler.

Bidragen skall vara postade senast lördagen den 16 oktober
!!
Bifoga ett frankerat vykort adresserat till den deltagande klubbens tävlingsledare vilket vi
returnerar
omgående som bevis på att Nynäshamns Fotoklubb mottagit tävlingsbidragen.
Bidragen sändes till Nynäshamns Fotoklubb
C-O Hofberg
Rosenvägen 39
149 41 NYNÄSHAMN
Kostnaden för att deltaga är 50 kr för en klass, 70 kr för två klasser och 80 kr för tre eller flera
klasser per deltagare. Avgiften betalas in klubbvis senast lördagen den 16 oktober till
Nynäshamns FKs post-girokonto 171 638-0. Skriv "SVEFO - 99" och klubbens namn på
talongen.
Frågor angående arrangemangen besvaras av någon av följande personer
C-O Hofberg tel. 08-520 146 91
Janos Legendi 08-520 172 78 e-mail: legendi@telia.com
Titta även på NFKs hemsida, http://hem3.passagen.se/fotonfk
Nynäshamns Fotoklubb startade sin verksamhet 1949 och firar sitt 50-årsjubileum i år. Klubben
har ett sextiotal medlemmar och har tillhört de mest aktiva klubbarna inom distriktet genom åren.
NFK arrangerar nu sin femte och sista SVEFO-utställning - i det här årtusendet.

