
 

 

 

Månadsbrev oktober, 2020 

 

Nu kommer mörker och dimma. Perfekt väder för 

fotografering! 

 

24 oktober kl. 12-16 Enskede fotoklubb fotoutställning 

Vi har fått en inbjudan till vernissage i folketshus i Årsta, Hjälmarsgatan 

26. Utställningen pågår till 10 november. Se bif fil. 

11 november kl. 18-20. Kvällsfoto på stan. 

Vi träffas vid Dramaten kl. 18 och promenerar på kajen bort mot 

djurgårdsbron och Vasamuseet. Ta med kamera och stativ. Vi delar tips 

och råd med varandra. På vägen tillbaka landar vi på en pub och pratar. 

Lasse är vår guide: 07203939905. 

Månadens fotoutmaning 

Gör en bildberättelse. Spar bilderna i en Powerpointpresentation och 

skicka den till bilder@sliffoto.se senast den 15 november. Vi planerar att 

visa bildberättelser på vår julavslutning den 10 december. 

10 december kl. 18-20 

Julavslutning på KS kl. 18-20. Vi bokar en stor föreläsningssal så att vi 

kan träffas på ett säkert sätt. Vi bjuder på macka och glögg. Mer info om 

plats läggs ut på hemsidan, med anmälan. 

Rapport från styrelsen och aktivitetsgruppen 

Vi jobbar vidare med hemsidan. Fortsätt att skicka bilder till våra 

gallerier. Vi kommer att lägga upp Tips&Tricks på hemsidan och i 

Facebook gruppen. I november kommer det att handla om 

mörkerfotografering. Vi jobbar fortfarande med vårt namnbyte till Region 
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Stockholms Fotoklubb. Det ska bli en ny logga. 

 

Kommande:  
januari. Utflykt till Nyfors. Preliminärt runt den 23:e. 

 

Hälsningar Styrelsen 

Facebook 

Det är på vår Facebooksida de händer! Här hittar du spontana inbjudningar till aktiviteter. Här kan du 

själv söka efter fotokompisar om du har något spännande idé. Vi heter Stockholms landstings 

fotoklubb, du skickar en förfrågan som accepteras om du är med i vår fotoklubb. 

Inbjudan från Enskede fotoklubb 

 

 ”Hej vänner! 

 

Enskede fotoklubb fyller 70 år i år. Det firas rejält med en serie om 4 
utställningar nu under hösten.  
Platsen är i Årsta folkets hus. Klubbens nya hemvist från och med nu i 
höst.  
 

Vi välkomnar alla fotovänner och andra vänner till att se våra utställningar i 
höst.  
 

Nummer TRE i ordningen är porträttutställningen ”Se oss” som börjar 

på lördag den 24 oktober. Pågår till 10 november.  
 

Ni hälsas varmt välkomna! 
 

Adressen är Hjälmarsgatan 26. 
 
 

Hälsningar 

Peter Heljesten 

Ordförande 

Enskede fotoklubb 

 

peterhe291@gmail.com 

0738798512” 
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