Hyssna Fotoklubb
MEDLEMSBLAD

Nr 2 2018 Årgång 18

Redaktören tar till orda...
När jag skriver dessa rader noterar jag den 1 juli i almanackan. Sista dag för inlämning av
bilder till fotomaran för oss som var i Skagen, var igår. Tre motton var en lagom stor uppgift, 6 av 9 deltagare inkom med bidrag, vilket jag tycker är en hyfsad procent.
Jag försöker att inte fokusera så mycket bakåt och vad har vi då i klubben framför oss i
höst...? Några har nu en skön semester med nya och spännande motiv att ta sig an.
Förutom programmet för våra månadsmöten i den nya lokalen (Björlandavägen 11, i
Sätila), kommer det finnas utflykter att åka med på, samt tävlingar att deltaga och lämna
in bilder till (Markmästerskapet, Göteborgsmästerskapet samt Västsvenska Fotoexpon).
Ej att förglömma våra Månadstävlingar i digitalt och påsikt.
Jag önskar och tror på nya medlemmar som ansluter till vår klubb under hösten och att de
som tillkom under våren har fått mersmak...
Hoppas vi syns på Lockö Kvarn i Hyssna vid upptakten den 13 augusti.
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PROGRAM HÖST / VINTER 2018
13 AUGUSTI 18.00
Uppstart vid Lockö Kvarn i Hyssna
Vi grillar korv med bröd och fikar.
Bildvisning: Mini-fotomaran från Skagen redovisas
Bilder från Skagenresan
Fikavärdar: Vår eminenta styrelse
3 SEPTEMBER18.00
Månadsmöte Björlandavägen 11, Sätila
Månadstävling: Digitalt
Bildvisning: Våra nya medlemmars afton...
de får också äran att visa ett urval av sina biler.
Fikavärdar: Mikael Redhammar, Leif Flyden
1 OKTOBER 18.00
Månadsmöte Björlandavägen 11, Sätila
Månadstävling: Påsikt
Bildvisning: Bengt-Åke Öhgren, naturfotograf från Tidaholm,
visar ett av sina bildspel. ”Het kärlek i arktis”
Fikavärdar: Ingemar O, Torbjörn H

Detta ingår i fikaansvaret:
Införskaffande av kaffe, tepåsar, socker
och tilltugg (bröd, smör, pålägg)
kaffekokning.
OBS! Diskning, städning efter mötet
ingår också.
Om du inte kan komma den dag du har
ansvar för mötet - byt med någon
annan
från medlemslistan.

På våra månadsmöten
har vi närvarotävling
varannan gång påsikt,
varannan gång digitalt.

5 NOVEMBER 18.00
Månadsmöte Björlandavägen 11, Sätila
Månadstävling: Digital
Bildvisning: Ett bildmässigt smakprov av Mats Wallins bilder.
Fikavärdar: Bertil Larsson, Inga-Britt Wallin
3 DECEMBER 18.00
Månadsmöte Björlandavägen 11, Sätila
Månadstävling: Påsikt
Bildvisning: Studiofoto står på programmet denna kväll.
Fikavärdar: Leif Johansson, Börje & Birgit

Utflykter:
Näsbokrok, naturreservat utanför Åsa (september)
Gå - och fotovänligt, fika alt. äta på Tjolöholms slottscafé
ISA-båten, Lygnern
Om intresse finnes
Vårgårda Naturfotofestival 2-3 november
Övernattning alt. dagsutflykt
Eventuell samåkning sker från Hyssna församlingshem.
Utflykterna kommer att annonseras på våra månadsmöten
Vi som kan träffas 18.00 för mingel.
Ordinarie möte börjar med fika 18.30

En resa till Skagen med Hyssna Fotoklubb
Äntligen kommer dagen för vår fotoresa
till Skagen. Samling sker på Alfsgränd i
Sätila för gemensam avfärd mot Göteborg. Vi har med en extra passagerare
(en tax) som lystrar till namnet Åke. Honom släpper vi av på Skolgatan i Haga,
där trivs han bäst.
Färjan till Fredrikshavn avgår prick 09.10,
lastad med nio förväntansfulla fotografer
från Hyssna Fotoklubb. Nu ligger Danmark och Jyllands norra del framför oss i
dagarna tre, batterierna är laddade och
minneskorten (nästan) tomma. Fotograferingen börjar redan på båten, hamnen
och utloppet från Göteborg har många
fina motiv att erbjuda. Ombord väntar en
förbokad och tillika utsökt frukostbuffé i
matsalen. Vi som åker med är: Ann-Chris-

tine, Per-Håkan, Ingela, Rune, Ingemar,
Ulf, Torbjörn, Katarina och Håkan. Solen
skiner och havet ligger platt (tack o lov).
Torbjörn (vår researrangör) överraskar oss
med en ”Mini-fotomara” för helgen, en
bild av respektive motto som är: ”På väg”,
”Arkitektur” och ”Hav möter land”.
Mätta och belåtna åker vi i karavan av färjan i Fredrikshavn. Första uppehållet blir
hamnen i Ålbaek, många fina fotoobjekt
med båtar, byggnader och folk. Här finns
en fin snäckstrand, där vi strosar runt
och samlar på oss snäckor i alla storlekar,
stora som små. Himlen är blå och bara
sol, det är inte helt lätt att välja exponeringskompensation. Jag har tur som
hittar en mås som poserar en lång stund,

jag lyckas få hen på flera bilder.
Nästa ställe som alla ville se är Råbjerg
Mile, en vandrande sanddyn på jyllands
norra spets. Den kvadratkilometer stora
miniöknen rör sig cirka 15 m varje år.
En fantastisk känsla att få vandra i den
mjuka sanden, som ständigt är i rörelse.
Färden går sedan vidare mot vårat hostel
(en blandning av hotell och vandrarhem)
i Skagen. Vi fördelar oss på de tre rummen och planerar kvällen. Hungern slår
till och restaurangerna i Skagens hamn
lockar. När alla väl hittar dit, gående och
cyklandes, så får vi ett långbord utanför
fiskebodarna. God mat men dyr (allt är
nuförtiden dyrt i Danmark!). Vi njuter av
kvällen och lyssnar till ett liveband.
Vi avslutar kvällen på hostellet med

umgänge i sällskapsrummet, lite öl och
bubbel.
Följande morgon är några riktigt pigga och åker ut till Grenen längst ut på
Skagens Odde, detta för att se soluppgången. Grenen växer cirka 10 meter om
året i nordöstlig riktning. Här samlas också
många rovfåglar. Vi andra åker dit när

”Mårups kyrka” vid randen av stupet mot
havet. Lite kusligt imponerande!
de andra kommer hem. Många fina och
väl fotograferade vyer, och många motiv
som alla kanske inte ser. Det var många
fågelskådare som gjorde oss sällskap ute
på sanddynerna ut mot Grenen.
Efter en god frukost på vandrarhemmet
väljer vi att åka till Lönstrup och Lökken,
då västkusten hägrar. Ökenvandring i Råbjerg Mile, fina vyer över havet och de små
byarna, glassfika i snålblåst, god lunch i
Lökken tillsammans med alla som var på
marknaden. Kamerorna går i ett…

På hemvägen besöker vi den ”Igensandade fyren Råbjergs Knude” och den nu rivna

Snabbt byter vi vägval och åker till Gamla
Skagen och besöker Solnedgångs kaféet,
mängder av människor strömmade till
under kvällen, alla för att se solnedgången vid havet kl. 21.40. Här är fantastiskt
vackert med hus i gammal stil, strand
med stenar i alla färger. Medans vi väntar
på solens olika färger äter vi glass och
korv. Vi avslutar kvällen i sällskapsrummet
på vandrarhemmet med god dryck och
tilltugg.

Så drar det ihop sej till hemåt igen. På
väg till färjan besöker vi ”Den igensandade kirken” Sankt Laurentii ödekyrka, den
är övergiven, men var sockenkyrka från
1300-talet fram till 1795. Endast tornet
är kvar. Ett givet turistmål och grundligt
genomfotograferat.
Färjeresan blir lätt avslappad, tullen lyser
med sin frånvaro så Ann-Christine åker
hem och ”lägger locket på” för den här
gången…(förklaring kanske kommer…).
Tre underbara dagar med många upplevelser och härligt sällskap
Vid pennan
Katarina Almkvist

M

an brukar säga att
man får det man
förtjänar...
Detta är något som i högsta
grad gäller oss som amatörfotografer. Min egen erfarenhet av detta ordspråk,
är att jag år för år, blivit lite
djärvare med att komma
nära det jag fotograferar
och insett att jag inte kan
Deltagare Hyssnadagen, Hyssna 2010
sitta hemma och beställa
vissa motiv och händelser.
Somliga kallar det att offra
sig, när man inte tar den där
ölen till grillen på fredagen
efter jobbet, utan istället
sätter sig i bilen och åker de
nio milen ner till Varberg för
att fotografera. Eller att man
tar fram kameran i vissa
känsliga situationer som
kommer väldigt nära inpå.
För mig handlar det inte om
Kalas i Lydde gård, Kinna 2011
att offra sig, då jag vet att
det ofta resulterar i bilder
som jag själv kommer att
uppskatta framöver.
Då jag aldrig försöker dölja
mina avsikter, eller min
kamera och är ärlig mot de
personer jag fotograferar,
upplever jag det som oftast
ganska lätt att få komma
nära inpå.
Som sagt, man får de bilder
man förtjänar!
/Torbjörn

Timmerdorfer strand, Tyskland 1995

