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Hej Alle Sammen
Jeg vil starte med, at ønske JER alle sammen et rigtigt godt og lykkebringende nyt år - der
er lys for enden af tunnelen, se det og glæd dig til det bryder igennem.
Det har været et utroligt hårdt år som er gået, at være mere eller mindre indespærret siden
11. marts 2020 er ikke ligefrem noget der fremmer humøret og glæden hos os mennesker.
Det sociale og det med kontakten til andre ligger dybt begavet i os.
Ja vi kan vel alle godt lide kontakten til andre, bevæge os frit ude i samfundet og besøge
hvem vi nu lyster.
Ja når ordene biograf og teater fx dukker på TV-skærmen, så er det man lige stopper op,
hvad er det nu biograf og teater er?
Nå ja det var jo der, man i sin tid kunne få noget underholdning sammen med mange
andre.
Og det skulle da ikke undre mig, hvis en del af de sportsinteresserede som jeg, næsten får
tårer i øjerne, når man fx går forbi et tomt stadion, hvor der spilles bold uden et publikum.
Ja vi kender vel alle til, hvor besværligt det er at handle. Spritte her, spritte der, huske
mundbind og holde afstand, hvor det ofte ikke kan lade sig gøre.
Og ej at forglemme alle de butikker vi igennem flere måneder, ikke har kunnet handle i.
Ja så kan I jo bare købe på nettet vil nogle måske sige, men helt ærligt, det er ikke det
samme som at stå med varen i hånden og vælge lige den man synes bedst om.
En smuttur med tog eller bus tur er ej heller helt problemfrit, især ikke i myldertiderne.
Det er jo rart med en lille pause, hvis man evt. er ude at fotografere. Ja en kop kaffe og
måske et stykke kage til, er jo ikke så ringe endda, men hvor får man det nu om dage.
Måske samme sted som det lækre måltid der en gang imellem blev nydt sammen med
familien, venner eller bekendte på en yndlings restaurant, og som nu kun kan foregå
hjemme i stuen måske uden familien, venner og bekendte.
Ja det er en svær og kedelig tid vi pt. må stå model til.
Men det skal ikke holde os fra, at udnytte alle de muligheder som er tilgængelige og hvis
man er varsom, overholder og respekterer gældende regler samt anbefalinger, ja så kan
man godt få nogle gode oplevelser i løbet af dagen eller ugen.
Hvilket fx kunne være følgende:
1. For 6. år i træk afholder Dansk Arkitektur Center (DAC) den landsdækkende
fotokonkurrence Fang din by, hvor alle fotoglade danskere kan deltage og fortolke
byens rum. Fotokonkurrencen er støttet af Realdania.
Temaet for konkurrence er: En by for alle
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En by for alle, hvor byens rum, arkitekturen omkring og den måde, vi bruger
den på, skal fortolkes gennem kameralinsens skarpe øje.
De stærkeste fotografier vil blive udstillet for offentligheden på
Bryghuspladsen ved Dansk Arkitektur Center og på fem udvalgte biblioteker i Aarhus,
Sønderborg, Aalborg, Faaborg og Ringsted.
Konkurrencen løber fra den 13. marts til den 13. maj 2021. Billeder der tages og/eller
indsendes efter denne dato tages ikke i betragtning til konkurrencen.
Vinderen får direkte besked i uge 21.
Send dit billede og kontaktoplysninger til fangdinby@dac.dk og skriv ”Fang din by
2021 – hovedkonkurrence” i emnefeltet. Du kan også lægge dit billede på
Instagram med #DACfangdinby2021.
I bedømmelsen af indsendte billede vægter Dansk Arkitektur Center følgende:
- Årets tema tydeligt fremgår
- Der er interaktion mellem de fysiske rammer og mennesker
- Billedet er spændende komponeret.
Du kan læse mere om denne konkurrence på dette link:
Nu løber den landsdækkende fotokonkurrence Fang din by af stablen (realdania.dk)

2. Alle som har billeder liggende på Google-Foto skal være opmærksom på
følgende:
Fra og med den 1. juni 2021 ændrer Google reglerne vedrørende din Google Foto
konto.
Du vil fra denne dato uden beregning have en lagerplads på 15 GB, hvor du
”GRATIS” kan lægge billeder og videoer op, dog max 15 GB.
Alle billeder og videoer, du pt. har liggende samt alle dem, som du lægger op
på din Google Foto konto inden den 1. juni 2021, er undtaget fra denne ændring
og tæller ikke med i udnyttelsen af lagerpladsen for din Google-konto.
Dette betyder, at alt over 15 GB skal du betale for. Såfremt du overskrider
denne grænse vil Google giver dig besked, således at du kan slette den del
der overskrider grænsen.

3. Google har yderligere varslet nogle ændringer vedr. både Google Foto og evt. mail
konto via Google. Disse ændringer træder også i kraft den 1. juni 2021.
Disse vil bl.a. betyde, at såfremt du ikke jævnligt bruger din Google Foto konto d.v.s.
evt. udskifter dine billeder, (du kan fx slette og lægge de samme billeder op igen), vil
din konto blive slettet.
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Du skal også huske, at bruge din mail konto ellers vil denne også blive slettet.
Google sender vi dig påmindelser via mail samt notifikationer forud og inden en
eventuel sletning af dit indhold.

4. I gruppe 1 bliver der hver fredag fra kl. 10:00 til 12:00 holdt videomøde (Digitalt møde
via en pc)
Dette sker via programmet ”meet.jsi.si”, hvilket er et gratis program.
Vagn som er tovholder på dette, har også oprettet link til brug for gruppe 2, 3, og 4,
hvilke umiddelbart kan benyttes.
En stor tak til Vagn skal herfra lyde.
Skulle nogle af grupperne være interesseret, så se venligst vedhæftede kopi af
fremgangsmåden for dette.
Jeg kan kun varmt anbefale, at I vil gøre brug af dette. Man kan også vise sine
billeder via programmet.
Håber I alle holder jer friske og holder humøret oppe også selvom dette til tider kan
være svært.
Jeg takker for ordet.

Mange hilsner til jer alle
Per Hauge
Formand
Solrød Fotoklub
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