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Farvel til det trykte blad - 
Goddag til det elektroniske blad.

Af Per Finn Nielsen

Du sidder nu med den sidste udgave af NFDs trykte medlemsblad. 
For nogle kan det måske være lidt vemodigt, men vores medlemsblad kommer til at
fortsætte i bedste velgående.

Hvorfor går vi så over til E-blad?
Vores forening er helt centreret om billeder, naturfotografier. På vores computer-
skærme er vi nu vant til at betragte billeder i perfekt opløsning, i fuld farvemætning,
skarpe og med mulighed for at beundre  fotografens tålmodige og næn somme
efterbehandling.

Her kan det trykte blad slet ikke følge med længere. Vi skal op i en helt
anden liga i trykkeriudstyr før computerskærmens kvalitet kan matches.

For dem der var glade for et papirblad, er der da s tadig muligheder. Se
bladet på din PC. Lad de flotte billeder sætte sig på nethinden. Tryk print, find din
favorit lænestol og nyd i ro og mag læsningen af de gode historier og beretninger.

Redaktionelt prøver vi også at  komme op i gear. Vi vil have tekniske
redaktører med hver deres ressortområde. Det kan f.eks. være makro, fugle,
landskab, planter og teknik. Hver især vil de prøve at  finde historier og billeder fra
deres område.

Vi kan ikke sige farvel til papirbladet uden et tilbageblik. I mange år har det
været vores tidligere formand Klaus Bjerre, der dygtigt og trofast har stået for det
store arbejde med trykning, indhentning af materiale med meget mere.
Der skal lyde en stor tak herfor.

I bestyrelsen glæder vi os meget til at præsentere det nye blad, og håber
medlemmerne vil bakke op med masser af spændende artikler og indlæg.

Mens dette skrives, sidder vi mit i NFDs højdepunkt, årskonkurrencen.
Der har væ ret en fantastik tilslutning i år, og mere end 700 billeder er blevet
indsendt. 
For medlemmerne har det været  et stort arbejde at gen nemse og vurd ere alle
billederne, og bestyrelsen vil gerne sige tak for den store opbakning og entusiasme,
der har været omkring konkurrencen og ikke mindst afstemningen .
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fra bestyrelse og redak-
tionen

Medlemstatus pr 13/10-2012
I de to forrige medlemsblade  (no. 64 og 65) har det sa mme medlemsantal under
medelmsstatus været anført som 158, samt navnene på de nye medlemmer har været
de samme. Redaktionen beklager fejlen.
Medlemsstatus er altså her den 13. oktober 149 medlemmer og nye medlemmer er
denne gang: 
Kim Bo Jakobsen, Rasmus Degnbol Pede rsen, Julius Nielsen, Tommy Je nsen,
Karsten Agersted, Bjarne Rasmussen og Søren Klostergaard.
Det store fald i medlemsantallet skyldes enkelte udmeldinger samt medlemmer der
er blevet slettet for manglende kontingentbetaling.

Inden det store slag - Læs om NFD på Fotomessen på side 8

Hans Erik Lund
Maskinskrevet tekst

Hans Erik Lund
Maskinskrevet tekst

Hans Erik Lund
Maskinskrevet tekst

Hans Erik Lund
Maskinskrevet tekst

Hans Erik Lund
Maskinskrevet tekst

Hans Erik Lund
Maskinskrevet tekst
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Bladdød
Af Ole Banke

Efter seksogtreds numre lider NFDs blad n u bladdøden efter en besl utning i
bestyrelsen. Det første nummer udkom i august 1996 – det sidste altså november
2012, seksten år senere.

Det hele begyndte med Hautala. Fra sidst i firserne og ti år frem var den
finske naturfotograf Hannu Hautala  lidt af et ikon  blandt mange håbefulde
fotografer, der sværmede omkring Dansk Ornitologisk Forenings blad Fugle. Marts
1995 blev der afholdt et vellykket lysbilledforedrag med netop Hautala i København,
arrangeret af to sammensvorne, der sene re skulle blive aktive i NFDs bestyrelse.
Mødet blev også benyttet som affyringsrampe for opstart på en diskussion, om der
var interesse for en landsdækkende forening for naturfotografer. Det var der, og et
år efter var NFD en realitet.

Ud over en formand og en kasserer skal en ny forening naturligvis have et
blad. August samme år nedkom NFD me d blad nr 1 med Jens Rasmussen som
redaktør. Det var i jævnt kedeligt tryk i format A5 med uskarpe sort-hvide billeder.
Indholdsmæssigt var førsteudgaven bygget op omtrent som stort set alle de følgende
med en leder, nyt fra bestyrelsen, artikler – herunder min sandten en om at
fotografere uden kamera – varsling af foreningens første fotoweekend, boganmeldel-
se og annoncer og så videre. 

Allerede to måneder senere udkom blad nr 2 med indtil flere indlæg fra
deltagere på fotoweekenden, der tydeligvis havde været en god oplevelse.  Siden er
der hvert år blevet afholdt en fotoweekend om efterå ret på et naturskønt sted i
Danmark. Hver gang har det været en stor succes både rent fagligt og medlemsmæs-
sigt. Noget man år efter år har kunnet læse i medlemsbladet. Kun én gang er det gået
galt: Bestyrelsen planlagde i 1996 – i NFDs første lev eår – et større arrangement
marts 1997 strækkende sig fra fredag aften til søndag eftermiddag på Røsnæs  med
udstillinger,  gæsteforedrag af udenlandsk fotograf, medlemmernes billedforedrag og
meget andet. Inspiration en havde man fået fra Vårgå rda Fotoklubs velkendte
arrangementer. Som gæsteforelæser havde man valgt svenske Anders Geidemark, der
året før havde udgivet sin fantastiske bog Stigen ur Hav med billeder fra Island. Men
ak, dette arrangement måtte bestyrelsen nødtvungent aflyse, da for få deltagere havde
meldt sig. Foreningens økonomi var den gang skrøbelig – den var ikke engang ét år
gammel – og kravet var derfor, at mindst 30 skulle melde sig til senest den 21. januar.
Ikke overraskende  havde kun 27 da meldt sig og årsmødet blev aflyst. 
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Fra blad nr 7 var der for første gang farver på forsiden, og fra blad nr 8
kom de første farvebilleder inde i bladet, der begyndte at ligne et blad for fotografer.-
Gradvis blev trykket af billederne bedre og bedre – i dag vil jeg påstå de står flot.
Ærgerligt bare ar NFDs blad aldrig opnåede udkomme i format A4.

Maj 1998 overtog Klaus Bjerre fra nr 8 tjansen som redaktør af bladet, og
det er også ham der nu lukker og slukker for bladdriften: Tak for indsatsen Klaus –
og Jens. Jeg ved, det ofte har været sejt at få arti kler og billeder i hus fra udvalgte
NFD-medlemmer! Én ting er at sige ja til en ar tikel, der ligger måske halvanden
måned ude i fremtiden, noget helt andet er at få den skrevet og gjort færdig en uge
før deadline.

Med et trykt blad, der udkommer fire gange om året, er det svært at få en
diskussion af betydning i gang. Har der været et udfordrende (læs: irriterende) indlæg
i bladet er det lidt af et  handicap, at der vil  gå tre måneder inden e ns svar på
indlægget kommer ud! Her har det elektroniske blad en af sine helt klare fordele: Her
kan der svares fra dag til da g.  Jeg forventer en hel t anden diskussionslyst i det
kommende elektroniske blad. Der bliver også muligh ed for at mange flere
medlemmers billeder kan blive vist i
bladets ’spalter’. Jeg er spændt på at
se det første num- mer…
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Treldenæs 2006

Efterlysning!
I anledning af, at det blad du sidder med i hånden her i slutningen af 2012 og som
er det sidste trykte blad, er her en lille kavalkade af et udvalg af familieportrætter fra
årsmøderne gennem årerne. Familieportrætterne er anbragt i tilfæl dig rækkefølge.

Hvorfor hedder overskriften så ”efterlysning”? Det er fordi jeg gerne vil
lave en samling familieportrætter fra alle årerne (16 stk.), så hvis du ligger inde med
en årgang som ikke er vist her, så send det til: safisanajens@2765.net

Der skal samtidig her fra ly de et tak til de genn em årene sidende
redaktioner og i særdeleshed til Klau s Bjerre for det store  arbejde, der er lagt i at
redigere og producere det trykte medlemsblad.   /Jens  

Rørvig Isøre 2010
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Fotomessen 2012 – en stor succes for NFD
Tekst og foto: Michael Fahlgren

Langt flere end forventet fandt i periode n fredag den 26. til sønda g den 28.
november vej til Fotomessen 2012 i Forum.

Faktisk kom NFD med i absolut alle rsidste øjeblik, for blot to u ger før
åbning fik vi en fa ntastisk mulighed for at få en forholdsvis stor stand stillet til
rådighed på denne første store fotoudstilling i Danmark gennem mange år.

En del af Norden

Fotomessen er Nordens største mødested for foto og billedkommunikation, og
arrangeres af selskabet Fotoarrangemang i Europa AB en gang om året i København,
Stockholm og Oslo. Selskabet ejes af Stockholmsmässan.

Der var i år forventet et sted mellem 4.000 – 5.000 besøgende, men da den sidste var
gået gennem indgangen søndag kl. 17 viste tælleapparatet 6.600!

Stod i kø - Allerede på ud stillingens første dag stod fle re hundrede
mennesker i kø udenfor Forum da dørene blev slået op kl. 10:00. Og klokken var
ikke meget over ti da vores første nye medlem underskrev indmeldelsesblanketten.
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Forud var gået et par s ærdeles hektiske uger og dage med at producere markeds-
føringsmaterialer til udl evering på standen, t-shirts og caps til standpersonalet
(medlemmer af bestyrelsen) – og ikk e mindst fremfinde de mange fotos fra de
seneste par års årskonkurrence, som prydede de 10 meter væg plads vi havde til
rådighed.

En meget stor succes - Forum er ualmindelig velegnet til at danne ramme om et
fotoevent af denne størrelse og betydning, og allerede på et tidligt tidspunkt stod det
klart at vores deltagelse ville blive en stor succes. I det mindste hvis vi måler det med
den målestok, som bestyrelsen havde anvendt: nemlig at tiltrække flere medlemmer
til vores fotoforening. Vi blev i bogstaveligste forstand væltet omkuld af det store
rykind, og da de tre dage var gået, og vi med meget ømme og trætte fødder og ben
kunne tælle antallet af nye medlemmer op, kunne vi med meget stor tilfredshed
konstatere at selv vores mest optimistiske forventninger var gjort til skamme. For i
kurven lå over 100 underskrevne indmeldelsesblanketter.

Store navne trak folk til - A rrangørerne bag Fotomessen 2012 havde
formået at trække et par store navne inden for fotoverdenen til at komme og tale
over de tre dage udstillingen varede. Joe McNally og Brutus Östling samt vores mere
hjemlige koryfæer som Mehdi Avaz, Morten Rygaard, Uri Golman og Lærke Posselt
formåede at fylde tilskuerrækkerne foran udstillingens to scener flere gange dagligt.
Og da vi havde stand lige ved siden af Scene 1 fik vi ganske sikkert mange besøgende
derfra.
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Vi kunne også selv: På et tidspunkt besluttede vores formand Per Finn
Nielsen at tage konkurrence n med udstillingens to store scener op. Og med
forholdsvis enkle midler fik vi flikket et flot gadeskilt sammen, hvorpå vi annoncere-
de en række af Per Finns meget fine foredrag om high speed fotografering. Med
10-15 tilhørere til hvert foredrag på vores forholdsvis begrænsede plads var det heller
ikke nogen ringe indsats.

Mindst 1.000 besøgende hos NFD - Vi havde produceret 600 trefløjede
brochurer, 1.000 indmeldelsesblanketter samt 500 informationsark, som blandt andet
gav gode råd til fornuftig opførsel i naturen – hvis man vil gøre sig forhåbning om
at komme hjem med gode skud i kassen.

De 600 trefløjede brochurer v ar væk søndag eftermiddag,  og af de
resterende materialer er der kun lidt tilbage. Næsten alt blev delt ud. Derfor kan vi
konstatere, at vi på NFD’s stand i hvert fald havde 1.000 besøgende over disse tre
dage.

Det spændende bliver at se, hvor mange flere nye medlemmer vi får som en følge af
vores tilstedeværelse på Fotomessen 2012.
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Hvide Sande - juli 2012. Fuji FinePix S5Pro, 10-20 mm f/4.0-5,6.

Skyer over Jylland
Tekst og foto Digo

Man skulle være meteorolog, så kunne man al drig kræve en refusion for sine
fejlmeldinger! Denne sætning høres nogle gange, og netop i det lille land Danmark,
som har s å mange kyster, kan fejl margin for de enkelte re gioner forekomme
regelmæssigt. Det danske vejr kommer altid fra en eller anden havstrækning. I
Vestjylland er det naturligvis fra vest. Højtryk og lavtryk, afhængig fra de momentane
havtemperaturer opstår der vinde, som mere eller mindre præger vejret over landet.

Jeg har holdt op med at skælde ud på vejrsituationer. Forskellige vejrzoner
giver afvekslingen i stemninger. Som fotogra f registrerer jeg altid nydannede
skyformationer. Ved de fleste landskabsbilleder vil skyer altid være en velkommen
accent. Det behøver ikke være dramatiske cumuli, de såkaldte blomkålsskyer, - sarte
cirrus-skyer danner ligeledes en naturlig opblødning af en mørkeblå (foto-)himmel.

For at kunne gengive skyer levende, kræves der en afprøvet fototeknik.
Fort alt i verden skulle man undgå overbelysninger. En let underbelysning giver ofte
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en høj kontrast i billedet, men en konturløs, udbrændt  sky er aldrig en spændende
oplevelse ved slutresultatet. Jeg sørger altid for en høj dynamik ved mine optagelser,
og da jeg udelukkende arbejder med RAW-filer, er det og forgrundens underbelysnin-
ger senere nemt at styre. Nogle ga nge lægger jeg også e n kontrastrig kopi som
sandwich hen over billedet (ca. 40%),så at skyformationer effektivt kan eftertegnes.
På denne måde kan man med overdrivelser  fremtrylle gruelige stemninger, dog
foretrækker jeg mest den ”usynlige” version, da denne så vil virke mest naturlig. – Jeg
må indrømme at spændende skyformationer nemt kan lokke mig hjemmefra, og så
gælder det kun den rigtige forgrund…

En jysk sommeraften – kun et landskabs-
billede
Tekst og foto Digo

Intet er som det har været i år. Efter et koldt og regnfuldt forår længtes alle folk efter
sommerens varme. Men det blev svært.  Regnskyer kom i uendelig  følge, og
solskinsdage måtte udnyttes, når de endelig en gang spredte glæde. Det virker som
om naturen er blevet forsinket med to uger. Her på julimåneden s sidste dag burde
heden stå i fuldt flor, men lyng en har først lige begyndt at farve sig. Jeg hørte at
bierne slet ikke samler honning i år, i det kolde vejr flyver de slet ikke ud.

Er der intet positivt for en der lusker rundt i naturen med sit kamera? Alle
klager, nej, jeg er ikke ut ilfreds med vejret! Næsten daglig har det kreeret de mest
fantastiske skyformationer på himlen. Altid har jeg været skyfanatiker, og så kom jeg

Himmerland - 2012, Fuji FinePix S5Pro, 10-20 mm f/4.0-5.6.
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i år på hårdt arbejde!

Dagens aftentur gik til heden. Der, hvor heden slutter, kan man se hen over det åbne,
flade land. Endnu er markerne ikke høstet, de forblæste træer viser den fremhersken-
de vindretning.

Som naturfotograf er man ofte fristet til den store oppakning. Hos mig er
det gået den modsatte vej. Mange gange lader jeg rygsækken blive tilbage i bilen, og
belaster mig allerhøjest kun med stativ (et- eller trebens-) og trasker af sted med
kamera, kun påmonteret min nye favoritlinse, en10-20 mm. Altid havde jeg elsket
vidvinkler, men nu har landskabet få et en ny dimension, som je g også prøver at
udvide til plantefotografering. Man får altid ”mere” med, men det  er ikke d et
afgørende, Det vigtigste er den påvirkning, som en vidvinkel har på perspektivet. Det
kan indsættes, således at det ”springer i øjet” med diverse fortegninger, men man kan
også bruge det ”normalt”, således at man får en formi dabel dybde i billedet, - og
dybdeskarphed er enorm. – Min dybeste sorg er bare at jeg ikke længere kommer til
at besøge den ”ægte”, vilde natur i det nordlige Skandinavien. – Men Jylland er dog
alligevel ikke så ringe endda.,.,

Nørholm Hede - juli 2012. Fuju FinePix S5Pro, 10-20 mm f/4.0-5.6.
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NFD Nord i Fosdalen maj 2008.

Tak for spalteplads - NFD Nord
Tekst og foto Albert Steen-Hansen

Redaktionen har i forbindelse med dette uigenkaldeligt, sidste nummer opfordret de
”gamle” til at skrive et  par ord om deres oplevelser med NFD, hvilket vil sige et
tilbageblik på de år, der er gået, men også lidt om ønsker for fremtidens NFD.

Og som medlem nr.33 føler jeg mig lidt forpligtet. Men ikke alene er jeg
et ”gammelt” medlem, jeg er også med en alder, d er ligger midt i halvfj erdserne
gammel i ordets egentlige betydning og har måske ikke den hukommelse, der borger
for et sandfærdigt tilbageblik. 

Som det fremgår af mit medlemsnummer, var jeg ikke sen til at melde mig
ind, da Finn Olofsen, foreningens daværende formand, i juni måned 1996 besøgte
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NFD Nord på Lundby hede juni 2012.

Aalborg for at informere og tale varmt om foreningen. Jeg levede på det tidspunkt
et stille og ret ensomt liv som naturfotograf. Men da der på dette møde indskrev sig
hele 10 interesseredenaturfotografer, tegnede det godt for et kommende netvær k. 

Vi fik dannet en gruppe med Niels Fabæk som kontaktmand. Niels var på
det tidspunkt vel nok den mest kendte, alsidige naturfotograf i Nordjylland. Hans
gruppe ”Rødderne fra Rold” fik da også med tre diasshow, professionelt udført i alle
henseender, en meget flot omtale i referatet af foreningens andet  weekendmøde,
som blev afholdt på Samsø.

Vi forsøgte at holde liv i Aalborgruppen ved at arrangere ture og møder.

Men opbakningen haltede. Til et møde med julehygge og billedkiggeri mødte kun
Niels og undertegnede. Der var rigeligt med æbleskiver og gløgg den aften! Langsomt
sygnede gruppen hen. 

Men i 2003 fik den takket være Anders Pedersen nyt liv. Siden har vi  haft mange
gode fototure og set et utal af billeder, men vi har desværre også oplevet, at en del
medlemmer har forladt os. De mulige årsager hertil kommer jeg ind på senere.
Der skulle gå et par år, inden jeg ”vovede” mig til mit første weekendmøde, og det
var med sommerfugle i maven, da jeg første gang viste mine billeder for ”eliten”.Og
trods manglende topplacering i de årlige fotokonkurrencer fortsatte jeg troligt at
deltage. Den evige treer, blev der sagt.  Mit princip var og er stadig: ”Er du medlem,
så bør du også være aktiv.” 
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Også dengang, i foreningens barndom, kunne det knibe med engagementet
fra medlemmerne side. Det viste sig tydeligt, da bestyrelsen i forbindelse med
fotoudstillingen ”De danske kyster” måtte udskyde tilmeldelsesfristen to gange. Der
var ikke billeder nok. Selv fik jeg i slutfasen et billede med på udstillingen i Vårgårda
i 2000. En udstilling, hvorom Ole Banke skrev: ”Ikke  prangende, men det er vel
typisk dansk.” Så var det sat på plads.  Der gik i øvri gt også lang tid for mange
medlemmer, inden de tog sig sammen til at oprette en profil på hjemmesiden. 

Årsmøderne var et kapitel for sig. Som ny deltager kunne man godt føle
sig som den ensomme ulv. Om vi er blevet bedre til at tage imod de nye, ved jeg ikke.
Jeg håber det. Tæller jeg efter, har je g deltaget i 9 årsmøder.  De fleste med stort
udbytte, men også et par stykker, hvor referatet af mødet og ens egen oplevelse ikke
rigtigt stemte overens.

I blad nr. 2 1 kunne man for første gang se en reklame for et dig italt
kamera. Det var i august 2001. I samme blad skrev Ole Stadsbjerg Nielsen -”Det er
med det digitalt fotografering som med sex, jeg tror det er kommet for at blive.” Ikke
alle troede på det digitales lyksaligheder, så diskussionerne på et par efterfølgende
årsmøder kunne ofte gå højt. Ved årsmødet i 2003 blev digitale billeder vist på lærred
til stor begejstring for de digi tale fotografer men til stor  skuffelse for Henrik
Hougaard Larsen, der efterfølgende skrev om sine associationer i retning af
”Kejserens nye klæder.  Niels Fab æk skrev om ”lorte” billeder og indledte med
følgende nødråb: ”Hjælp – de dårlige billeder er over os!”

Men pø om pø mødtes de skilte va nde. Et væsentligt bidrag  hertil var
blandt andet Jesper Plambechs omfattende beskrivelse af hans erfaringer med Canon
D60, og da Rudy Hemmingsen på Danehof, Fyn i 2002 kunne fremvise et teknisk
fejlfrit farvebillede optaget med verdens første full-frame SLR-kamera udprintet i A3,
var ikke et øje tørt. Alligevel skulle vi helt hen til år 2005, inden et digitalt billede ikke
længere skulle sendes som et print, men som en fil. Resultatet blev det år, at ikke et
eneste dias blev sendt ind. 

Internationalt kom NFD i år 2005 også på kortet, da foreningen sammen
med 6 andre europæiske naturfotoforeninger var repræsenteret med 11 fotografer i
en italiensk fotobog ”Europa Natura Portfolio.” Og året efter , den 24. marts,
samledes vi på de bonede gulve i herskabelige omgivelser i Lægeforeningens Hus for
at fejre foreningens 10 års jubilæum. Ved samme lejlighed blev foreningens længe
imødesete, første fotobog uddelt. Jo, det var en milepæl.

Den trofasthed og kontinuitet som den oprindelige bestyrelse har udvist
over for foreningen har været uvurderlig. Takket være dette har foreningen udviklet
sig til det, den står for i dag. Men kaster man et blik på medlemslisten, som den 1. juli
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i år viste en status på 158, så er det slående, at der blandt disse er medlemsnumre, der
ligger i størrelsesorden mellem 400 og 450. Det giver stof til eftertanke. Hvorfor har
foreningen ikke været i stand til at fastholde medlemmerne? Er det et generelt træk
for foreninger i det hele taget? Eller er det specielt for vores forening? Vi har også
mærket gennemtrækket i NFD-Nord.”Der sker for lidt!Det er for dyrt! Vi får for lidt
for vores kontingent!Der er for få billeder i bladet! København bestemmer det hele!

Sådan lyder nogle af begrundelserne for udmelding. Men som jeg ofte har fremført
på vores møder, så afhænger en forenings succes i høj grad af medlemmernes eget
engagement. 

Nu står vi så igen over for en ny udfordring. Bladet går ind og erstattes af

et digitalt, interaktivtnetbaseret magasin.  Det bliver interessant at følge denne
udfordring. Det kræver en aktiv og engageret medlemsskare. Eksisterer den? Hvornår
har du sidst opdateret din profil på hjemmesiden? 
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Det var så det - en æra er slut
Af Klaus Bjerre - den gamle redaktør

Det skal ikke være nogen hemmelighed at jeg i lang tid har set hen til denne dag ,hvor
jeg kan sætte det sidste punktum efte r en lang, nogen vil må ske mene for lang
årrække som redaktør og teknisk udgiver af foreningens medlemsblad.

Jeg har det dog sådan, at jeg ikke bare forlader scenen før andre har påtaget
sig at fortsætte arbejdet. I mange år har der været talt om at nedlægge bladet, men
først i år på generalforsamlingen i marts, var der et regulært alternativ. Iøvrigt meget
symptomatisk for foreningen som sådan og sikkert også for andre foreninger, vi vil
have noget andet, men ingen  stiller op eller kommer med  brugbare konstruktive
forslag.

Det var derfor en lettelse at både Allan og Michael kontaktede mig tidligere
på året og fortalte at de meget gerne ville tage over fra og med blad nr 67. Som man
kan læse andet steds her i bla det, er de tilsyneladende godt i gang med det  første
elektroniske blad - jeg glæder mig til at se det første nr.

Gennem årene har den tidlige re redaktion forsøgt at holde  nogenlunde
samme linie i bladet. Den grundlæggende tanke har hele tiden været at medlemsbla-
det primært har været medlemmernes blad, hvor alle har haft mulighed for at vise
billeder eller komme med små natu rfotografiske artikler. Indtil foreningen fik sin
hjemmeside var det også bestyrelsens talerør til medlemmerne og vi har da også indtil
den bitre ende ladet blot en enkelt side stå til rådighed for både bestyre lse og
redaktion.

Bestyrelsen røbede jo for et stykke tid siden, at også en ny hjemmeside er
på vej - spændende og spændend e hvordan bestyrelsen så fremover vi  fordele
medlems- og bestyrelses stof i de to medier. Spændende bliver det også om Allan og
Michael som begge er professionelle skriverkarle vil lave et elektronisk naturfotoblad
eller et medlemsblad, med billeder og stof fra medlemmerne. Et er sikkert og det ved
de allerede. Det sværeste bliver at få stof nok især nu, hvor spaltepladsen ikke koster
noget. - så fra mig skal der lyde et rungende opråb til medlemmerne

STØT NU OP OM DET I HAR RÅBT PÅ DE SIDSTE MANGE
ÅR OG      FORSYN DEN NYE REDAKTION MED ARTIKLER OG

BILLEDER.
Jeg vil slutte med at sige tak til alle jer, der gennem årerne har leveret stof

til bladet og stor tak til Ole Banke og Jens Rasmussen for utrættelig korrekturlæsning
og godt samarbejde.
Det var så sidste svada fra den gamle redaktør :-) 

Hans Erik Lund
Maskinskrevet tekst
God vind til Allan og Michael!

Hans Erik Lund
Maskinskrevet tekst
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