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Nummer 3/2013
Da er høstsesongen i gang. Vi har bestemt Handlingsplanen på Allmøte den 21.aug,
og den er som følger:

HANDLINGSPLAN HØSTEN 2013
Dag

Dato

Aktivitet

Ansvarlig

Onsdag 14.aug

Arbeidsmøte – vi diskuterer vårens handlingsplan Nils Dag

Onsdag 21.aug

allmøte

Nils Dag

Søndag 25.aug

tur til Horten

Nils Dag

Onsdag 28.aug

Utemaling. Stølsviga

Nils Dag

Lørdag 31.aug

Kjæmpestaden, Arendal

Ole Mikalsen

Onsdag 04.sept Tema: Land art

Sørenstuen

Lørdag 07.sept Land art, Dømmesmoen

Sørenstuen

Onsdag 11.sept Perspektiv

Nils Dag

Onsdag 25.sept akvarellmaling

Ole Mikalsen

Onsdag 09.okt

Tegning/skyggelegging

Nils Dag

Onsdag 23.okt

Arbeidsmøte

Onsdag 06.nov

vi lager julekort

Onsdag 20.nov

kåring av bilde, Tema: De nære ting

Nils Dag

Onsdag 04.des

Kåring av høstens bilde

Nils Dag

Fredag 13.des

Julebord

Nils Dag

Gjør oppmerksom på at f.o.m onsdag 11.sept blir det bare klubbkvelder
annenhver onsdag. Andre arrangementer kan komme i tillegg, dvs på onsdager
som ikke her er nevnt.

Ang. aktiviteter
LandArt – betyr egentlig Kunst i Naturen. Man kan f.eks sette sammen ting man
finner i naturen og skape et slags stilleben eller uttrykk for så male f.eks eller for å ta
foto, eller begge deler.
En mann v navn Sørenstuen kommer til oss 4.sept. for å prate om temaet. Siden
skal vi ut og praktisere, lørdag 7.sept på Dømmesmoen.(kommer tilbake til
tidspunkt ang. lørdagen).
Akvarell
Ole har en innledning om temaet onsdag 25.sept. senere blir det et mer typtgående
helgekurs m deltaker-avgift. Dette vil vi annonsere i Agderposten for om mulig å
også få med deltakere som ikke er medlem.
Julebord
Vi ønsker i år å gå ut sammen og spise og kose oss som en avslutning på sesongen.
Forslag er kommet på Restauranthuset MØR, men dette kommer vi tilbake til.
HØSTEN TEMA
Har vi satt til «de nære ting». Oppfordrer medlemmer til å bruke litt av høsten til å
male noe som kan passe til tema (fritt tolket). Så kommer vi sammen på slutten av
sesongen og kårer beste bilde.
Medlemmene kan også male et hvilket som helst bilde som vi tar med i konkurransen
om «høstens bilde»
-------------------------------------------------Videre, så har vi fått nytt design på hjemmesiden vår, og jeg vil forsøke å oppdatere
fortløpende. Har fremdeles litt startvansker, men Handlingsplanen og Styret er i
hvert fall oppdatert.

Vigdis Lavik
Informasjons-/web-ansvarlig

