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Vi	kommer	med	våren	.ll	dig	–	häng	med! 
Kanhända är min rubrik aningen förhastad, men nog var det en himla solig och fin dag, 
denna månadsträff, som verkade locka fler medlemmar till solstolarna än till vår 
hemtrevliga lokal i Lundby gamla Kyrkas samlingssal. Ändå var stämningen där inne 
både varm och förväntansfull av de omkring 60-talet sorlande medlemmarna som 
bänkat sig, med något förväntansfullt i blicken. Det skulle bli en dag fylld av nyheter 
framförallt för de med intresse för fotografering med sina mobiler och Iphones, som de 
flesta använder betydligt flitigare än sina gamla kameror om de släpat på hela livet 
under semestrar runt om i världen, men nu ingår i varje resenärs standardutrustning.  
Å mycke’ bild blev det efter Olles introduktion och presentation av de föredragande 
personerna! 

Lars Palmer var först ut och slog ett slag för Doros mobil som av alla ses som en 
lätt-hanterlig och behändig mobil för många äldre, med men övergick sedan till att tala 
om de nyheter som kommit inom mobilvärldens allt effektivare kameror, vilka i en del 
fall utrustats med 2 kameror för att öka möjligheterna att få en vidvinkeleffekt och 
utvecklingen pågår och ökar med all säkerhet under året. En liten varning dock: tänk 
på att bilder är rätt kraftkrävande. Bildstorlek kostar! Bildhanteringen kommer även att 
ha personigenkänning, vilket förenklar när du skall redigera och katalogisera äldre 
bilder för sortering (Lars har över 35.000 bilder varav många är gamla). 

Olle Viklund var tillbaka igen och ville slå ett slag för två gratisprogram som för 
normal-användaren är fullt tillräckligt. Det finns förstås proffsprogram för den 



avancerade fotografen, men för en vanlig amatör finns de verktyg han behöver och kan 
gott vänta tills han blivit riktigt avancerad. 

Det första programmet Olle demonstrerade var ett sökprogram för bilder och heter 
Duplicate Photo Finder (Liten varning: det kan finnas flera program i sidan, men du 
skall ladda ner DOWNLOAD I RÖD FÄRG)! Du  kan söka i mappar och under-
mappar. Du kan också söka efter likheter (Similarities) i dina bilder med samma motiv 
för att ta bort den du inte vill spara. Det finns många förbättringsmöjligheter 

Ett annat program heter Snapseed och är ett redigeringsprogram, som på ett ögonblick 
kunde få en sur gubbe att bli en leende man! Lek dig fram tills du tycker du kan det 
bra, det är i viss mån självlärande. Använd din fantasi! Det finns många förändrings-
möjligheter 

Photoshop Express är ett annat gratisprogram med liknande funktioner, men känns 
aningen klumpigt: Innehåller dock fler möjligheter. Testa båda och känn efter vilket du 
gillar bäst. Mobilkameran är mycket ljuskänslig och ger som regel bättre resultat än 
vanlig kamera. 

Rolf Severin gick igenom vårt Aktivinnehav och hur man kommer in i det, kan 
använda utbildningsdetaljerna som är föredömligt enkla och kan ersätta många 
timmars pluggande. Använd det!  
Du finner alla uppgifter på Senionet.se. Glöm inte att skaffa lösenord!  
Supporten har en mejladress på hemsidan: Måndag: Mac. - Onsdag: PC! 

Mona Eklöf var nästa talare och vände sig till Inger Lindberg, (Inger som avsagt sig 
styrelseuppdraget) och ville föreslå en resa med Volvos ”Blå Tåget” som vårutflykt i 
år, vilket Inger tyckte lät bra och lovade hjälpa till om så behövdes. Anmälningslista 
skickades runt, liksomen liten beskrivning om utfärden i övrigt. Låter kul tyckte vi vid 
vårt kaffebord. Fortsättning följer för fler som vill åka Blå tåget! 

Jan-Olof Moberg gick ut med ett upprop från styrelsen ”Vad vill vi medlemmar?” 
det är tänkt som en hjälp med idéer till cirklar, detaljträffar (Det Öppet hus vi hade 
förra veckan blev en mycket trevlig tillställning och saker som kan göra samvaron 
ännu trevligare stärker kamratkänslan). Det är ju vi som tillsammans skapar vår 
förening och vad den vill med vår verksamhet. Var inte blyg! Det finns mycket vi inte 
tänkt på som kan stärka gemenskapen och sammanhållningen och på så sätt vår egen 
utveckling. Gör din röst hörd – Bättre kan vi! 
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