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Kære AVK’er
”Det er en kold tid som vi lever i – her på Østre Gasværk”

sang Kim Larsen

Den tekst beskriver meget godt vores liv her den 15. februar anno 2021 – både i bogstavelig
forstand – og i overført betydning.
Termometer-kulden kan vi klare - ovenikøbet som en forfriskende påmindelse om at ægte vinter
fortsat eksisterer.
Men corona-kulden er hård ved humør og energi – vi trænger vel alle til at komme ud af det
asociale boble-liv.
Hvornår vi kan genoptage vores mødeaktivitet står fortsat hen i det uvisse – mange af os tilhører
formentlig vaccinationsgruppe 9 med et forventet stik i armen engang henover foråret.
Hvordan får vi så tændt op for ”Klubvarmen” – det skal dette nyhedsbrev handle om
Kun 4 numre udleveret til Konkurrencefilm 2021 pr. d.d. – kan det virkelig passe ??
Nej, det må da være en forglemmelse, at I ikke har meldt jer med en konkurrencefilm. Vores
dommerpanel er klar og glæder sig – se denne mailtekst fra Søren:
Fra: Søren Hartmann Livsstil og Fakta <soha@dr.dk>
Sendt: 5. februar 2021 09:38
Til: Knud Møller Andersen <kma-lra@outlook.dk>; Anne Blume Futtrup Livsstil og Fakta <ANBL@dr.dk>;
Kim Næser DR Programproduktion Vest <KSER@dr.dk>
Emne: Re: Konkurrencefilm 2021
Kære Knud
Beklager lid sent svar, vi skulle lige have sammenlignet kalendere.
Vi vil rigtig gerne dømme den 19. april. Vi vil endda glæde os helt vildt til det, som vi altid gør. Hvis vi stadig
er under nedlukning gør vi det nok på samme måde som sidst, dvs laver en lille dommerfilm til jer.
Hils i klubben og pas rigtig godt på jer selv og hinanden..
Mvh Søren, Anne og Kim

Det er forhåbentlig ikke i år vi skal slå bundrekorden for antal konkurrencefilm ? – det håber jeg
sandelig ikke.
https://avk-aarhus.dk
Ny hjemmeside er nu gået i luften – ej færdig endnu, men færdig nok til at vi kan bruge den aktivt.
Derfor vil jeg opfordre alle medlemmer til at bruge den, når I vil slå et slag for vores klub.
Bemærk at det er lykkedes for vores flittige webmaster at uploade en konkurrencefilm til afspilning
– selvfølgelig efter forud indhentet tilladelse fra filmejer.
Ros og ris for hjemmesidens indhold og udseende modtages gerne.
Mange hilsener
Knud Møller Andersen
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