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Kontaktperson:  Knud M. Andersen        tlf.  20 20 01 25   Mail:    aktiv-videoklub-aarhus@avk-aarhus.dk 
Kasserer:  Poul Erik Ettrup    tlf.  24 94 67 21    Mail:    pe-ettrup@stofanet.dk                                                     

           01.02.2021 
Kære AVK’er 
 
Trange tider langsomt skrider 
Dagene længes, vinteren strenges   /   citat fra salmen ”Her vil ties her vil bies” 
 
Hvor passer disse linjer godt til situationen lige nu – her dagen før Kyndelmisse, som markerer, at 
lyset er på vej. 
Det helt store lys for os alle må være udsigten til at få 2 stik i armen hen over foråret - og i takt 
hermed få genoptaget en normal hverdag. 
Om lyset er på vej i Aktiv Videoklub er jo et rigtig godt spørgsmål, nu hvor vi nærmer os 1-års 
dagen for den store nedlukning.  
 
Jo, der er nogle lyspunkter at berette om: 
 
https://avk-aarhus.dk 
Arbejdet med at forny hjemmesiden skrider godt frem. Klik ind på billedet under menupunkt 
”Kontakt” og få adgang til et smugkig på den kommende forside, som indtil ”udgivelse” er placeret 
i et underliggende testområde.  Kommenter gerne på det nye look. 
Vi har prioriteret ”Den eksterne flade” af hjemmesiden først – der hvor vores klub gerne skal 
præsenteres på den helt rigtige og inspirerende måde.  
Jeg synes selv, at vi er godt på vej til at få vores hjemmeside gjort tidssvarende og forhåbentlig så 
inspirerende, at den vil kunne udbrede og styrke interessen for vores klub. 
Vores Webmaster har lagt rigtig mange timer i arbejdet – en kæmpetak for det.    
 
aktiv-video-klub@avk-aarhus.dk 
Med dette Nyhedsbrev nr.1 indfører vi en ny klubejet mailadresse fordi: 

Behovet for skriftlig kommunikation til/fra bestyrelse og medlemmer er blevet markant større 
under nedlukningen. Som formand er det noget rod, at jeg har klubmails blandet sammen med 
alle andre mails i min private mailboks.  
Desuden er det også en sårbar situation for klubben, at denne mailkorrespondance ligger på 
kun én persons private mailkonto. 
Når vi ovenikøbet har gratis mulighed for at oprette op til 50 mailkonti hos vores 
hjemmesideleverandør one.com – ja, så er det på tide, at vi udnytter det. 

Derfor vil jeg bede jer om at bruge den nye mailadresse når I fremover skriver til mig 
 

Konkurrencefilm 2021  
Al den tid vi har været indespærret giver anledning til håb og forventning om flere konkurrencefilm 
– end de 4 jeg indtil nu har udleveret numre til. Trods corona nedlukning gennemfører vi 
selvfølgelig Konkurrencefilm 2021  ...men hvordan? ….. det afhænger af corona-situationen.  
Afleveringsfrist er mandag den 15. marts. 
 
Med lidt mere optimistisk hilsen 
Knud Møller Andersen 
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