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Læsernes bedste billeder
■ Gennemsnitsdanskeren
nedsvælgede 9,3 liter ren
alkohol i 2004? Heraf
stammede 45 pct. fra øl, 39
pct. fra vin og 16 pct. fra
spiritus. Statistisk Årbog

Tema: Solnedgang
I de sidste par uger er det
væltet ind med smukke
billeder af sommerens
solnedgange. Så vi viser her et
udpluk af de mange flotte
solnedgange.

Egense By, Egense
Vædderen 68
Sælger: Ejendomsselskabet
Vædderen A/S: Køber: Tine
Sranggaard. Ejd.værdi
1.150.000

Det flotteste synes vi var
dette. Billedet er taget under
sejlergudstjenesten, den 29
juli på Drejø.
Det nærmest himmelske lys,
og siloetten af præsten passer
sammen i flot harmoni. Derfor
er dette ugens pletskud
Billedet er taget af:
Peder Albert Jensen,
Skovby, Ærø

Sødinge By, Ringe
Industrivej 65
Sælger: Børge Skjerning
Køber: Ringe Kommune
Søllinge By, Søllinge, Sdr.
Højrupvejen 91, Sælger
Anne-Mette Grundtvig
m.fl. Køber: Mette Lise Brix
Daugberg og Torben Daugberg, Købesum: 1.550.000
Dkk, Ejd.værdi. 680.000

Netop hjemvendt fra 3 ugers campingtur til Nordkap, hvor jeg
tog mange billeder, fik jeg lyst at sende dette billede, fortæller
Ingrid Larsen, Cedervænget, Vindeby, Svendborg. Det viser
midnatssol ved Hammerfest, så helt en solnedgang er det ikke,
men stadig meget smukt.

Svendborg Bygrunde
Korsgade 12. Sælger: Fyns
Ejendoms Invest ApS,
Køber: Lindegaarden Ejendomme ApS, Ejd.værdi
1.050.000
Tved By, Tved, Bülowsvej 22,
Sælger: Linda Marianne Foli, Køber. Povl G. Sørensen,
Ejd.værdi
820.000
Nyby By, Bregninge, Kabbelejevej 9, Sælger: Ingelise
Nielsen, Køber: Jeanette
Grønfeldt og Søren Grønfeldt, Ejd.værdi: 1.300.000
Skovsgård Hgd., Espe, 2,
Skovvej 31, Sælger:
Kirsti Dorith Annebeth
Hansen, Køber: Torben Nielsen, Ejd.værdi: 1.900.000

En uges campingferie ved Grærup strand i Vestjylland midt i juli måned måtte naturligvis huskes
med en meget romantisk og lidt nostalgisk solnedgang, hvor solen træder lidt til side for at gøre
plads til marehalmen i forgrunden, lyder det fra: Erik Hasseriis, Teglbakken,
Stenstrup.

Karin Hansen

● Send os dine bedste
billeder til adressen øverst
på siden. Husk at skrive
navn og adresse. Du må
også meget gerne skrive
et par linier til os om det
billede, du har taget.
Ugens pletskud bliver
præmieret med en flot
»Jeg tog ugens pletskud
T-shirt«.
● Blandt ugens pletskud
vælges i februar næste år
»Årets Pletskud«, der
præmieres med et Nikon
D70s digitalt spejlreflekskamera fra Fotomagasinen, Gerritsgade
22 i Svendborg. Kameraet
har en værdi af 8500 kr.
● Sådan vil vi have dine
billeder: Helst elektronisk
som .jpg-fil til vores emailadresse. Filen skal
være i så høj kvalitet som
muligt og mindst 2000
pixel på den bredeste led.
Ellers som papirkopi i
10x15 eller 15x21 cm.
● Vi returnerer dine
papirkopier, hvis du
vedlægger en svarkuvert.

Vi trækker hver tirsdag lod
om to biograf-billetter til
Scala i Svendborg blandt
alle, der sender en sms til
Din Side.

Frank Gyldenløve, Mejerivej,
Thurø, Svendborg, har sendt
denne solopgang fra mejeri
havnen på Thurø, En smuk
morgen, en smuk afrunding
på vores ikke helt
vedholdende tema. Men nu
skulle behovet for solned- og
opgange være dækket

Ugens spørgsmål:

Gentagelser gør sig godt
Mønstre
giver en
spændende
effekt i
billedet

■ Har det været en god
sommer?

Fotografens fif
Michael Bager, pressefotograf

Stem på www.faa.dk
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Fritid og arbejde mødes i
smuk forening, skriver Lisbeth
Glud, Strandhuse, Svendborg,
om denne solnedgang, og
fortsætter: - Aftenerne på
vandet har været så smukke,
at jeg hver dag priser mig
lykkelig over at have et
digital-camera, hvor
resultatet kan ses med det
samme. Man kan næsten
glemme at nyde nuet i bar
iver over at fastholde og
eviggøre nuet.

il

Eksistens burde være selektiv, eksistens burde
være et frit valg.
Men eksistens er som
tømmermænd, man må
bære dem til de selv vælger at gå.
Men er det ikke tømmermænd der som intet andet gør en opmærksom
på ens eksistens?
Er det ikke efter en lang
dag, nat, morgen fyldt
med civilisationens euforiserende stoffer.
Efter en dag, nat, morgen
med alskens ulogiske oplevelser, at ens eksistens
står skarpest.
Så skarp at man blindes
og efterlades i sengen
med en hovedpine og
sindet fyldt af minder
om dans, latter og en
kold gå tur i armen på en
kendt elsket eller en nyfundet elskerinde.

■ Dommeren:
-De får en bøde på 1000 kr
og en kraftig advarsel for at
have kørt nøgen på cykel i
det offentlige anlæg.
-Du godeste hr dommer.
Hvordan skal jeg dog få det
betalt. Tænk, jeg har kone
og 15 børn.
- 15 børn? Hørte jeg rigtigt?
-ja, og med min
forhendværende kone har
jeg....
Da afbrød dommeren og
sagde:
Så nøjes vi med en kraftig
advarsel og ingen bøde. De
har jo trods alt kun kørt
rundt i Deres arbejdstøj.

assensvej, millinge

Stenstrup By, Stenstrup,
Ahornvænget 1, Sælger:
Margit Andersen, Køber:
Gusilla Elise Gorm Poulsen
og Ib Peter Christensen
Ejd.værdi: 860.000

Valget eksistens

● På sms’en kan du bringe
efterlysninger, sende en
kvik kommentar eller et
godt tip. Kort sagt: Skriv
hvad du har på hjertet.
Husk at skrive dit navn.

Michael Bager

Kunstneren Poyl Lees billeder er her brugt som baggrund for et portræt
Arkivfoto: Michael Bager

Livets gang i Lidenlund

Lyn-Sudoku
Udfyld felterne så både lodrette og vandrette
rækker, samt hver af kasserne med de
2 gange 3 felter, indeholder alle tallene fra 1 til 6.
Antallet af stjerner angiver sværhedsgraden.
Løsningen fra i går

Hold øjnene åbne
efter gentagelser
og mønster. De
har ofte en særlig
harmoni, der
enten kan blive et
godt hovedmotiv,
eller som kan bruges
som en flot baggrund.
Især som baggrund for
portrætter kan et velvalgt mønster tilføje et
ekstra lag til billedet, som
fortæller om personens
karakter eller egenskaber. Samtidig kan mønstret give ro i billedet og
styrke kompositionen.

■ Mellem venner:
- Min kone og jeg var ude
på en søndagstur, da vi så
et skilt, hvor der stod "Topløs bar", så der tog vi ind.
- Tog du virkelig din kone
med på en topløs bar?
- Ja, men det var nu en stor
skuffelse.
- Hvordan det?
- Det viste sig at være en
café uden tag ...

