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Helga Kringleh



En gemensam känsla utrycks i alla dessa tre bilder. 

Frida L

Känsla



Tack all för era underbara 
bilder och tolkningar

The end!



Ett par vid havet......

de visar öppet attraktion  
  och ömhet för varandra



En kvinna på stranden....

hon är helt avslappnad och 
  uppenbart omedveten om  
            omgivningen



Festival på Dominica .....
Människorna i festivaltåget 
uttrycker passion och  
enorm dansglädje!



Anders B

Blyg 



Det blev en utmaning med lite 
förhinder. Första idén var en lite 
blygt två år gammalt barnbarn. 
Men innan jag kom till skott kom 
ett virus mellan. Som 70+ undviker  
jag barnbarnen.

Nästa idé var små blyga  
kanin/harbarn som tittar ut ur  
hålorna vid den här tiden. Men trots  
jag väntat till sista dagen har de inte  
visat sig.

Istället blev det det till en början 
blyga barnbarnet som pratar med 
sin Oma, min fru, via en smartphone. 
Efter några trevande gånger tar 
han numera kommandot över  
telefonen och visar oss allt omkring 
honom. 

Blygheten gått över och att tala  
med oss via en telefon är  
numera helt naturligt





Ulf S

Åker - 
i dubbel bemärkning





Jens S-O 

Sken









Bär -
som jag tolkade "att bära"

Flor V



Stenmur - stenarna bär varandra. Bilen är tagen i Skrylleskogen i april



Trädgren som bär blommor.  Från Alnarpsparken i april



Sten som bär en ödla. Yucatán i Södra Mexiko (februari)



Ingemar L

Blank

Drog först en lapp utan text och  
därpå drog jag lappen med...

- borde vara adjektiv till verbet "blänka"



När jag var på 
Lofoten och  
fotograferade 
mönster från  
vatten som sköljer 
över sanden  
med lite motljus 
fick jag denna  
bilden. 

Det blänker 
ganska bra från 
den våta sanden. 



Här tänkte jag att utgå 
från sand i olika form 
och skepnad och 
fastnade för att glas ju 
till stor del består av 
sand. Så jag åkte till 
Mossby strand med en 
glasskiva.  
Glas är ett germanskt 
ord med betydelse 
BLANK, det var ju en 
bra tillfällighet. 
Så jag tänkte först visa 
vilken skillnad i textur 
det är mellan sand och 
glas men efter lite olika 
arrangemang fastnade 
jag till slut för en bild 
där glaset fick utgöra en 
spegling som reflekterade 
lite av strandgräset som 
växer i strandkanten.  
Speglingen blev ganska 
subtil och kan mest anas 
i bilden. 



Ingrid N

Väntan



  - på att corona tiden  
ska  vara över



- på våren är slut!  Våren är här!



- på våren är slut!  Våren är här!



Lena B

Lyckan 



-  går den  
att hålla kvar



-  går den 
  att fånga



Jonas B

Jag tänker mig steg som en flyende, vilket jag  
försökt tolka genom att använda både 
rörelseoskärpa och en strobeblixt.

Steg



Foot Locker butiken i bakgrunden ger också en antydan om att det för sig om steg 



man kan också tänka sig steg i trappsteg....



Marie-Louise H

Använd



Fjädern har suttit på någon 
liten fågel som inte behövde 
den längre



Burken har innehållit något gott säkert men hamnat i naturen av någon som 
inte är så miljövänlig och så har regnet fyllt den med vatten, tiden har satt sina spår



Sven E

Framför



Mås som flyger  
FRAMFÖR mig



Spårvagnsförare FRAMFÖR en gammal Malmö spårvang



Göran Söllcher FRAMFÖR ett klassiskt gitarrstycke



Conny M

Slut



Vi sket i att 
hamstra  
och nu är det 
SLUT



Inte en droppe till ... Hick .... öht nu e de SLUT hick!



Första jag tänkte på var den roliga kortbenta renen på Svalbard. 
Men eftersom jag varken har tid, råd eller möjlighet att åka dit 
fick man göra sig själv ren. 

Anne-Grethe H

Ren









Sussi B

Bygga
När jag drog ordet BYGGA, tänkte jag att det var ett tema som inte omedelbart 
inspirerade mig..... En extra utmaning då! I Malmö byggs det både här och där 
så att hitta motiv var inte så svårt. Att däremot få till spännande bilder var svårt. 



Vid stadsbiblioteket



på stadsbiblioteket



mittemot Saluhallen 



Robert De M

Gren



En viktig gren! Den här Grenen delar två hav: Kattegatt och Skagerack



En vanlig trädgren  
men den kanske inte  
är så vanlig.  
Den kanske är en  
gren på ett släktträd.



visar var familjen U. Gren finns



Wulfgang G

Mäktig



Den nya orgeln i Petri kyrkan är mäktig som ger ett varmt avrundat ljud  
och är ett under på precision.



Karl X var en mäktig kung. Han gick över isen med sin armé vid Stora Bält  
och besegrade danskarna. Skåne blev svenskt genom freden i Roskilde 1658.



John Ericsson var en svensk uppfinnare som lyckades att förbättra propellen. Den användes med framgång på den stora amerikanska ångfregatten "USS 
Princeton" 1843. En mäktig bedrift!

John Ericsson var en svensk uppfinnare som lyckades att förbättra propellen.  
Den användes med framgång på den stora amerikanska  
ångfregatten USS Princeton 1843. En mäktig bedrift



Kjell-Åke "Kjelle" J

Slant
En slant i fickan är ju alltid bra att ha men i dag ser vi ju alla att allt fler inte har 
den och vi möts av detta på allt fler ställen i vårt samhälle inte som grindslanten  
som en gång var eller kyrkans kolekt som numera både tar kontokort och swish












