
2021 års bildstafett



Grupp 1´s bilder



Niklas S

Jag hade en tanke med att fortsätta med en 
färgklick av något slag så när jag såg stenslänten
vi Odensjön tänkte jag att kontrasten mellan de 

mjuka löven i originalbilden och stenarna kunde bli 
kul tillsammans med ett blått omslag till 

mellanmålet.





Såg ett hav av sten med löv och något skräp
Och det är lite ett hav av sten på torget och 
cykeln ligger och skräpar lite med löv och 

något skräp och det kom med lite grönt gräs 
istället för mossa från Niklas bild

Dennis P





Bilden jag fick, en cykel slängd på 
marken, får mig att tänka på hur 

slarviga många är.
Min bild visar resultatet av när saker 
inte plockas bort, (en slaktad cykel) 

utan bara förfaller.

Sven E





”Utan hjul och utan däck
och motorn den är väck!

Nu gäller det att spana efter ny
för att ut på vilda äventyr fly."

Kvällen efter jag skickat bild och text till dig blev en cykel stulen 
i den affären där jag tagit min bild!

" SDS: En cykelbutik på Davidshall blev utsatt för ett inbrott 
under torsdagskvällen. Enligt polisen har en cykel stulits ut 
butiken."

Ingrid N





Grupp 2´s bilder



Startbilden visar på höst, mörker, regn 
och rusk, kallt och blåsigt. Då är det 

skönt att sitta inne i stugvärmen, läsa 
en bra bok, dricka lite gott vin och 

ha det skönt.

Jan L





Jag tog fasta på att Barack Obama 
har afrikansk påbrå och jag fotade lite 

saker från Afrika. 
En liten flaska med Glenfiddich kan 

vara gott att släcka törsten med!

Peter J





Det första jag såg var det afrikanska 
temat. Det tänkte jag följa upp med 

min afrikanska brevkniv som jag sprättat 
upp en bok med. Jag fann dock inte 

kniven så det blev bara detta.

Bengt K





Jag fick en bild med en bok liggande på ett bord och 
stående bredvid ett glas med smäktande dryck. 

Det sparsamma ljuset som studsade från väggen
i bakgrunden kändes som skenet från en brasa. 

Bilden måste ju bara vara tagen i mitt eget 
privata bibliotek - och visst! 

På andra hyllan nerifrån till vänster 
hör boken hemma.

Christer L





När jag såg bilden med massvis av böcker, 
så bara ville jag läsa. 

Sitta i myshörnan med en pilsner, 
samtidigt som jag själv börja fantisera 

om att skriva 
och de handskrivna bladen flög runt.

Conny M





Grupp 3´s bilder



Jag ser nåt som skaver, en bit blå plast 
i de vissnade löven, den ska verkligen 

inte ligga där men ofta är det ju så, 
det är så mycket som kan hamna fel, 
ja som en sten i en sko, som skaver 

som en bit plast i vissnade löv

Lena B





Kjelle

När jag fick bilden var min första tanke att 
det var Magdalena Andersson som 
tappade skon när hon skulle upp i 

talarstolen på S kongressen som nyvald 
partiledare men hon är smartare än så att 
det skulle hända självfallet är det en hens 

sko som lidit ett helvetets kval i den





Den bild jag fick visade ett plåster, 
Compeed, som skyddar mot 

ex.vis skoskav!
Min bild visar vaccin, i spruta, 

som skyddar mot covid 19!

Jan F





Pandemi. Karantän. Isolering. 
Sjukdom och död.

När jag fick en bild på en spruta tänkte jag 
såklart på Coronan.

Med hopp om att vaccineringen skall hålla nere 
pandemin väljer jag att visa framtidstro genom 

att ta en bild på mitt senaste barnbarn Nea.

Anne-Grethe





Förra bilden visade ju ett tryggt 
och nyfiket barn,

men det var precis tvärtom på min bild!
Mamman är den Större strandpiparen, 
men den lilla som gömde sig inför mig,

blir stor någon gång den också!

Wolfgang






