
 
 

Nyhedsbrev nr. 7 – August 2021 
Trods dejlige solfyldte sommerdage og ferietid, så har vi siden genåbningen haft et rigtig fint fremmøde på 
de enkelte hold. Vi har været gode til at komme, og det er bare skønt at blive mødt af glade røster og stor 
kreativitet indenfor i vores lokaler. Der er blevet lagt et stort arbejde i åbningen af vores nye Strikkecafé og 
Brodericafé. Det bliver rigtig spændende at følge. Det er bare usigeligt skønt at blive mødt af lutter positive 
tilkendegivelser, og at mange her i Husfliden allerede via vores Facebookside ”Ramløse Husflid” har 
tilkendegivet, at de er interesserede eller ønsker at deltage. Vi håber, at vi rammer rigtigt med de nye tiltag. 
D. 13/9 åbner mandags Strikkecaféen v. Susanne, Anette og Lis, og hvor strikkedesigner Trine Eger Nielsen 
kommer og holder foredrag. D. 20/9-21 åbner Brodericaféen v. Lone, Debbie og Tina, som vil inspirere med 
deres kærlighed for ”stitchery”.  Vi glæder os helt utroligt, og i år kan vi næsten ikke vente på, at det bliver 
september.  

 
Siden sidst: 

Forslag om strikkeweekend til Rosenlund Gods  
På generalforsamlingen i torsdags blev der talt om, at det kunne være hyggeligt at deltage i strikkekurset, 
der afholdes d. 9. og 10. oktober 2021 på Rosenlund Gods i Sakskøbing på Lolland. Hanne Rimmen fra 
Rimmen Design vil undervise i div. teknikker, guide dig videre i dine egne projekter og lære dig at udregne 
maskeantal og valg af teknik til din egen sweater.  

Det koster kr. 2.700,00 pr. person for et delt dobbeltværelse og kr. 350,00 ekstra i tillæg for et 

enkeltværelse. Bad og toilet er på gangen. Hvis du på nogen måde er interesseret, så skal tilmelding ske til 

Lone Steenholt på 6070 5595 eller til mail lone@steenholt.dk. Din plads reserveres endeligt ved indbetaling 

af depositum på kr. 1.000,00 (som ikke kan refunderes).  

Men skriv dig også på listen, der bliver sat op i Husfliden i den kommende uge, så vi kan se, hvor mange der 
deltager, og så vi kan arrangere samkørsel til Lolland. Det er lagt op til masser af strikkehygge.  

 
Nøglebrikker 
Lykke Ravn spurgte ved generalforsamlingen, om der kan bestilles/udleveres nøglebrikker til alle 

medlemmer. Det kan der naturligvis. Vi vil gerne opfordre til, at hvert medlem får sig en nøglebrik.  

Det koster kr. 50,00 i depositum at få udleveret en nøglebrik. Tag fat i Anne Bengtsson eller Ulla 
Larsen, hvis du er interesseret.  

 
Husflidens månedlige nyhedsbrev 
Dorte Laust anmodede ved generalforsamlingen om, at Husflidens månedlige nyhedsbrev bliver 
sat op på opslagstavlen. Super idé – fra og med dette nyhedsbrev, vil det månedlige nyhedsbrev 
blive sat op på opslagstavlen i vores lokale.  
 

Fælles tur til ”Stof og Stil” i Roskilde 
Kirsten Kynding foreslår en fællestur til ”Stof og Stil” i Roskilde i september, og hvis muligt tager vi 
også forbi forretningen Hobbii. Kirsten vender tilbage med dato og nærmere info.  
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Foredrag v. Anne Kirketerp om Craftpsykologi 
Vi vil endnu en gang slå et slag for foredraget m. Anne Kirketerp, der torsdag d. 30/9-21 kl. 19.00 kommer 

til Gribskov Bibliotek og fortæller om Craftpsykologi og om glæden og de sundhedsfremmende effekter, der 

kommer ved at udføre håndarbejde. Anne er uddannet håndarbejdslærer og psykolog og har startet en 

uddannelse om ”craftpsykologi” i Sorø. Der er lagt op til et spændende foredrag. Billetterne koster kr. 30,00 

pr. stk. og kan bestilles via www.gribskovbib.dk. Hvis der er nogen, der ikke er så velbevandret i at bestille 

billetter digitalt, og som er interesserede i at deltage, så giv mig gerne et ring på 5093 8026 eller send mig 

en mail på tinahunnerupkabat@gmail.com – så hjælper jeg hjertens gerne med at bestille. Når tiden sig 

nærmer aftaler vi også her samkørsel.   

 

Optælling af medlemmer v. fremmøde 
Selvom vi ikke længere betaler kr. 10,00 pr. gang, så er det vigtigt, at vi fortsat skriver vores navn i bogen 

ved fremmøde for at kunne dokumentere overfor kommunen, hvor mange der møder op pr. gang. 

Tovholderne på de enkelte hold er ansvarlige for, at alle får skrevet sig ind i vores vanlige hæfte.   

 

Travlhed i interessegrupperne 
Siden vi genåbnede Husfliden er der blevet arbejdet intenst bag kulisserne. Tovholderne for de forskellige 

interessegrupper har holdt møde, tovholderne for Strikkecaféen og Brodericaféen har holdt møde for at se, 

hvor vi kunne samkøre kommunikationen, og hvordan vi kunne hjælpe hinanden, og ikke mindst er der 

blevet arbejdet myreflittigt og intenst i ”PR og Kommunikation”. Der er blevet udarbejdet en ny flyer for 

Husfliden. Der er blevet skrevet artikler til Guiden, Ugeposten og forslag til en annonce til Hillerød Posten. 

Der er blevet udarbejdet plakater for ”caféerne” som nu er udleveret til de enkelte tovholdere, og som 

indenfor den kommende uge vil blive sat op på biblioteker og i strikke- og stofforretninger i nærområdet.  

Birthe Larsen sagt ja til at være fast hjælper på mandagsstrikkecaféen – tusinde tak Birthe, det er dejligt, at 
du springer til med dine altid hjælpende hænder. Derudover vil tovholdere for de 2 mandagscaféer hjælpe 
hinanden på kryds og tværs ved evt. sygdom.  
 
Her på falderebet vil vi opfordre alle medlemmer, der har en Facebookprofil til at dele vores opslag under 
deres egen profil for at gøre opmærksom på vores forening og vores nye tiltag.  
 
Vi er allerede godt i gang med august, nyd de smukke sensommerdage uanset, om de byder på regn eller 
solskin. Det er snart september, og vi glæder os til, at kreativiteten vil blomstre flere af ugens dage i vores 
skønne lokaler.  
 

Mange kan-næsten-ikke-vente hilsner på bestyrelsens vegne       
 

Tina 
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