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Det er juli, det er sommer, og det er ferietid. Mange af os har heldigvis genoptaget at mødes i vores lokale i 
Husfliden. Det er superdejligt at blive mødt af glade ansigter og kreative røster, og helt spontant er det 
lykkedes os at stable en workshop på benene med Susanne Jensen som tovholder. Her skal vi sy en sew-
together-taske. Susanne var heldigvis straks med på idéen, der skulle ikke den store overtalelseskunst til 
før, Susanne meldte sig klar. Så på lørdag og søndag d. 10+11/7 er vi et hold på 7, der mødes for at sy 
tasker, begge dage fra kl. 10-15.00. Vi håber, at vi når så langt, at vi i næste uge kan fremvise billeder af 
vores tasker. 
 
Håndværkets dag 
Håndværkets dag er søndag d. 18/7-21 fra kl. 11-16.00 v. Ramløse Mølle. Flere har allerede tilmeldt sig, 
men vi håber naturligvis, at endnu flere deltager. Du kan skrive dig på listen, der er sat op på tavlen i 
Husfliden eller ved at sende en mail til ramlosehusflid@gmail.com 
Du skal selv medbringe stol, og de fornødenheder der skal til for, at du får en rigtig hyggelig dag: Madpakke, 

kaffe/thé, vand, lækkerier, regntøj, tæppe etc. Husfliden sørger for at stille borde op.  

Det plejer altid at være en rigtig hyggelig dag. Vi krydser fingre for, at det bliver tørvejr.  
 
Kildemarkedet i Tisvildeleje v. Sandflugtmonumentet 
Vi skrev ud i juni-nyhedsbrevet, at Husfliden ville være til stede til dette års Kildemarked med en stand. Det 
kunne desværre ikke lade sig gøre at få en stand med så kort varsel. Vi har derfor allerede nu lagt billet ind 
på en til næste års marked. Vi vil bruge ventetiden på at finde ud af, hvordan vi ønsker vores deltagelse, og 
hvor stor en stand, vi kan have.  
Vi opfordrer i stedet alle til at lægge vejen forbi Kildemarkedet i år i weekenden d. 7-8. august. Det er et 
fantastisk spændende marked med masser af forskellig slags håndarbejde og håndværk. Det er utroligt 
inspirerende at møde så mange ildsjæle. Vi garanterer, at du bliver en stor oplevelse rigere og mange end 

mønt fattigere       
 
Husflidens Facebookgruppe og Facebookside – hvad er hvad? 
Vi bliver løbende spurgt om, hvad der er forskellen på vores Facebookgruppe og vores Facebookside. Hvad 
er hvad, hvad bruger vi dem hver især til, og hvordan kan du skelne mellem dem på Facebook?  
Vi forstår godt denne forvirring, for vores Facebookgruppe og Facebookside hedder begge ”Ramløse 
Husflid”. For at gøre det nemmere for alle hedder vores Facebookgruppe fremadrettet ”Ramløse Husflids 
Medlemsgruppe” og vores Facebookside fortsat ”Ramløse Husflid”. Så når du går ind og søger på Ramløse 
Husflid, skulle det nu gerne blive nemmere at skelne mellem de 2.  
 
Vores Facebookside ”Ramløse Husflid” 

Forestil dig, at du billedligt står foran RAMhuset og blot iagttager RAMhusets facade. Vores Facebookside 

svarer til RAMhusets facade. Der sidder måske et par sedler på væggen her og der og fortæller dig noget 

om vores åbnings-/lukketider, et kommende arrangement etc., men ikke mere end det.  

Det er helt det samme, der gør sig gældende på vores Facebookside. Der kommer løbende lidt opslag, der 

overordnet fortæller dig noget om vores forening og vores aktiviteter. Du kan ikke blive medlem af en 

Facebookside, men følge med i vores forening ved at trykke ”synes godt om”. Du vil derefter være følger af 

siden. Når vi slår nye opslag op, vil du modtage en notifikation, som indikerer, at der er kommet nyt. At 

følge vores Facebookside skal ses som at modtage små ”appetizere” og lidt lokkemad. På vores 

Facebookside kan vi oprette en begivenhed, hvor du både som medlem og ikke-medlem kan trykke 

”interesseret”, ”deltager” eller ”deltager-ikke”. Vi kan også på Facebooksiden annoncere, hvornår vi holder 

åbent, om ændringer i mødetidspunkt, aflysning af en begivenhed, lægge billeder op osv. Men ikke noget 

personligt, og du får intet at vide om medlemmerne.   

http://ramlosehusflid.dk/
mailto:ramlosehusflid@gmail.com


 

Vores Facebookgruppe ”Ramløse Husflid” 

Nu står du ikke længere blot foran RAMhuset og iagttager facaden eller læser de sedler, der hænger på 
facaden/Facebooksiden. Nu er du gået ind gennem døren og er kommet ind i vores lokale. Du mærker 
stemningen, du taler med medlemmerne, du spørger nysgerrigt ind, ser nogle af de projekter, der er lavet, 
og du får lyst til at deltage i de snakke, der er omkring et håndarbejde eller mellem hinanden. Det samme 
gør sig gældende på vores Facebookgruppe, som er vores medlemsforum. Du kan trykke ”synes godt om” 
på opslag, kommentere, følge med i en tråd/samtale, slå billeder op, kigge i billedarkivet og se, hvilke 
begivenheder der ligger ude i fremtiden. Du kan se, at du er medlem og ikke blot en følger. For at blive 
medlem af vores medlemsgruppe skal du trykke ”bliv medlem”. Så bliver dit ønske om at ”blive medlem” 
behandlet af en af gruppeadministratorerne (bestyrelsen). Vi godkender ikke blot ukritisk hver medlems-
forespørgsel.  
 
Vi har nu gjort det muligt for ikke-medlemmer at blive medlem af vores Facebookgruppe, men det er stadig 
en lukket gruppe. Som medlem af Facebookgruppen og ikke-medlem af Husfliden har vi givet 
udefrakommende mulighed for at komme lidt tættere på os inden oprettelsen af et evt. medlemskab.  
 
På skærmprintet, kan du se, hvordan vi figurerer, når du søger på 
”Ramløse Husflid”. Vores Facebookgruppe ligger øverst  
(den med dukkebilledet) og lige nedenunder ligger vores Facebookside. 
 
I vores Facebookgruppe ”Ramløse Husflid”, kan du se, at vi er en  
privatgruppe på 51 medlemmer og på vores Facebookside lige neden- 
under, at vi har 67 følgere. Nogle er nogle af vores medlemmer, der også  
følger med her, andre er folk ude fra, som blot ønsker at følge med i nye opslag  
på afstand.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Håber, at I har fået en lidt større fornemmelse af, hvad det betyder at være medlem af vores 
Facebookgruppe kontra at være følger på vores Facebookside. Ellers spørg endelig.  
 
Vi glæder os til se jer i husfliden, til Håndværkets dag v. Møllen, til Kildemarkedet i Tisvildeleje og ikke 
mindst på nogle af vores kommende nye hold. Indtil da nyd sommeren, selvom dagene er aftaget lidt.  
 
Mange sommerlige hilsner på bestyrelsens vegne 
Tina 


