
Nyhedsbrev nr. 5 – juni 2021 
Forsamlingsforbuddet er hævet, og endelig er foreningslivet lukket op, og hvor er det bare dejligt, at vi 

atter kan mødes i Husfliden, og nu også uden at skulle bære mundbind        
 
Genåbningen fejrede vi d. 1/6-21 i Husfliden med kaffe, thé og en rigtig lækker lagkage, og mums hvor den 
smagte. Mange kom forbi, gensynsglæden var stor, og det var dejligt at høre muntre stemmer, og at 
snakken gik lystigt. Det var rigtig dejligt at se hinanden igen. Tak fordi I mødte så talstærkt op, det var lige, 
hvad vi trængte til.  Nu skal vi i gang, derfor er dette nyhedsbrev smækfyldt med nye og kreative tiltag.  
 

Husflidens Facebookgruppe  
Vores Facebookgruppe har hele tiden fungeret som en ”lukket” gruppe udelukkende for foreningens 
medlemmer til interne opslag og mulighed for at kommentere og vise frem. På grund af en stigende 
interesse for at blive medlem af vores Facebookgruppe, har vi i bestyrelsen valgt at ændre vores gruppe til 
en ”offentlig” gruppe. Det betyder, at administratorerne bag vores Facebookgruppe ikke længere skal sidde 
og afvise folk, som har interesse i at følge med i vores foreningsliv, men nu får mulighed for at følge med fra 
sidelinjen. Så fortsæt endelig med at slå opslag op og del ud af egne erfaringer. For det er en særlig glæde, 
at vi kan inspirere andre med vores kreativitet ved at vise projekter frem.  
 

D. 10-11/7-21 – Sy en ”sew-together-taske” på en weekend 
Lørdag og søndag d. 10-11/7, begge dage fra kl. 10-15.00. Vi er heldige her i Husfliden, for Susanne Jensen 
har endnu en gang sagt ja til at undervise os. Denne gang i at lave en ”sew-together-taske” til alle dine 
nørklesager på blot en weekend. Vi mødes torsdag d. 1/7 fra kl. 18.30-20.30 i Husfliden og får en kort 
introduktion i, hvor meget stof, vi skal bruge, og hvad vi skal forberede til weekendsyningen.  
Foreningen byder på sandwich, vand, thé og kaffe undervejs.  
Tilmelding skal ske til Susanne via sjpmn@mail.dk. Skynd dig at melde dig til, for der er kun et begrænset 
antal pladser.  

 
D. 18/7-21 - Håndværkets dag 
Søndag d. 18/7-21 fra kl. 11-16.00 er der Håndværkets dag på Ramløse Mølle. Vi mødes som altid, hvor vi 
vil sidde og arbejde med vores strikke-, hækle-, kniple- eller sytøj.  Her kan du vise frem, hvad du sidder og 
nørkler med derhjemme, og der vil også være mulighed for at sælge ud af dit håndarbejde. Du skal selv 
medbringe en stol. Husfliden stiller borde op. Det er altid hyggelige og meget kreative timer.  
 

D. 5/8-21 – Generalforsamling 
Torsdag d. 5/8-21 kl. 17.00 afholder vi vores årlige generalforsamling. Særskilt invitation udsendes indenfor 
de næste par uger.  
 

D. 7-8/8-21 – Kildemarkedet i Tisvildeleje  
Lørdag d. 7/8-21 fra kl. 12-18.00 og søndag d. 8/8-21 fra kl. 10-16.00 er der det store årlige Kildemarked i 
Tisvildeleje, som er en spændende attraktion og et absolut besøg værd for alle med interesse for kunst og 
kunsthåndværk. Som noget nyt vil Husfliden i år have en stand, hvor vi kan sidde og nørkle og vise frem. 
Reservér derfor allerede dagen nu, hvis du vil være med.  
 

D. 12/8-21 – ”Prøv-vores-nye-symaskiner” dag 
Torsdag d. 12/8-21 kl. 14.00 har du mulighed for at komme og afprøve husflidens nye symaskiner og 
overlocker. Vi sørger for at have en masse klude klar, så du kan sidde og afprøve symaskinens 
forskellige sting og få en fornemmelse af vores nye maskiner. Vi er bare rigtig stolte over, at vi nu 
er en forening med symaskiner og overlocker. Winni har netop afprøvet en af maskinerne, det gled 
derudad - kun med et enkelt ”bump” undervejs.  
 

 

http://ramlosehusflid.dk/
mailto:sjpmn@mail.dk


D. 6/9-21 - Broderihold i Husfliden – Nyhed! 
Mandag d. 6/9-21 fra kl. 18.30-21.00 starter vi et stitcheryhold (broderihold) på mandage i lige uger.   
Lone Ørbæk Johnsen og Tina Hunnerup Kabat er tovholdere på dette hold, og holdet er for alle, 
broderiglade, som gerne vil starte med at brodere eller, som allerede er vant til at brodere. Nærmere info 
kommer snart - glæd dig, det bliver sjovt og hyggeligt.  
 

D. 13/9-21 – Aftenstrikkehold – Nyhed! 
Mandag d. 13/9-21 fra kl. 18.30-21.00. Endnu et nyt tiltag i vores husflid. Vi starter en ny og spændende 
mandagsstrikkecafé på mandage i ulige uger. Susanne Jensen, Anette Walther og Lis Caben er tovholdere 
på dette hold. Holdet er for alle, der kan li’ at være kreative med garn, at nørde og lege med detaljen, og 
som til stadighed kan li’ at udfordre sig selv med nye teknikker. Her vil der være en egenbetaling pr. gang 
for at give ikke-medlemmer mulighed for også at deltage. Strikkecafé m. foredrag koster kr. 40,00 og 
almindelige strikkecaféaftener koster kr. 20,00. Program er under udarbejdelse.   
 

D. 30/9-21 – Foredrag om Craftpsykologi 
Torsdag d. 30/9-21 fra kl. 19-21.00 kommer håndarbejdslærer og psykolog Anne Kirketerp til Gribskov 
Bibliotek i Helsinge og fortæller om, hvorfor det er nødvendigt at have mindst 10 forskellige projekter i 
gang samtidigt og om de mange sundhedsfremmende effekter, der er ved håndarbejde og håndværk. Vi vil 
gerne slå et slag for dette foredrag, som både er spændende, kreativt, muntert og overraskende. Billetter 
kan bestilles allerede nu via www.gribskovbib.dk eller ved at møde op på biblioteket. Det koster kun  
kr. 30,00 at deltage.  
 

D. 2/12-21 – Husflidens julefrokost - Se her 

Torsdag d. 2/12-21 kl. 17.00 inviterer Husfliden traditionen tro til julefrokost. Da alle medlemmer i år har 
betalt kr. 300,00 for et års medlemskab gældende fra marts, men først har kunnet komme i gang nu, har 
bestyrelsen besluttet, at Husfliden giver maden til dette års julefrokost. Du skal kun sørge for drikkevarer til 
eget forbrug og at medbringe en hjemmegjort gave til gaveleg. Sæt derfor et stort ”X” i kalenderen allerede 
nu.  
 
Har du endnu ikke betalt dette års kontingent, kan du stadig nå det ved at overføre kr. 300,00 til vores 
bankkonto i Nordea 2276 0715670119.   

 
 
 Sew-together-taske 
                      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi ses i Husfliden  
Mange forventningsfulde hilsner 

På bestyrelsens vegne 

Tina 
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