
 

Nyhedsbrev nr. 1 – januar 2021 

Kære Alle 

Vi ønsker jer alle et rigtig godt nytår. Vi håber, at I har nydt en masse hyggelige juledage, og at I er 

kommet godt ind i det nye år. Måske har der været tid til lidt håndarbejde undervejs, når nu det 

ikke var muligt at gå til så mange julefrokoster som vanligt. Lad os håbe, at 2021 byder på mere 

fredelige og Coronavenlige tider, de gamle tider er savnet, den gang hvor vi blot kunne passe vores 

håndarbejde og vores normale færden i Husfliden. Vi kan næsten ikke vente med at komme i gang, 

der er mange spændende aktiviteter i sigte, som vores mange tovholdere har brugt tid på at 

forberede.  

Ventetiden kan vi heldigvis bruge på kreative sysler derhjemme selvom, det jo langt fra er det 

samme, som at mødes i Husfliden. Hvis du mangler garn eller noget til dine syprojekter, er det 

muligt at bestille hos ”Fruernes” i Helsinge enten via deres Webshop eller pr. mail. Nine Grib fra 

”Fruernes” oplyser, at du kan bestille dine varer via post@fruernes.dk. Husk at skrive, at du er 

medlem af Ramløse Husflid, så får du de aftalte 10% i medlemsrabat. ”Fruernes” vender derefter 

tilbage med en bekræftelsesmail med det rette beløb, deres MobilePaynummer og oplysninger 

om levering/afhentning. Det er ikke muligt at få medlemsrabat, hvis du bestiller direkte via 

”Fruernes” webshop, så send dem endelig en mail med din bestilling. 

Siden sidst 
Der har været meget stille i RAM-Huset eftersom, vi ikke har kunnet mødes. Dog kan vi fortælle, at 
de 3 symaskiner og overlockeren nu er indkøbt og ankommet til Husfliden.  
 
Desværre blev det ikke til den planlagte julehjertesyning med gløgg og æbleskiver i december, som 
der var lagt op til. Lone og Winni stod ellers klar med et rigtig spændende oplæg til denne lørdag 
med mange tilmeldte, men forhåbentligt kan vi lokke Lone og Winni til at stå for en ny workshop, 

for hvem siger, at man ikke kan lave julehjertesyning i fx februar?       
 
Tovholdere 
Som vi nævnte i sidste nyhedsbrev, så mangler vi stadig tovholdere til nogle af vores 
interessegrupper. Vi mangler en ekstra tovholder til at stå for torsdagsstrik sammen med Dorthe 
Laust og yderligere et par tovholdere til at tage sig af alt det praktiske med bl.a. Indkøb af kaffe, 
thé, servietter og hvad, der ellers hører til vores faste mødedage. Måske har du brugt 
nedlukningen til netop at tænke over, at det da lige er noget for dig? Det håber vi. Tag endelig fat i 
en af os fra bestyrelsen, din hjælp og dine idéer er meget efterspurgte og vigtige for, at vi kan få 
sat gang i vores mange aktiviteter og få kreativiteten til at blomstre, så snart vores statsminister 
åbner op for foreningslivet igen. Forhåbentligt kommer vi snart på banen igen med godt nyt. Vi er 
klar.  
 
Mange håbefulde hilsner 
På bestyrelsens vegne 
 
Tina 
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