
 

Nyhedsbrev nr. 3 – marts 2021 

Dagene og månederne er gået, vores dejlige lokale i Husfliden har stået gabende tomt, og det er 

efterhånden meget længe siden, vi har kunnet mødes. Vi håber dog, at kreativiteten blomstrer i 

hjemmene, og at der bliver masser at vise frem, når vi atter mødes. 

Mandag d. 8. marts var det Husflidens 9-års fødselsdag. Hvor ville det have været skønt at kunne 

markere dagen i Husfliden, men når vi nu ikke kunne mødes, må vi i stedet tænke tilbage på alle 

de masker, vi har strikket, de mange sting, vi har syet, de mange opskrifter vi har diskuteret, og de 

mange gode grin og hyggelige stunder vi har delt. Der er over årene sket meget i Husfliden, vi har 

udviklet os, til tider gået lidt i stå for vupti atter at fylde lokalerne med ny inspiration. Det er helt, 

som det skal være. Vi har brugt de forgangne måneder til at planlægge nyt. Vi glæder os til at 

præsentere jer for nye idéer og nye muligheder, det bliver spændende, hyggeligt og festligt.  

 

Siden sidst 
Dorthe Laust har desværre trukket sig fra posten som tovholder på torsdagsstrikkeholdet. I stedet 

var Hanne Larsen hurtig til at træde til, det er vi rigtig glade for, da vi nu har fundet tovholdere til 

samtlige af de foreslåede grupper.  

 

Vi nåede lige at købe 3 symaskiner og en overlocker, inden foreningslivet måtte lukke ned. Jette 

har været forbi Husfliden og har flittigt afprøvet samtlige maskiner. Jette har prøvesyet et par 

leggins til sit barnebarn og synes, at vi har fået nogle rigtig gode gedigne maskiner, som er nemme 

at håndtere og gå til også for jer, der er nybegyndere.  

 

Mens vi venter………… 
Nu vil vi i gang. Mens vi venter, synes vi, at vi skal bruge ventetiden på at kreere et 

foreningstæppe. Et smukt og særligt foreningstæppe helt efter eget design. Vi håber, at du vil 

være med. Mulighederne er mange, og begrænsningerne ganske få – du skal blot strikke eller 

hækle en lap, som måler 15 x 15 cm i uldgarn. Mønster og farve er helt op til dig selv. Du er 

selvfølgelig velkommen til at lave en af hver, hvis du har lyst og overskud.  

Vi håber, at rigtig mange vil nørkle med, det skal være sjovt og hyggeligt at deltage. Læg gerne 

billeder op på vores Facebookgruppe til glæde og inspiration for hinanden.  

 

Til sidst skal vi blot minde jer om, at det er ved at være frist for indbetaling af årets kontingent.  

Kr. 300,00 bedes betalt senest d. 15/3-21 til kontonr. 2276-0715670119. 

 

Mange forventningsfulde hilsner 

På bestyrelsens vegne 

Tina 

http://ramlosehusflid.dk/

