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Nyhedsbrev december 2020 

 

Siden sidst 
Siden udsendelsen af sidste nyhedsbrev i oktober har vi afholdt workshop med syning af kræmmerhuse 
med Kirsten Kynding som underviser. Det foregik d. 18. november fra kl. 14-17, hvor vi var en lille flok 
på 7, der mødtes. Det var rigtig hyggeligt, ja så hyggeligt, at vi fortsatte vores kræmmerhussyning den 
efterfølgende onsdag. 

Siden sidst har vi også afholdt endnu et bestyrelsesmøde, årets sidste. Der var mange ting på 
dagsordenen: Bestyrelsesoplysninger til banken. Interessegrupper. Tovholdere. Koder. Medlemskort. 
Nye flyers/brochurer til omdeling. Husflidens åbne- og lukketider. Aktiviteter. Ja, der er meget at holde 
styr på, og meget der skal tales igennem for en ny bestyrelse. 

Vi talte om, at vi godt kunne tænke os, at der kommer lidt meraktivitet om aftenen, som i forgangne 
tider, hvor mange blev helt frem til kl. 20 el. 21. Måske det var værd at overveje, om det ikke indimellem 
kunne være hyggeligt at tage en madpakke med, spise sammen og fortsætte vores sy- og 
strikkeaktiviteter helt frem til lukketid? Det håber vi, at flere kunne have lyst til. 

Tovholdere – vi mangler stadig tovholdere til nogle af vores interessegrupper, bl.a. en tovholder mere 
til vores strikkehold om torsdagen udover Dorthe Laust, som allerede har meldt sig. Men også et par 
tovholdere til at tage sig af daglige nødvendigheder som kaffe, thé, servietter etc. og et par tovholdere 
til at stå for registreringer af bøger, køb som mindre anskaffelser. Tag derfor fat i en fra bestyrelsen, 
hvis du har lyst og overskud til at hjælpe med dette. 

En dejlig nyhed 
Syholdet har længe ønsket sig nogle symaskiner og en overlocker til at stå fast i Husfliden. En 
ansøgning blev derfor sendt til Det Grønne Hus. Derfor er det særligt glædeligt at kunne fortælle, at vi 
har fået bevilget kr. 14.000,- til at købe for. Anne, Jette og Lykke var i fredags forbi Leifs Symaskiner. Vi 
har købt 2 symaskiner og en overlocker. Derudover har Leifs Symaskiner også doneret en gratis 
symaskine til vores forening. Vi er mere end tilfredse og glæder os til at kunne starte nye syprojekter, 
måske endda endnu et syhold i det nye år. Men først og fremmest skal lyde et stort tak til Det Grønne 
Hus fra os. 

Julehjerte-Workshop 
Lørdag d. 12. december fra kl. 10-14 syr vi julehjerter i Husfliden, mens vi hygger med gløgg og 
æbleskiver. Lone og Winni er initiativtagere til denne workshop. Der er hængt tilmeldingsblanket op på 
opslagstavlen. Du kan stadig nå at tilmelde dig, det koster blot kr. 30,-, som betales til Lone via 
MobilPay til nr. 3167TA. 

I år er en anderledes december. Der skal ikke sættes tid af til de vanlige julefrokoster og 
arrangementer. For os i Husfliden betyder det mere tid til kreative projekter. I bestyrelsen anbefaler vi 
helt klart, at du kombinerer din vævning, knipling, syning og strikning med noget lækker juleguf til at 
holde energien, humøret og motivationen i hævd. 

 
Mange forventningsfulde hilsner 
På bestyrelsens vegne 
Tina 

 


