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Nyhedsbrev oktober 2020 

 

Torsdag d. 22/10-20 blev årets generalforsamling endelig afholdt. Stemningen var afdæmpet, men 
forventningsfuld, for meget stod på spil – ville vi få en ny bestyrelse, så vores allesammens husflid ville 
bestå? Derfor er det særligt glædeligt at sende dette nyhedsbrev og bekendtgøre, at selvfølgelig gør 
den det. TAK til jer ALLE for jeres store opbakning og tro på, at vi kommer godt videre. Vi glæder os til 
at tage fat - meget er allerede sat i gang. 

Ny bestyrelse 
Den nye bestyrelse er nu på plads, og vi blev hurtigt enige om følgende fordeling af posterne: 

Anne Bengtsson – formand 
Jette Poulsen – næstformand 
Debbie Mechernsee – kasserer 
Tina Hunnerup Kabat – sekretær 
Mette Villumsen – bestyrelsesmedlem 
Kirsten Kynding Jensen – suppleant 
Lis Caben – suppleant 

Nyt fra bestyrelsen 

Coronaretningslinjer 
Coronatrykket er atter stigende, og det går ud over vores ugentlige samvær og vores allerede 
eksisterende og planlagte arrangementer. Vi afventer nye retningslinjer fra kommunen om hvilken 
kategori, vi som forening hører ind under. Indtil da må vi kun samles 10 medlemmer i vores lokale. 
Derfor booker vi også caféen, så vi har mulighed for at være 10 i hvert lokale. Vi har indkøbt 2 kurve 
med hver sin farve klemmer. I skal blot tage en klemme, når I kommer, er kurven tom, er der det antal, 
vi må være, og der må ikke gå flere ind medmindre, nogen er på vej hjem. 
Hold øje med disse kurve og klemmer ved døren. 

Planlagte arrangementer 
Pga. det stigende Coronatryk aflyser og udsætter vi: 

• Vores nye mandagsstrikkecafé indtil februar 2021. 

• Foredraget d. 16/11 med strikkedesigner Trine Eger Nielsen. 

• Vores årlige julefrokost – hvis muligt kan vi arrangere intern julehygge med glögg og 

æbleskiver i hver gruppe. 

Vi vil i stedet holde kreativiteten i hævd og humøret højt ved at lave små workshops som et supplement 
til vores faste væve-, sy- og strikkedage. Næste workshops er d. 18. og 25/11, hvor Kirsten Kynding 
begge dage underviser os i at lave de fineste kræmmerhuse, se tilmeldingsseddel på opslagstavlen. 

Interessegrupper 
Nyhed! 
For at sikre os, at vi lever op til foreningens formålsparagraf om at ”fremme og udvikle interessen for 
husflid samt medborgerskab” udvider vi vores aktiviteter ved at oprette nogle interessegrupper, hver 
med mindst 2 tovholdere. Indtil videre er disse grupper på plads: 

• PR – Debbie og Tina 



• Strikkecafé, mandage (ulige uger) – Susanne, Anette W. og Lis 

• Stitchery/ broderi, mandage (lige uger) – Lone og Tina 

• Syning, onsdage – Winni og Jette 

• Vævning, onsdage – Ellen 

• Knipling, onsdage - Ellen 

• Strik, torsdage – Dorthe + 1 (?) 

Glæd jer til at høre nyt, der er meget spændende i støbeskeen 

Stop betaling af den ugentlige 10-krone 
Alle medlemmer stopper med at betale den ugentlige og mangeårige 10-krone ved 
regnskabsårets ophør, dvs. d. 31/12-20. 

RAMHusets røgalarm 
Vi er netop blevet gjort opmærksomme på, at hvis RAMHusets røgalarm udløses, mens vi opholder os i 
vores lokale, så skal den, der udløser brandalarmen betale kr. 7.000,- . Som reglerne er, kan man ikke 
afmelde en kørsel - der kommer en kørsel uanset hvad, og det kommer den 
enkelte selv til at betale. Så ingen levende lys, når vi opholder os i Husfliden. 

Nøgle til vores skrald 
Vi har fået udleveret 2 stk. nøgler af pedel Torben til ”skrald” – nøglerne ligger i øverste skuffe. 

  

Nok fra os i denne omgang – vi glæder os til at komme i gang med at nytænke, udvide og 
udvikle kreativ energi til fælles glæde og læring for alle. 

Mange opstemte hilsner 
På bestyrelsens vegne 
Tina 

 


