
 
 

Nyhedsbrev nr. 8 – Oktober 2021 
Det er efterår, og nye som gamle aktiviteter fylder vores lokale i Husfliden med kreativitet. Der hygges og 

arbejdes flittigt på de forskellige hold. Det er en tid, der kalder på vores strikke-, kniple, væve- og systunder, 

mens regn og rusk slår sig løs derude. Og det er tid til at få sidste nyt fra Husfliden.  

 

Siden sidst 

Vores nye mandagscaféer 
Vores mandags strikkecafé og vores mandags brodericafé er kommet rigtig godt fra start. Mange faste 

medlemmer tropper nysgerrigt og engageret op, og nye ansigter har fundet vej til vores Husflidsforening. 

Nogle af de nye har allerede meldt sig ind i vores forening.  

 

Mandagsstrikkecaféen lagde ud med et foredrag af strikkedesigner Trine Eger Nielsen, som bl.a. fortalte 

om sin bog ”Jorden rundt med mine strikkepinde”. Der var rigtig mange deltagere, og vi kan kun sige, at det 

var meget velkomment og en stor succes. I sidste uge var det strikning eller hækling af net, der var på 

programmet. Næste gang, som er mandag d. 11/10-21, er oplægget ”UFO’er”. Så hvis du har flere projekter 

liggende derhjemme, så tag dem gerne med. Vi hjælper hinanden med at kaste nyt lys over de medbragte 

projekter. Vi håber, at du tager hjem med fornyet lyst til at komme videre.  

 

Mandagsbrodericaféen er også kommet godt fra start. Vi lagde ud med at være 17 deltagere. Der var højt 

humør og en god stemning fra start til slut, og folk var rigtig gode til at hjælpe hinanden. Vi indledte 

aftenen med at brodere de forskellige sting, vi kommer til at bruge frem til jul.  

Mandag d. 4/10-21 mødes vi igen, og her er det meningen, at vi skal tegne dit eget medbragte motiv eller 

et af Husflidens over på et stykke perlebomuldsstof og derefter sy med nogle af de sting, som du netop har 

lært eller med de sting du allerbedst kan li’. Mange har allerede givet tilsagn om at komme igen.  

 

Vores nye hjemmeside er gået i luften 
Hvis du går ind på www.ramlosehusflid.dk kan du nu se resultatet at de seneste ugers arbejde med vores 

nye hjemmeside. Vi håber, at den er blevet nemmere og mere brugervenlig at tilgå og bevæge sig rundt på.  

 

Foredrag om Craft-psykologi med Anne Kirketerp 
Vi har i tidligere nyhedsbreve opfordret alle vores medlemmer til at høre foredraget med håndarbejdslærer 

og psykolog Anne Kirketerp torsdag d. 30/9-21 på Gribskov Bibliotek. Det var dejligt at se, at så mange fra 

husfliden havde taget turen til biblioteket. For det var lutter spændende viden, Anne præsenterede for os. 

Efter denne aften er det slut med at have dårlig samvittighed over dine mange ufærdige projekter, for Anne 

fortalte om vigtigheden af at have mange projekter i gang. Ja, hun opfordrede os ligefrem til at have mindst 

10 forskellige projekter i gang til forskellige tidspunkter på dagen       

 

Ændringer i mødetider 
Vores vævegruppe mødes fremadrettet om tirsdagen i stedet for som hidtil om onsdagen. Mødetid er nu 

fra kl. 13.00-18.00.  

Vores kniplehold mødes fremadrettet den første søndag i måneden fra kl. 10.00-14.00, og derudover også 

den 3. mandag i måneden fra kl. 10.00-14.00.  

 

 

http://www.ramlosehusflid.dk/


 
 

Ny dato for demonstration af foreningens nye symaskiner og overlocker 
Vi måtte desværre aflyse den planlagte demonstration af vores nye symaskiner og overlocker i august. Tag 

endelig fat i Jette fra syholdet, hvis du har lyst til at komme og prøve en af maskinerne og få vejledning i, 

hvordan du bruger dem. Jette viser hjertens gerne, hvordan de fungerer.  

 

Samarbejde med De kreative Halsnæs Husflidsforening 
Anne Bengtsson er blevet kontaktet af De kreative Halsnæs Husflidsforening i Halsnæs Kommune, som 

spørger til, om vi skal prøve at lave nogle fælles ting og arrangementer. Vi vil en søndag i januar inviteret til 

”Åbent Hus”, hvor vi kan vise medlemmerne i Halsnæsforeningen, hvad vi laver. Mere herom, når Anne har 

aftalt nærmere med dem.  

 

Julefrokost torsdag d. 2/12-21 kl. 17.00 
Vi glæder os sådan til årets julefrokost. For det er nu en gang noget ganske særligt, når vi alle kan samles og 

hygge os sammen. Sidste år kunne vi ikke julehygge pga. Coronasituationen. Vi håber, at I har lyst til at 

være med, og at vores lokaler atter bliver fyldt godt op. Husfliden betaler for maden, og der vil snart blive 

sat seddel op på opslagstavlen, hvor du kan tilmelde dig. Traditionen tro laver vi gaveleg. Husk derfor at 

medbringe en gave, gerne hjemmelavet, til omkring kr. 30,00. Mere info kommer snart.  

 

Julebasar søndag d. 5/12-21 kl. 13.00-16.00 i RAMhuset 
Søndag d. 5/12-21 er der julebasar i RAMhuset. Hvis du har lyst til at deltage, så giv os besked snarest 

muligt. Du kan melde din deltagelse ved at skrive dit navn på den seddel, der snart bliver sat op i Husfliden. 

 

Torsdag d. 17/3-22 kl. 18.30 afholder vi generalforsamling 

Datoen for næste års generalforsamling er nu på plads. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen ud for 

torsdag d. 17/3-21 kl. 18.30. Mere info, når vi nærmer os.  

 

Til sidst skal lyde et kæmpe stort tak til jer alle for jeres mange positive tilkendegivelser om Husflidens nye 

tiltag. Det varmer og glæder os enormt og gør, at vi arbejder utrætteligt videre ud fra jeres input. Vi 

arbejder til stadighed på at gøre vores forening attraktiv for alle og på at være en forening, der følger med 

tidens tendenser.    

Mange glade efterårshilsner 

På bestyrelsens vegne 

Tina 


