
 

 

Nyhedsbrev nr. 9 – November 2021 

Kære Alle 

Vi er godt inde i november, og det er mørkt derude. Det mærkes tydeligt, at dagene er blevet kortere, og 

julen er nær.  Den mørke tid er heldigvis en tid, der kalder på vores flittige hænder, hvad enten du holder af 

at strikke, brodere, kniple, væve eller sy.  

Vi har nu gang i rigtig mange aktiviteter både mandage, tirsdage, onsdage og torsdage i vores lokale. Det er 

rigtig dejligt. Vores mandagsstrikke- og brodericafé er kommet godt fra start og mange nye som faste 

medlemmer har flittigt lagt vejen forbi for at tage del i alt det nye. Det er vi umådeligt glade for. 

 Mandag d. 22/11-21 får vi besøg af Hanne Rimmen, som kommer og underviser i mønsterstrik. Mange har 

allerede tilmeldt sig. Men der er stadig plads til flere. Det koster kr. 150,00 at deltage. Du kan tilmelde dig 

via Facebook eller ved at tage fat i enten Annette Walther, Susanne Jensen eller Lis Caben.  

Mandagsaktiviteterne bliver flittigt slået op både på vores Facebook Medlemsgruppe og på vores 

Facebookside. Det er dejligt at se, at vi har formået at tiltrække så mange nye følgere på vores 

Facebookside på relativt kort tid, og mange af dem der kommer og deltager i vores mandagscaféer 

fortæller, at de har fundet os via Facebook. Derfor håber vi, at vi kan lokke vores øvrige hold til også 

indimellem at slå noget op på vores Facebookside, så folk udefra kan få et indblik i vores aktiviteter.  

 

Julefrokost torsdag d. 2/12-21 kl. 17.00 
Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig vores julefrokost, så kan du tilmelde dig ved at skrive dig på listen på 
opslagstavlen i Husfliden eller ved at sende en mail til ramlosehusflid@gmail.com. I år er det Husfliden, der 
betaler for maden. Vi kan allerede nu røbe, at der er en rigtig lækker juleplatte med ris a la mande til 
dessert i vente. Det eneste du selv skal tage med, er drikkevarer og en gave til maks. kr. 50,00 (gerne 
hjemmelavet). Hvis du har en sjov sang eller andre festlige indslag, så er du mere end velkommen til at tage 
det med. Vi glæder os og håber, at endnu flere tilmelder os, så vi kan julehygge med hinanden på tværs af 
alle vores hold.  

 
Julebasar søndag d. 5/12-21 kl. 13.00-16.00 
Mange har allerede tilmeldt sig RAMhusets julebasar. Du kan stadig nå at tilmelde dig listen på vores 
opslagstavle. Hvis du har noget håndarbejde eller andet hjemmelavet, du vil sælge til julebasaren, skal du 
komme allerede kl. 12.00.  
 

Indbetaling af kontingent 
Da vi har haft flere deltagere, der har deltaget til vores mandagscaféer, som har villet melde sig ind i vores 
forening allerede nu, er vi i bestyrelsen blevet enige om, at et medlemskab i vores forening, der er indbetalt 
fra d. 1/11 også dækker det efterfølgende år.  
 

Sommerferielukning i juli 
I bestyrelsen har vi besluttet fremadrettet at nedlukke Husfliden i hele juli måned, da det kun er meget få 
medlemmer, der kommer i juli. Så har vi i stedet tid til at nyde feriedage, sommeren og havelivet, inden vi 
atter mødes i august.  
 

mailto:ramlosehusflid@gmail.com


 

Kom endelig med flere input 
Sidste år var der mange, der kom med input på gule post-it sedler, som blev sat op på vores opslagstavle. 

Det er vi rigtig glade for. Vi arbejder løbende videre med de mange gode input, vi har fået. Og bliv endelig 

ved med at sætte gule post-it sedler op, hvis du har forslag til en udflugt, en workshop, en strikketeknik 

eller andet, der kunne være sjovt at mødes om. Nye som gamle initiativer er mere end velkomne.  

 

På bestyrelsens vegne 

Mange novemberhilsner 

  

Tina     

 

 


