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Kære Alle 

Vi glæder os over, at vi nu har haft åbent i Husfliden i en uge, og at vores lokaler atter har summet af 

kærkomment liv, latter og masser af kreativitet på alle vores hold. I bestyrelsen har vi også holdt årets 

første bestyrelsesmøde og talt om, hvilke aktiviteter, vi skal iværksætte. Og glæd jer. Der er masser af 

spændende nyt i sigte:  

 

Husfliden fylder 10 år 
Tirsdag den 8. marts 2022 er det ”Kvindernes Internationale Kampdag”, men det er også den dag, vi kan 

fejre 10-års fødselsdag i vores skønne husflid.  

Uge efter uge og år efter år er vi rigtig mange, der har nydt at komme i husfliden for at samles om vores 

håndarbejde. Og det skal sørme fejres. Derfor inviterer Husfliden til et brag af en fødselsdagsfest på selve 

dagen. Vi håber, at I vil rydde kalenderen og komme og fejre dagen sammen med os. En dag med sjove 

anekdoter, festlige indslag, god mad og forfriskende bobler.  Det er naturligvis Husfliden, der betaler denne 

dag. Tilmeldingsseddel vil blive sat op på opslagstavlen i den kommende uge. Se mere i vedhæftede 

invitation.  

 

Nyt syhold – tøjsyning, er det noget for dig? 
I skrivende stund arbejder vi på at finde en, der vil komme og hjælpe os i gang med at sy og designe vores 

eget tøj ud fra eget medbragte mønster og efterfølgende hjælpe med at rette det til, så det passer lige 

nøjagtigt til dig. Er dette noget for dig? Vi sætter en seddel op på opslagstavlen, hvor du kan tilkendegive, 

om det er noget, du har lyst til. Når vi ved, hvor mange, der er interesserede, melder vi mere ud.  

 

Tur til Hjelholts Uldspineri 
Vi forsøger igen. Rigtig mange har ytret ønske om en fællestur til Hjeltholt Uldspineri på Fyn. Anne tager 

kontakt til Hjeltholt for at aftale en dato i foråret, hvor vi kan komme. Da de kreative Halsnæs 

Husflidsforening har ytret ønske om en tur til Hjeltholt sammen med os, vil Anne kontakte dem med 

henblik på fælleskørsel dertil. Vi melder ud i god tid og lige så snart, datoen er på plads.  
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Medlemstallet er steget 
Over efteråret er vores medlemstal steget. Vi er nu 53 medlemmer i foreningen. Vores nye tiltag med, at 

ikke-medlemmer kan komme og deltage til eksempelvis en strikkeaften eller til en workshop har gjort, at 

mange nye har lagt vejen forbi Husfliden. Nogle har efterfølgende meldt sig ind, og det håber vi naturligvis, 

at flere vil gøre.  

 

Nye investeringer til Husfliden 
Da vi snart kan søge Det grønne Hus om midler til nye indkøb til Husfliden, vil vi opfordre alle til at komme 

med ønsker til, hvad du synes vi mangler, og som vi kunne få glæde af her i Husfliden. Der er tale om ønsker 

til lidt større køb. Meld tilbage med ønsker via din tovholder. Så søger vi, når tid er.  

 

Det er tid til betaling af kontingent 
Vi holder generalforsamling torsdag d. 17. marts. Derfor skal kontingentet være betalt senest 3 uger 

forinden for at du kan have stemmeret til generalforsamlingen.  

Overfør derfor gerne allerede nu kr. 300,00 til vores konto 2276-0715 670 119 eller via MobilePay 218975.  

Fremadrettet har vi i bestyrelsen besluttet, at kontingent skal være betalt senest d. 1/1, så vi har mulighed 

for evt. at afholde vores generalforsamlinger tidligere.  

 

Vi vil slutte af med at sige, at vi er så utroligt taknemmelige for vores forening, vores mange aktiviteter og 

ikke mindst for alle jer medlemmer. For det er takket være jer, at vi holder fanen højt, kreativiteten i gang 

og uhæmmet arbejder videre med de mange idéer, vi får fra jer.   

 

 

Mange hilsner på bestyrelsens vegne 

Tina 

 

 

 

 


