
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhedsbrev nr. 3 – Februar 2022 
Lige om lidt siger vi farvel til en stormfuld og meget våd februar og træder ind i marts, som 
forhåbentligt byder på bedre vejr og lysere tider. Men uanset vind og vejr, så kan vi glæde os over, 
at der er masser af fest og kreativitet i vente her i husfliden:   
 

 
Husflidens 10-års fødselsdag 
Tirsdag d. 8. marts fejrer vi vores første runde fødselsdag, og at et tiår er gået. Det er naturligvis 

noget, vi ser rigtig meget frem til.  

 

Vi indleder festlighederne kl. 15.00 med kaffe/thé, fødselsdagskringle og strik. Senere disker vi op 

med en lækker tapasmenu med vin & vand og festlig underholdning med masser af gode grin og 

sjove input. 30 medlemmer har allerede tilmeldt sig. Vi håber naturligvis, at endnu flere tilmelder 

sig, for det er jo vores allesammens fødselsdag og husflid, vi skal fejre.  

 

Så har du ikke allerede tilmeldt dig, så tilmeld dig ved at skrive dit navn på sedlen, der hænger på 

opslagstavlen.  

Som allerede meldt ud, håber vi, at du vil være med til at gøre dagen ekstra festlig ved at skrive et 
citat eller bemærkning på et stykke papir om noget sjovt, du gennem tiden har hørt eller oplevet 
her i foreningen og medbringe det til fødselsdagen. 

 

 
Sykursus – Nyhed! 
Har du lyst til at lære at sy tøj ud fra dit eget tilpassede grundmønster? Så har du nu mulighed for 

at tilmelde dig vores workshop i weekenden d. 30/4-1/5 her i Husfliden. Jannie Ellebo fra Engestof 

i Hørsholm kommer og hjælper med at lave dit eget personlige grundmønster. Det koster blot kr. 

300,00 at deltage – Betaling via MobilePay 218975.  

 
Jannie er uddannet skrædder fra Margretheskolen og har undervist i rigtig mange år. Så Jannie 
giver særdeles kyndig vejledning til at komme i gang.  Tilmelding via opslagstavlen.  
 

 

 



 
 

 
 
Turen til Hjeltholt Uldspinderi 
Turen til Hjeltholt er indtil videre udskudt. Henrik Hjeltholt, som driver uldspinderiet sammen 
med sin hustru Conny, er kommet til skade. De kan derfor ikke sige ja til et besøg af os lige nu.   
 

 
Generalforsamling  
Vi nærmer os også tiden for vores årlige generalforsamling, som i år afholdes torsdag d. 17. marts 
kl. 17.00. Se netop udsendte indkaldelse.  

Vi håber, at du har betalt dit kontingent for 2022, for det giver dig ret til at stemme til 
generalforsamlingen. Husfliden sørger for sandwich og vand til alle tilmeldte til at stille den lille 
sult. Du kan stadig nå at tilmelde dig – se tilmeldingsblanket på opslagstavlen.  

 

Mens vi venter på alt det spændende, vi har i vente, så lad os glæde os over alle de stunder, vi har 

mødtes, alle de mange sting vi har syet, masker vi har strikket, de omgange vi har vævet, og de slag 

vi har kniplet. For vi kan se tilbage på rigtig mange hyggelige stunder og kreative projekter 

igennem vores første tiår i vores forening. Et kæmpestort tak skal lyde til jer alle for at være med til 

at gøre vores husflid til et kærkomment kreativt frirum, det frirum vi alle sammen sætter så 

umådelig stor pris på.  

 

Vi ses! 

Mange forventningsfulde hilsener 

På bestyrelsens vegne 

Tina 

 

 

 

 

 

 


