
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har netop fejret Husflidens første tiår med et brag af en fødselsdagsfest. Endnu en gang 

et stort til lykke og hurra for vores allesammens husflid og tak til alle jer der var med til at 

gøre dagen til noget ganske særligt. Vi fik grinet, hygget, spist kage og tapas, fortalt 

husflidsfortælling med højdepunkter fra årene, der er gået og sluttet af med en herlig 

fødselsdagssang. Tilmed skinnede solen fra en skyfri himmel dagen lang - hvad mere kan 

vi egentlig ønske os?  

Vi ønsker os mest af alt, at vores skønne husflid fortsat vil blomstre og være det kreative 

værested, vi alle holder af at komme i med hygge, kreativiteter, undervisning, workshops 

og, hvad der ellers måtte opstå under vores kreative loft. Vi udvikler os, men vi skal også 

huske at nyde alt det, vi har skubbet i gang. Det håber vi sådan, at I gør trods mange nye 

tiltag og slåen kolbøtter.  

 

Vi har brug for dine hjælpende hænder 
Som det kom frem på generalforsamlingen, kan vi godt bruge flere hjælpende hænder. 

Både i bestyrelsesarbejdet, evt. ved at melde dig som suppleant og også til at hjælpe 

vores tovholdere. Enten som en ekstra tovholder eller blot som en ekstra hjælpende hånd, 

for nye tiltag kræver ekstra hænder. Så har du mulighed for at byde ind med din hjælp, så 

tag fat i en af os fra bestyrelsen, for vi har brug for din hjælp til de mangfoldige idéer, der 

fra tid til anden dukker op.   



 
 

 

Til mandagens brodericafé har to nye medlemmer Lene Jakobsen og Naja Pedersen 

netop meldt sig som nye tovholdere. Ideelt set vil det være godt med 4 tovholdere tilknyttet 

hvert hold.  

 

Vores nye syhold melder alt optaget 
Som tidligere nævnt har sydesigner Jannie Ellebo fra Englestof i Hørsholm sagt ja til at 

komme og undervise os i syning ud fra egen grundmodel. Jannie kommer lørdag d. 30. 

april og søndag d. 1. maj. Vi kan være 10 tilmeldte i alt. 11 har allerede meldt sig. Vi 

skriver dig gerne på venteliste, hvis du ikke fik tilmeldt dig i tide. Så hold dig klar, hvis der 

skulle komme afbud i sidste øjeblik. Det koster kr. 290,00 at deltage. Har du tilmeldt dig, 

så overfør allerede nu beløbet til foreningens MobilePay: 218975. 

Fik du ikke tilmeldt dig i denne omgang, så er der mulighed for at lave flere workshops 

med Jannie, for hun kommer gerne igen. Du kan læse mere om Jannie og se, hvad hun 

laver på hendes hjemmeside www.janniez.com 

 

 

Ses vi til forårsmarkedet i RAM-Huset 
Søndag d. 22. maj fra kl. 13-16.00 holder RAM-Huset forårsmarked. Har du lyst til at 

deltage og sælge ud af dine hjemmesysler, så meld dig til på sedlen på opslagstavlen. Vi 

håber, at rigtig mange vil deltage for på den måde at synliggøre vores tilstedeværelse i 

lokalsamfundet.  

 

Tovholdere: Winni Landsfeldt og Terese Jensen. Men der må meget gerne være et par 

ekstra tovholdere.  

 

Kom lad os vandre - Lady Walk i Hillerød 
Vi tænker hele tiden nye tanker for at finde ud af, hvordan vi kan gøre opmærksom på 

vores forening og tiltrække nye medlemmer. Kirsten Kynding er kommet med det super 

gode forslag, at vi som forening kan deltage i Lady Walken i Hillerød mandag d. 30. maj kl. 

18.30. Vi kan tilmelde os som hold, det kræver blot, at mindst 11 medlemmer deltager. 

Skriv dig på sedlen på opslagstavlen, om du er interesseret. Er der nok interesserede, så 

får vi lavet t-shirt med vores logo til alle, trykt ekstra flyers og kridtet vandrestøvlerne og 

sammen indtage veje og stier i vores vanlige kreative humør.  

 

 

Har du forslag til nye udflugter 
Vores heldagstur til Hjeltholt Uldspinneri er som nævnt i sidste nyhedsbrev blevet udsat på 

ubestemt tid pga. sygdom i spinneriet. Hvis der er nogen, der har forslag til et andet 

spændende udflugtsmål, så sig endelig frem. Vi vil rigtig gerne på udflugt, og det kunne 

være sjovt at tage til et endnu uopdaget sted. Så har I hørt om et sted på Sjælland, Fyn, 

Lolland, Falster eller måske lige over sundet, så er det bare at sige det højt og komme 

www.janniez.com


 
 

afsted. Vi hjælper hinanden med at arrangere, for der er ingen, der skal stå med så stor en 

mundfuld alene.  

 

Sommerferielukket i Husfliden – Hvad betyder det 
Fremadrettet holder vi officielt lukket i Husfliden i hele juli måned. Dvs. at nye medlemmer 

først kan komme til før eller efter officiel sommerferielukning, og at der ikke vil være noget 

fast program under nedlukningen. Men de af jer, der har lyst til at komme og strikke, sy, 

brodere, væve, hækle eller kniple kan sagtens komme. Det kræver blot en nøglebrik og en 

indbyrdes aftale om at mødes.  

 

Til slut vil vi blot opfordre alle til at komme på besøg på vores forskellige hold for at få 

indblik i de aktiviteter, de enkelte hold byder på. Måske finder du ud af, at det nye hold lige 

er noget for dig.  

 

Men det er også helt ok bare at komme på besøg, nyde en kop kaffe, snuse til, hvad der 

bliver lavet og hilse på de nye ansigter, der er kommet til. Vi har så meget spændende at 

byde på og være stolte over. Det vil vi gerne vise frem og mødes om.  

 

Ikke mere nyhedsstof i denne omgang. Vi ses her eller der.  

 

Kreative nyhedshilsner på bestyrelsens vegne 

 

Tina 

 

 


