
 
 

 

 

 

 

Kære Alle 

Håber, I nyder nogle hyggelige påskedage og ikke mindst nogle dejlige stunder med familien. Selvom solen 

skinner, og haven kalder, så byder jeres påske forhåbentligt også på glødende bevægelser med 

strikkepindene, nål, tråd, et utal af garnrester og læsning af dette nyhedsbrev      

Torsdag d. 21/4 kl. 14.30 – Besøg af David Gough og hans strikkede huer 
David Gough har allerede for år tilbage været forbi Ramløse Husflid og fortælle om hans hueprojekt. Og nu 
kommer han igen. Hvis du er interesseret i at hjælpe ham med at strikke huer, så kom forbi og hør 
nærmere om og hør, hvordan du kan komme med i projektet. Du får alt, hvad du skal bruge til projektet.  
 

Whiteboardkalender i Husfliden 
Efterhånden har vi gang i rigtig mange aktiviteter i vores forening. Det kan være svært at følge med og have 
overblik over, alt det spændende, der sker. Derfor har vi indkøbt en whiteboardkalender, som Debbie har 
lovet at få sat op. Det betyder, at du snart vil kunne se alle husflidens aktiviteter for indeværende år på 
tavlen, fra januar til januar.  
Men husk stadig at følge med i opslag på vores Facebookside og i vores medlemsgruppe. For her bliver en 

nærmere beskrivelse af, hvad der sker indenfor den kommende tid altid slået op.   

 

To nye tovholdere og nyt broderiprojekt i vores brodericafé 
To af vores nyeste medlemmer Naja Engelund Pedersen og Lene Jakobsen har været flittige deltagere til 
vores brodericaféaftener. De har begge sagt ja til at være med som tovholdere i brodericaféen sammen 
med Debbie og Tina. Det er vi superglade for. Vi har netop afholdt vores første planlægningsmøde, og det 
kom der et rigtig spændende broderiprojekt ud af.  
Så har du endnu ikke været forbi til en brodericafé en mandag aften i en lige uge, så er det nu, du skal 

overveje at komme forbi. For vi starter et hyggeligt og spændende projekt op, hvor vi overfører et motiv 

ved hjælp af prikketeknik til stof, broderer det efterfølgende efter eget valg af sting og monterer det på 

små punge, poser eller en lille æske. Vi vil bruge mandag d. 2/5, 16/5, 30/5 og d. 13/6 på broderiprojektet.  

 

Naja har tilbudt at undervise og hjælpe, så vi slutter af med at stå med vores eget lille personlige 

kunsthåndværk i hånden. Hold derfor øje med vores kommende opslag på vores Facebookside og vores 

Facebookmedlemsgruppe, her bliver nærmere info snart slået op. Men se lige her, hvor fine de kan se ud:  

 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

Deltagelse på Kildemarkedet i Tisvildeleje 
Vi har besluttet os for ikke at have en stand på Kildemarkedet d. 6+7/8, da vi synes, at standlejen er for dyr. 
I stedet deltager vi til……. 
 

….RAMhusets Forårsmarked søndag d. 22/5 kl. 13-16.00 
Winni og Terese har sagt ja til at være tovholdere. Så kontakt en af dem, hvis du har spørgsmål til 
forårsmarkedet. Det er RAMhuset, der står bag arrangementet. Der er sat seddel op på opslagstavlen, hvor 
du kan skrive dig på, hvis du ønsker at have en stand.  
 

Vi genoptager vores månedlige torsdagsspisning og vise-frem-dag 
Vi er mange, der har savnet, at vi bliver og spiser sammen, når vi kommer til strik om torsdagen. Det bliver 
snart genindført. Glæd dig til september, hvor vi atter vil spise sammen en gang om måneden og vise frem, 
hvad vi hver især sysler med. Vi foreslår, at vi bestiller mad fra hallen. For ca. kr. 55,00 får du en lækker 
dagens ret. Men meget mere info om dette, når sommerferietiden er veloverstået. Vi kunne bare ikke lade 
være med at nævne det allerede nu.  
 
Husk, at vi officielt holder sommerferielukket i hele juli måned, men for de af jer, der har lyst til at komme 

og strikke under ”lukketiden”, så kan I bare aftale indbyrdes, hvem der kommer og åbner.  

 

Ikke mere nyt herfra. Endnu en gang – rigtig god påske.  

 

Mange forårshilsner på bestyrelsens vegne 

Tina 

 

 

 

 

 


