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Kære alle medlemmer

Så er sommeren snart slut og vi går ind i den sidste sommermåned, hvor der sikkert
stadig er nogen der holder ferie, men kom og vær med, Jer der har tid og lyst.

Vi starter officielt op igen med:

Brodericafe den 8. august 2022 samt
Strikkecafe den 15/8-2022.

Der vil blive meldt ud på Facebook og hjemmesiden, hvad der vil foregå på disse aftener.

Torsdagsstrik kører videre, som de hele tiden har gjort og Syholdet kører også videre om onsdagen.

Væverne har ændret deres mødedag fra tirsdag til onsdag fra kl. 13:00 til kl. 18:00

Kniplerne starter op med de sædvanlige dage den første søndag og den tredje mandag i hver måned 
kl. 10:00 til kl. 14:00. Samtidig er Irene blevet tovholder i stedet for Ellen, da hun er gået ind
som tovholder på strikcafeen.

Der er indkøbt 2 nye hæve/sænke borde, som kan bruges af alle medlemmer.
Derudover er der indkøbt nye gode lamper. Der er sat en lampe på hvert bord, de kan nemt flyttes
efter behov. Der skal dog lige tages hensyn til strømtilgangen, vi har nu 5 fordelingsholdere med
4 stik i hver, som selvfølgelig også kan flyttes rundt.

Vi glæder os til at se jer alle igen og håber vi fremover hører glade stemmer og højt humør på
de forskellige hold.

Vi vil også gerne opfordre Jer til at komme og være med på cafeaftener, eller kom og snus til hvad 
der foregår. Generelt vil det dejligt, hvis vi ind imellem besøger hinanden på de forskellige hold.
Ser hvad der bliver lavet af spændende ting, der er noget for enhver, få en lille snak, så vi alle får 
indblik i hvad der sker i foreningen. Det kunne jo også være du bliver inspireret til noget nyt ;-)
                                                                                       
Bestyrelsen
Anne 1/8-2022


