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Kære alle medlemmer

Så er sommeren ovre, og det er gået rigtig stærkt, synes vi.

Nu er den mørke tid begyndt, hvor vi hygger indendørs og husfliden er kommet i gang 
igen.

Strik- og Broderi cafe’erne er kommet godt i gang med masser af gode tiltag 
Sy- kniple og vævegrupperne er også godt i gang igen.

Hold Jer endelig opdateret via Facebook og hjemmesiden, hvor I kan se hvad der sker.

Der er oprettet en ny Kreativ aften Cafe, det er Terese der har sat gang i dette mix 
hold, hvor alle kan komme med deres forskellige håndarbejder.
Det starter op Tirsdag den 27/9-22 kl. 19:00 til 21:30 og derefter den sidste tirsdag i 
måneden.

For at være lidt på forkant med hensyn til juleafslutning, har vi på det sidste 
Tovholdermøde aftalt, at holde en fælles juleafslutning, med mulighed for at deltage  i 
4-5 forskellige aktivitets borde, hvor man kan være med til at lave julepynt etc.

Det bliver Lørdag den 3. december kl. 14:00 -17:00  vi afslutter med en julefrokost
kl. 18:00 som bliver afholdt på sædvanlig vis..

Der vil snarest muligt blive udsendt en mere detaljeret indbydelse, hvor det hele bliver
beskrevet, glæd Jer og sæt nu kryds i kalenderen.

Vi er lige blevet informeret om at RAMhuset Søndag den 30 oktober vil holde 6 års 
fødselsdag fra kl 12-15.
Ramløse Husflid vil gerne deltage, idet vi har åben med  fælles hygge i husfliden.

RAMhuset har også informeret om, at de vil genoptage traditionen med et julemarked.

Det bliver Søndag den 4. december kl. 13:00 – 16:00.
Det er der nogen der har efterspurgt og det plejer også at være hyggeligt.
Dertil har vi brug for en der lige kan styre løjerne, det vil Susanne godt :-)
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Til sidst et lille opråb:
Vi kommer til at mangle bestyrelsesmedlemmer til næste generalforsamling som er 
den 24. januar 2023.
Alle i bestyrelsen har synes, det har været nogen spændende og sjove år bortset fra 
corona.
Vi har haft en god og dejlig homogen bestyrelse, men der sker jo altid noget i livet som 
ændre ens fokusområde og derfor vender blikket en anden vej. Det kan være ens 
arbejde, familieforøgelser, andre interesser og meget andet.

Foreningen fungerer fantastisk med de forskellige interessegrupper, som selv styrer
deres grupper, derfor er bestyrelsesarbejdet efterhånden også blevet meget aflastet og 
vil derfor kun holde møder og udsende nyhedsbrev en gang i kvartalet, i stedet for 
hver måned.
Bestyrelsen vil altid være til rådighed, hvis der opstår behov for det, vi kan altid
kontaktes, hvis I har spørgsmål eller andet I gerne vil have hjælp til.

Bestyrelsen 22/9-2022       

En lille opsummering af tidspunkter:

Tirsdag den 27/9-22 -   Ny kreativ mix Cafe har åben fra kl. 19:00 – 21:30
Søndag den 30/10-22 – Afholder RAMhuset fødselsdag fra kl 12:00 – 15:00
Lørdag den   3/12-22 –  Husflidens Juleafslutning kl. 14:00 – 17:00 samt middag

       kl. 18:00
Søndag den   4/12-22 -  Julemarked i RAMhuset kl. 13:00 – 16:00

Tirsdag den  24/1-23  -  Generalforsamling.

HUSK at sætte kryds i kalenderen, allerede nu. :-)
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