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Kære alle kreative medlemmer                                                                

Hvor tiden dog løber af sted, man kan da dårlig følge med og pludselig er det blevet vinter. 

Tiden er snart inde til vi skal holde juleafslutning, som i år er lørdag d. 3. december.
Som før fortalt starter vi kl 14:00 med workshops til kl. 17:00 hvorefter der vil blive dækket
op til julebuffet kl. 18:00.
Har du glemt det, kan du stadig lige nå at tilmelde dig, ved at indbetale på mobilepay 218975.
kr. 180,- for hele dagen og kr. 150,- kun for julebuffet.

Søndag d. 4 december holdes der julemarked for hele RAMhuset, hvor Husfliden selvfølgelig
også deltager, har I spørgsmål til dette, kan I henvende Jer til Susanne på telf.nr. 51802248

Vi har talt om på vores sidste bestyrelsesmøde, onsdag den 16/11, at vi også skulle følge 
trenden omkring genbrug. Vi forestiller os, at vi kunne sætte nogle kasser op i husfliden, hvori
man kunne lægge forskellige ting som kunne anvendes af andre i husfliden, bl.a. i de  
forskellige interessegrupper. Kasserne kunne inddeles i – Sy– Strik – broderi – div. 

Den 24. januar 2023 kl 17:00 er der generalforsamling i Ramløse Husflid.
Hvorfor gør vi nu igen opmærksom på dette – det er simpelthen fordi vi har brug for nye
bestyrelsesmedlemmer.
Lad det nu ikke afskrække jer for at komme, det er vigtig der kommer så mange som muligt, 
da det handler om vores dejlige forenings eksistens og fremtid.
Vi har det jo godt, der er altid en god stemning, foreningen kører rigtig godt, vi har nogen 
skønne lokaler, velfungerende Interessegrupper, som fuldstændig styrer det selv.
Der er allerede nu, nogen som kunne være interesseret i at være med i bestyrelsen, men vi har
brug for flere interesserede.
Er du interesseret i at vide mere, kan du ringe til Anne(formand) på telf. 21465781 eller mail
0406anne@gmail.com.

Sidste år fik vi på generalforsamlingen ændret tidspunktet hvor vi afholder generalfor-
samling.
Nu er det blevet først i det nye år, derfor skal vi huske at betale kontingent i god tid, inden
generalforsamling 24.1-23. Dette kontingent kr. 300,- gælder for hele 2023.
Dem der har indbetalt kontingent i november og december 2022 er det inklusiv år 2023.

Tak for denne gang
Bestyrelsen
Anne                                                                                              
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