
Nyhedsbrev fra Tekstilkreds Syd:
Kære alle.
Vi har haft det første møde i bestyrelsen og da corona-krisen stadig er over os, har 
vi besluttet at vente med generalforsamlingen til 2021, dato fastsat til 1-3-2021,
nærmere om indhold kommer senere.
Generelt:
Bestyrelsen fortsætter med glæde og vi arbejder på at få nogle små arrangementer 
afviklet i efteråret. Da vi endnu ikke ved, hvad tiden bringer, har vi valgt at starte 
udendørs med et arrangement på Tørning Mølle den. 2. september fra kl. 18 til 
20,30 og vi har planlagt at væve en dørdekoration af naturmaterialer.

Senere har vi planlagt 2 arrangementer, hvoraf det ene er et foredrag om broderi 
med Kirsten Rykind Eriksen og det finder sted torsdag d. 19/11 - kl. 19 på 
Bispen, Bispebroen 3, Haderslev.
Det andet er et virksomhedsbesøg hos Garna i Kolding, men der er så stor travlhed 
ovenpå corona-krisen, at de har svært ved at give os en dato, derfor har vi valgt 
bare at forhåndsinformere jer om vores plan og så sidenhen give nærmere 
information.

Begge arrangementer har vi jo allerede haft på programmet, men de blev aflyst, 
derfor genbruger vi dem, så er vi ligesom kommet igang igen.
- Da vi ikke har kunnet samles om vore møder, har vi fravalgt vores 
arrangementhæfte og besluttet at sende besked løbende og information via vores 
hjemmeside. Bestyrelsen sætter hovederne i blød for at finde ud af, hvor meget vi 
kan planlægge til foråret - vi har rigtig meget spændende at tilbyde, hvis situationen 
tillader det.

Studiekredsene må også så småt starte op.
Komposition: torsdag d. 20/8 -kl. 09,30 hos Anne-Marie Luckmann,Slugten 11, 
Loddenhøj, 6200 Aabenraa.

Strik starter d. 13/8 hos Lotte, i hendes sommerhus: Solbæk 17, Hejsager Strand, 
6100 Haderslev

Re-design: mandag d. 24/8 på Bispen

Spinding: tirsdag d. 30/6 hos Marie fra kl. 10

Vores største ønske er at vore medlemmer stadig har lyst til at bakke op om vores 
lille forening, så vi kan fortsætte et godt samarbejde. Da vi gerne vil glæde vores 
medlemmer og økonomien i foreningen er sund, vil de 3 første arrangementer være 
uden deltagerbetaling.
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Som noget nyt har vi tilbud fra SMIG (afdeling af genbrugsbutik KFUM, 
Jomfrustien) om at deltage i en eftermiddag pr. måned, hvor man som frivillig kan 
arbejde med
forskellige kreativiteter. SMIG stiller materialer til rådighed og tingene bliver solgt i 
butikken til fordel for socialt udsatte.

Interesserede kan tilmelde sig hos Grethe: mobil 51 42 50 30
Vi håber at I alle er kommet godt og helskindet gennem corona-perioden og at vi 
kan ses igen med lyst til at være kreative sammen.

De venligste hilsner fra bestyrelsen.
På bestyrelses vegne Grethe Petersen


