
www.tekstilkredssyd.dk 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 SÆSONEN 2012 / 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.tekstilkredssyd.dk  2 
 

 

VELKOMMEN TIL EN NY SÆSON 
 Jubilæum Allerførst må formanden gå til bekendelse  hun har glemt foreningens 25 års jubilæum den 12.12.2011 !!! Det kan for nogle være en utilgivelig fejl og jeg beklager dybt, men håber alligevel på en vis overbærenhed og 
til et jubilæumsarrangement, der dels rummer en festmiddag, som det sig hør og bør, men bestyrelsen er også enige om, at der skal noget tekstilt på bordet, da det jo er hele fundamentet for at fejre Tekstilkredsens jubilæum. Derfor indkalder vi i foråret 2013 lækker buffet og hyggelig fællessang ved Børge og Mette Solkær  alt sammen på Café Ellegård i Stursbøl.  Tråden  nu kun i digital udgave Den næste væsentlige information er, at Tråden for første gang kun udkommer i en digital version, som medlemmerne selv kan printe ud. Dette blev besluttet på generalforsamlingen i februar 2012 for at undgå en stor kontingentforhøjelse. Vi håber, at medlemmerne bliver tilfredse med denne løsning  det vil selvfølgelig være et savn at skulle undvære det lille A5 format, men på den anden side giver denne version mulighed for bedre og fl  der er i hvert fald 

  Sæsonens arrangementer Som I allerede er bekendt med via en Nyhedsmail midt i maj, forsøger vi i år at samle en gruppe medlemmer med henblik på, at Tekstilkredsen deltager med en bod ved Hertug Hans Festivalen 2013. Til at kickstarte projektet har vi entreret med Historicum og Annette Herbst i starten af september, og herefter skulle vi gerne kunne etablere 3 åbne værksteder fordelt hen over sæsonen  kulminationen på projektet er deltagelse ved festivalen den 31. maj  2. juni 2013. Anden weekend i oktober har vi et arrangement, der udspringer af sidste års udflugt til Oksbøl, hvor vi bl.a. 
skal vi på værkstedsbesøg hos tekstildesigner Ole Strange i Ry + evt. besøge andre interessante udflugtsmål. 

Hanne Mikkelsen og Marie Didriksen  det er en opfølgning på sidste års julearrangement, men nye deltagere er selvfølgelig også velkomne. Dette års julearrangement afholdes sidst i november, hvor vores nye  Sidste weekend i januar kan vi traditionen tro se frem til et maskinstrikkekursus med Annette Frølund, denne 
koncept med noget tekstilt som sidste år  i år vil det handle om broderi og genbrug, hvor vores egne medlemmer inspirerer os til arbejdet med broderi, i skrivende stund har Anne Grethe Therkildsen og Gunhild Eeg sagt ja til at stå til rådighed med prøver, færdige arbejder, teknikker og ikke mindst erfaring. Midt i marts  hun afholder inspirationsaften med småting i pels. Midt i april forsøger vi os med noget ikke-tekstilt, men som i høj grad kan kombineres med noget tekstilt. På et weekendkursus med Finn Glibstrup skal vi prøve kræfter med horn og ben med henblik på fremstilling af knapper, spænder, nåle, brocher osv. Den 4. maj afholder vi det føromtalte jubilæum med masser af råuld, eksperimenter med samme, gensidig inspiration, lækker buffet, fællessang og masser af hyggelig samvær  det kan kun blive en meget hyggelig dag og aften. 

 besøget hos Historicum og de 3 åbne værksteder vil vise hvad. Læs meget mere om de enkelte arrangementer senere i dette nummer af Tråden under programmet for sæson 2012 / 13.  
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Flere medlemmer, der interesserer sig for broderi og genbrug? Gunhild Eeg og Anne Grethe Therkildsen har, som ovenfor skrevet, allerede sagt ja til at inspirere os indenfor broderi til det åbne værksted i forbindelse med generalforsamlingen, men der er sikkert andre medlemmer, der også har interesse for og på en eller anden måde arbejder med broderi og genbrug, og vi håber, at også I har lyst til at bidrage med jeres vinkling på temaet. Interesserede bedes give besked til formanden ellen.qvortrup@skolekom.dk, som herefter laver en liste over de medlemmer, der vil stille sig til rådighed som inspiratorer, og i januar indkaldes til et lille formøde for at få overblik over området og dagen.  Et bestyrelsesmedlem mindre Det er med stor beklagelse at vi siger farvel til Mette Ploug i bestyrelsessammenhæng. Mette har sammen med sin familie valgt at flytte til Århus-området, hvilket betyder, at Tekstilkredsen fremadrettet desværre må undvære de kompetencer og kvaliteter hun har. Herfra sendes en stor tak for det store arbejde du har ydet i de seneste 8 år - og held og lykke i det midtjyske.  Økonomi Økonomien er en væsentlig medspiller i vores lille forening  udgifterne ændrer sig desværre, og derfor må indtægterne det også. Vi har det grundprincip, at hvert enkelt arrangement skal hvile i sig selv, og kontingentet gå til øvrige udgifter. Vedr. kontingentet skulle der under alle omstændigheder finde en forhøjelse sted  på generalforsamlingen blev det vedtaget, at det fra 2013 stiger til 130 kr., og for at undgå yderligere stigning vedtog forsamlingen, at Tråden fremover kun udkommer digitalt, så vi sparer udgifterne til opsætning og tryk. I forbindelse med arrangementerne har vi indtil for nylig ikke haft de store udgifter på lokaler, men det får vi fremover  især i weekenderne. Desuden har vi i vores udregning af kursuspris været lidt for optimistiske  læs: for flinke for længe  jer på noget dyrere arrangementer, især weekendkurserne. Bestyrelsen har i forlængelse af dette besluttet at vi ved for få tilmeldte, vil forhøre os hos de tilmeldte om de evt. vil give en lidt højere kursuspris  på den måde vil et kursus på trods af for få tilmeldte kunne gennemføres.  En lille praktisk oplysning Af hensyn til miljø, økonomi og tovholders arbejdsbyrde har bestyrelsen besluttet at medlemmerne fremover selv skal medbringe kop/krus, tallerken og bestik til arrangementerne.  Mailadresse Næsten alle medlemmer har nu en mailadresse og det letter jo kommunikationen i væsentlig grad. Hvis I skifter mailadresse, vil det være skønt, om I sender den til kassereren og formanden  ikke kun for vores skyld, men mest for din egen.  Vi håber de planlagte arrangementer vil falde i jeres smag, så vi også i den kommende sæson kan gennemføre alle arrangementer  jeg glæder mig i hvert fald til endnu en tekstilsæson :o)   På bestyrelsens vegne Ellen Qvortrup, formand 
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ÅRSBERETNING 2011 / 12
 
 Når der skal skrives årsberetning, giver det anledning til at reflektere lidt over tingenes tilstand. Vi er heldige  tænk at have en tekstilkreds vi kan møde op i til tekstil virksomhed, og hvor man sammen med andre med samme interesse  kan lære nyt, blive inspireret, inspirere andre, få udvidet sin egen faglige forståelse osv. osv. Jeg synes i hvert fald, vi er enormt privilegerede. Vi har meget at værne om  for det er ikke en selvfølge.  ÅRETS ARRANGEMENTER 
Generelt opretholder vi den gode opbakning til vores tilbudte arrangementer, men vi har desværre måttet aflyse/udskyde to kurser pga. sygdom. Her følger et lille referat af årets arrangementer:  Inspirationsaften i det Kreative Værksted v/ Dorthe Rasmussen 18 kvinder valfartede den 5. sept. til sæsonens første arrangement, som fandt sted i Det Kreative Værksted på Gammelbro Campingplads i Årøsund. Her har Dorthe fået skabt et unikt hobbyværksted, som campingpladsens gæster, og alle andre der skulle have lyst, frit kan benytte sig af. Dorthe fortalte om værkstedets tilblivelse og sine tanker omkring at opbygge og drive et værksted, der kan inspirere gæster, der 

værkstedet, der rummer mange forskellige hobbyartikler, som Dorthe afprøver og eksperimenterer med, så hun har et bredt inspirationsmateriale til sine brugere. Efter rundvisning og mange gode historier, kunne vi frit kaste os over det, vi havde lyst til i værkstedet  her var det især stansemaskinen og et knyttet armbånd, der faldt i deltagernes interesse.   Tekstil Graffiti og kulturfestival Optakten til Tekstil Kreds Syds deltagelse i Kulturfestivalen i Haderslev, lørdag den 1. okt., startede med at nogle af kredsens medlemmer mødtes lørdag den 10. sept. på gågaden i Haderslev, hvor vi gjorde reklame for vores forening og for vores deltagelse i Kulturfestivalen. Vi delte flyvers ud, samtidig med at vi strikkede, draperede, filtede m.m. Lørdag den 1. okt. mødtes knap 2 håndfulde medlemmer, der til sammen havde fremstillet 35 puder. Vi stillede op ved Bispen, og inden længe stod vi i strålende solskin med de meget flotte puder. Der var mange mennesker, der kom for at se puderne, nogle troede de var til salg og var vilde efter at købe dem. Vi delte os i forskellige hold, nogle filtede blade og blomster, som blev brugt til at beklæde en af søjlerne ved Bispen. Andre syede farvestrålende strikkede halstørklæder rundt om en søjle. Desuden blev et udgået træ i gågaden pyntet med hæklede/filtede blomster og blade. Efter nogle dejlige timer, hvor vi alle havde travlt, blev puderne monteret på alle bænkene på gågaden og på Gravene. Mens dette stod på, fik vi mange kommentarer og spørgsmål, vi forklarede, hvem vi 
lle væk, så vi håber at de, der har taget dem, får STOR glæde af dem, for det har både puderne og de medlemmer, der har lavet dem, fortjent.   
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Pelskursus v/ Vera Molberg Fredag aften den 11. nov. og lørdag den 12. nov. hele dagen blev der afholdt inspirationskursus ved Vera Molberg.  Som inspiration blev et bjerg af pels lagt frem på bordene. Vera havde medbragt kaninplader, kaninskind, ræveskind, ræveplader og minkskind, som man kunne købe eller blot blive inspireret af! Vera fortalte og viste eksempler på en hel masse, man kan fremstille i pels, f.eks. kan man strikke i pels, - skære tynde strimler til at sy på stof eller strik, - lære teknikker til at forlænge en ræv til et tørklæde eller gøre bredt til spændende beklædning.  Vera havde også mange færdige udgaver og en jakke i mink. Det gav mulighed for også at prøve. Fredag aften blev medbragt pels gjort klar ved at det blev spændt op på plader, så det kunne bruges lørdag morgen. Man kunne også købe pels af Vera, hvis man havde fået nye ideer eller blot synes, at Veras pels var mere interessant. Lørdag startede det egentlige pelsarbejde, hvor de opspændte skind først blev løsnet fra pladerne, hvorefter der skulle tegnes, skæres og syes. Der var travlhed ved skærebordene og symaskinerne.   Humøret var højt, og der blev arbejdet flittigt, men også kigget på, hvad de andre lavede. Flere fik lavet en vest, én lavede pelskyse til et barnebarn, én fik formet en rævekrave og der blev syet pelsvanter i rulam.  
  etuier og små tasker v/ Nina Isaksen Den 8. dec. samledes 23 flettelystne kvinder sig om 

som f.eks. armbånd, etuier og små tasker.  Nina startede aftenen med at fortælle lidt om 
produkter i forskellige materialer og i forskellige varianter. F.eks. blev der vist meget vellykkede eksemplarer, hvor der var arbejdet med faconen, muligheder for forskellige bunde samt eksempler på forskellige monteringer med skind, læder og cykelslanger. Da det er en lidt langsommelig proces, nåede ikke mange at afprøve sammensyning og montering, derfor var der et ønske om at lave et opfølgningskursus.  Basiskursus i maskinstrik v/ Jette Jermer og Mette Ploug Mandag d. 16. jan. holdt Tekstilkredsen et basiskursus i maskinstrik, med Jette Jermer og Mette Ploug som undervisere Aftenen handlede om at få gang i strikkemaskinen og at lære nye muligheder på maskinen. De 11 deltagere havde en hyggelig og arbejdsom aften, alle fik sat maskinerne op og strikket prøver, hvor der blev afprøvet forskellige teknikker. Mette og Jette havde medbragt mange forskellige prøver og færdige arbejder for enhver smag og til forskellige niveauer, så der var nok at blive inspireret af. For deltagerne var det dejligt med hele to undervisere, der kunne gå rundt og give hurtig hjælp, når noget drillede. Flere deltagere udtrykte ønske om et aftenkursus mage til evt. med et emne, Jette og Mette var ikke afvisende. 
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Flerfarvemønstre på strikkemaskine v/ Annette Frølund Flere af deltagerne fra Jette og Mettes kursus deltog også i kurset med flerfarvemønstre med Annette Frølund i weekenden 4. og 5. februar. Det er tredje gang vi har besøg af Annette, og som de to foregående kurser inspirerede hun os til at arbejde indenfor en defineret ramme, som denne gang handlede om flerfarvestrik og fladedækkende mønstre, borter og enkelt motiv.   I hendes oplæg, som blev rigt illustreret med mange afprøvninger og færdige produkter, blev vi opfordret til at udforske et område som f.eks. at arbejde med mønstermix, bryde fladedækkende mønstre med borter, striber og bieser, skifte/variere bundfarve eller mønsterfarve, eksperimentere med valkbart garn sammen med ikke valkbart garn med henblik på at opnå struktur i overfladen  herunder også fokus på farvernes indvirkning på hinanden, og at det, man forestiller sig er en perfekt farvesammensætning, ikke altid virker! Desuden havde hun medbragt opskrifter på forskellige kantninger, som frit kunne anvendes. Udover ovenstående gav Annette også et lille oplæg om crepegarner, S og Z- snoede garner, hvor man kan opnå specielle effekter. De 11 deltagere havde meget forskellig erfaring med strikkemaskinen, hvilket også kunne ses i valg af udforskning  det spændte bredt fra et par stykker med lidt erfaring, hvor fokus nødvendigvis måtte være på hvordan maskinen fungerer i arbejdet med mønsterstrik til de meget erfarne, der gik i gang med større projekter, men Annette rummede det hele. Sluttelig blev der ytret ønske om endnu et maskinstrikkekursus, også gerne med Annette, i næste sæson.   Åbent værksted i forbindelse med generalforsamlingen: I tråd med magiske garner De seneste år har vi i forbindelse med generalforsamlingen haft nyuddannede fra Designskolen i Kolding til at fortælle om deres afgangsprojekt, men i år mente vi, at tiden var kommet for et nyt koncept. Vi inviterede til  kvinder mødte op til dette nye tiltag, hvor leg/eksperimenter med nye/andre materialer og teknikker i en ligeværdighed og med gensidig inspiration for øje, var omdrejningspunktet. Læs mere og om selve generalforsamlingen i referatet efter denne årsberetning. 

  Tekstiler i hjertet af Oksbøl Vi mødes 15 damer på en vind-om-sust Silvan-parkeringsplads i Haderslev, en kold morgen den 10. marts 2012. Turen gik til Ravmuseet i Oksbøl, hvor vi fik en rundvisning i den permanente ravudstilling af museumsinspektør Mariann Ploug. Hun fortalte levende og med mange anekdoter om ravets historie og svingende værdi op gennem tiden.   
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Det næste på programmet var Ravmuseets særu
- deres tekstile INDLEJRINGER, - hvor de har videregivet dem, så de kommer til at danne tekstile AFLEJRINGER. En oplevelse af gammelt og nyt, teknikker og strukturer, hvor prøver og færdige produkter flyder sammen i en        Vi spiste vores medbragte mad i Ravmuseets café, inden vi sluttede dagen af hos billedkunstner Kate Skjerning, som fortalte levende om sine smukke trykte billeder og andre tekstile arbejder. Det var meget inspirerende og da Kate fortalte, at hun også tog ud og underviste, var vi alle enige om, at vi gerne ville have et kursus med hende og hendes tilgang til tryk. Bestyrelsen har derfor allerede planlagt et kursus med Kate til efteråret. Kate lagde hus til kaffen og kagen, som vi havde medbragt, før turen gik hjem mod Haderslev.  

Værksteds- og butiksbesøg hos E-beth i Slagtergade Da Runa Hellesøe er flyttet til Nyord på Møn har Elsebeth fra Årø overtaget butiks-lokalerne. Vi måtte undvære at se Runa lave glasperler, men til gengæld havde Elsebeth planlagt et modeshow. Elsebeth, der laver unika tøj, startede med at servere vin, medens hun viste og forklarede, hvordan hun inspireres og fremstiller sit tøj. Elsebeth fortalte om de mange spændende projekter hun har deltaget i, hun fremstiller kostumer til teatre bl.a. til teateret Møllen i Haderslev. Vera Molberg, Grethe Petersen og Gerda Kaltoft fra vores forening præsenterede tøjet. De leverede et fantastisk show, der blev belønnet med store klapsalver fra de 25 kvinder, der var mødt frem. Efterfølgende var der mulighed for at kigge og købe af butikkens udvalg af tøj, garn og fairtraide varer. Det var en meget hyggelig aften, og en god afslutning på sæsonen.    
VÆVEKREDSENE I DANMARK 
Vi har ikke deltaget i årsmødet i 2011, men støtter foreningen med 5 kr. pr. medlem. Kommende arrangementer: 

 16. juni tur til Artapestry i Silkeborg + evt. besøg undervejs.  
 Landsmøde 2012 afholdes lørdag d. 6. oktober i Herning. 
 Tekstile Højskoledage + landsmøde 2013 er planlagt til 30. august  1. september 2013. 
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MEDLEMMER 
Medlemmer pr. 20.2.2012: 85 Vi vil i bestyrelsen sætte fokus på, hvilken synlighed Tekstilkredsen har/skal have. Vi begynder med en lille undersøgelse af, hvordan vores nuværende medlemmer er blevet bekendt med kredsen  med et lille spørgeskema i dag og på mail, så vi også får de medlemmer med, der ikke er mødt op i dag.   ØKONOMI/KONTINGENT 
Der er nok ikke nogen, der vil være uenige i, at vi er en meget billig forening med et lille kontingent og billige kurser, men virkeligheden indhenter også os.  For to år siden havde vi en lille kontingentforhøjelse, og der havde vi nok ikke gjort vores forarbejde godt nok, for vi bruger stadig flere penge, end vi får ind. Derfor er der nu lavet et nyt regnestykke, som viser at en mindre eller større kontingentforhøjelse er nødvendig  men mere herom under pkt. 5: Fastsættelse af medlemskontingent. Ang. betaling a  nogle glemmer at betale eller betaler 2 gange, hermed skal pengene retur eller gemmes til næste år osv. Vi har i bestyrelsen besluttet, at Christa ikke længere skal bruge krudt på det, og at vi bare siger mange tak for det ekstra tilskud til foreningen. 
BESTYRELSENS ARBEJDE 
Bestyrelsen arbejde består næsten udelukkende i at arrangere årets program og alt hvad dertil hører. Vi har i  
Så er der kun tilbage at sige tak for endnu en sæson  tak til 

 bestyrelsen  Christa, Hanne, Elsa, Mette, Anette og Jette 
 redaktør og hjemmesideadministrator  Anne Marie Luckmann 
 revisorer  Mette og Hanne 
 til vores medlemmer, som har bidraget til nogle af vores arrangementer  Dorthe, Vera, Mette og Jette 
 arrangementer  og også til de arrangementer  

REFERAT: TEKSTILKREDS SYDS GENERALFORSAMLING 25.2.2012 
Dagen for årets generalforsamling stod i de magiske garners tegn. 
Dagen var planlagt fra 10.00 til 16.00, hvor vi skulle afprøve de magiske garner, kun afbrudt af frokost og generalforsamling midt på dagen. 
Bestyrelsen har flere gange forsøgt at få lavet et arrangement, der handlede om garner fra Garnindkøbsforeningen, som foreningen er medlem af. Derfor blev det besluttet, at nu skulle det være. Bestyrelsen havde udvalgt og købt forskellige garner fra Garnindkøbsforeningen. Der var blandt andet nogle s- og z-slåede crepegarner, som kan give sjove effekter, for eksempel trække det strikkede skævt. 
Der kom 23 medlemmer, som alle ivrigt afprøvede garnerne i forskellige teknikker, mest populært var dog håndstrik og strikkemaskine. 
Det blev en travl, god og hyggelig dag, med en masse snak og magiske eksperimenter.
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Dagsorden til generalforsamlingen: 
1. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/ formanden. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende regnskabsår. 6. Valg af bestyrelse og 1 suppleant. På valg til bestyrelsen er Ellen Qvortrup, Mette Ploug og Hanne Engholm Jensen + suppleant Anette Lund Hansen og Jette Jermer. 7. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant. På valg som revisor er Hanne Mikkelsen og revisorsuppleant Annette Herbst.  8. Evt.  herunder ideer til næste sæsons program.  Dirigent: Mette Ploug blev valgt.  Stemmetællere: Anne-Marie Luckmann og Hanne Mikkelsen.  Formanden aflagde beretning (se denne herover): Tovholderne fortalte hver især om de kurser de havde været tovholdere på. Ellen fortalte blandt andet om, at vi i foreningen vil lave en lille spørgeskemaundersøgelse, hvor vi vil undersøge, hvordan medlemmerne har fået kendskab til foreningen.    Regnskab: Christa gennemgik det reviderede regnskab. Årets resultat viser underskud på godt 5000 kr., og bestyrelsen har allerede strammet op ved beregningen af deltagerpriserne, så kurserne kan løbe rundt også med få deltagere.  Det er et meget stort arbejde for Christa, at holde øje med, om alle medlemmer har betalt kontingent og kursusgebyr, derfor: Husk at betale til tiden og skriv kursus- og deltagernavn ved betaling via netbank. Har man ikke betalt til tiden og er der venteliste, vil ens plads blive overtaget af en fra ventelisten.  Der er flere medlemmer, der har betalt kontingent flere gange på et år (måske et tegn på at kontingentet er for lille), det tager også lang tid for Christa at holde øje med dette og derefter sørge for tilbagebetaling. Derfor er det for fremtiden medlemmernes eget ansvar at holde styr på, om de har betalt flere gange og selv at meddele det til Christa. Ellers siger foreningen mange tak for bidraget.   Indkomne forslag: ingen forslag.  Medlemskontingent: Ellen fortalte om bestyrelsens vurderinger af en nødvendig kontingent-forhøjelse. Størrelsen vil afhænge af om vi fortsat ønsker Tråden trykt eller vi vil overgå til en digital udgave. Herefter var det op til de fremmødte medlemmer at beslutte sig. Forslag til kontingentforhøjelse:  
- Tråden trykkes og sendes til medlemmerne, kommende kontingent 175 kr.  
- Tråden digital, kommende kontingent 130 kr.  Efter lidt diskussion stemte et stort flertal for den digitale løsning (2 stemte imod).  Valg til bestyrelse og suppleanter: Ellen Qvortrup, Mette Ploug og Hanne Engholm Jensen blev genvalgt til bestyrelsen.  Suppleanterne Jette Jermer og Anette Lund Hansen ønskede ikke genvalg, de nye suppleanter blev Grethe Petersen og Else Ebbesen.  Valg af revisor: Hanne Mikkelsen blev genvalgt og Vera Molberg blev ny revisorsuppleant.  
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Eventuelt: Ideer til næste års program: 
 ten) 
 Broderi, nyt af gamle broderier, gamle teknikker, frit broderi 
 Inspirationsaften med strikkedesigner, eks. Anette Danielsen (Lotte Kjær) 
 Ingrid (medlem) kunne evt. lave juleinspiration (hvis hun har tid) 
 Vævekursus evt. hos Åse i Flensborg i efteråret, hvor Ruth vil sætte Åses væv op 
 Strikkemaskinekursus 
 Pelskursus, evt. småtings-aften ved Vera (4 timer) eller weekend 
 Spinde- og farvekursus 
 Tilskæringskursus 
 Drapering 
 Designkursus og læderkursus sættes op, når Ellen er klar igen 

Mødet sluttede med at Gunhild Eeg takkede bestyrelsen for det store arbejde, den laver, også Ellens nyhedsmail fik ros. 
Der var en rigtig god tilslutning til dagen og generalforsam-lingen.  I alt 24 medlemmer deltog i generalforsamlingen - det er næsten 30 % af vores medlemmer, og det er rigtig dejligt for bestyrelsen, at der er så stor opbakning til en generalforsamling.      Ref. Hanne Engholm Jensen  

GARNINDKØBSFORENINGEN 
Tekstilkreds Syd er medlem af Garnindkøbsforeningen  Tekstilkreds Syd er medlem af Garnindkøbsforeningen af 1998, hvis formål er at forbedre fundamentet, hvorpå tekstil kunst og design skabes. Foreningen søger at forsyne sine medlemmer med et udvalg af de garner, der ikke er tilgængelige i detailhandlen. Garner der er klassiske såvel som nye og utraditionelle med forskellige tekniske funktioner. Det kan for eksempel være; krympegarn, plastik, metal, gummi, refleksgarner, bambus, hør, øko-uld m.m. Det er hovedsageligt professionelle vævere og strikkere der er medlemmer. Som forening skal vi have en kontaktperson.  
Dette er Christa Jessen, Ryes Møllevej 38, 6100 Haderslev telefon nr. 20839622. Jeres køb gennem Tekstilkreds Syd vil foregå via Christa, og betaling skal ske ved bestilling, da kontaktpersonen er ansvarlig for betalingen. Ovenstående er et gratis tilbud til foreningens medlemmer, så I også kan afprøve det nyeste nye. Garnerne er til salg i partier lige fra 50 gram til 2,5 kg, derfor har vi en ide om, at de, der er interesserede, evt. kan gå sammen om indkøb. Der opbevares en mappe med garnprøver hos Christa, så hvis du er interesseret i at se udvalg/priser, kan du kontakte hende.  
Besøg foreningens hjemmeside på http://www.yarn.dk 



www.tekstilkredssyd.dk  11 
 

 PROGRAM FOR SÆSONEN 2012 / 13 
  
 

VIL DU MED TIL HERTUG HANS FESTIVAL 2012 og 2013? 
 Tekstilkredsens bestyrelse har fået en ide og vi ønsker din opbakning. I kalenderåret 2012/2013 vil vi stille skarpt på renæssancen, reformationen og Haderslevs Hertug Hans Festival.  Hertug Hans festivallens arrangører har inviteret foreningerne i Haderslev herunder Tekstilkreds syd til at deltage i festivallen 2012, men da festivallen allerede er den 1.-3. juni 2012, har vi vurderet at vi i år bare mødes og oplever festivallen som tilskuere. I efteråret/vinteren vil vi så stille skarpt på arrangementer der tager os gennem en tekstiltidsrejse, så vi er klar til at deltage på Hertug Hans festivallen 2013  Vel at mærke, hvis der er opbakning til det.  Årsoversigt: 1. Stop mod Hertug Hans Festival 2013:  

LØRDAG 2. JUNI 2012: Vi besøger Hertug Hans festen 2012  ser optoget kl. 13.00, får mikro-oplæg 
ved 1 bod og slutter med picnic i Damparken  medbring selv mad og kaffe. Desværre lykkedes det os 
ikke at få samlet en lille flok til at deltage, men vi fortsætter planen, da flere tilkendegav at de gerne 
vil deltage, men blot ikke kunne netop denne dag, derfor ser planen således ud: 

2. Stop mod Hertug Hans Festival 2013:  
SEPTEMBER 2012: Besøg hos Historicum hvor Anette Herbst, der ejer Historicum, vil fortælle om 
renæssancen, reformationen og tiden omkring Hertug Hans med afsæt i beklædningen og tekstile 
teknikker og materialer.  

3. Stop mod Hertug Hans Festival 2013:  
2012/2013: Vi vil efterfølgende bruge Anettes oplæg til inspiration til 3 Åbne Værksteder - hvor vi selv 
skal arbejde med egne projekter, der gerne skal munde ud i at Tekstilkredsen deltager i Hertug Hans 
festivallen 2013. Det er også muligt at deltage i værkstederne, selv om man ikke ønsker at deltage på 
festivallen. 

4. Stop mod Hertug Hans Festival 2013: 
LØRDAG 1. JUNI 2013: Tekstilkreds syd deltager i Hertug Hans festivallen 2013. 

Se mere om Hertug Hans Festivallen på www.hertughansfest.dk    Historien om Hertug Hans  kort fortalt: For 500 år siden  under renæssancen  var Haderslev et kulturelt og økonomisk kraftcenter, der var større end Kolding. Nogle fremsynede hertuger regerede dengang i Haderslev, og deres hertugdømme strakte sig over en stor del af Sønderjylland og et godt stykke ned i Nordtyskland. Mens de regerede, traf de beslutninger, der fik betydning, ikke blot for Haderslev by og omegn  men også for resten af Danmarks historie. Ti år før resten af Danmark blev reformeret  i 1536 blev den moderne kirke, som vi kender i dag, grundlagt i Haderslev. Reformationen blev gennemført af hertug Christian  den senere reformationskonge. Hertug Hans den Ældre fortsatte i Christian d. 3.s fodspor og udbyggede Haderslev som Hertugby - bl.a. opførte han Hertug Hans Kirken, som ligger ved Møllestrømmen i Haderslev.    
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Historien er her nu  Hertug Hans fest 2012: De kommende år er der store anledninger til at fejre vores fælles historie: I 2012 kan vi fejre Hertug Hans den Ældres 500 års fødselsdag, i 2017 er det 500-året for reformationens gennemførelse i Wittenberg og ganske få år senere kan vi fejre 500-året for reformationens gennemførelse i Haderslev.   
 

VÆRKSTEDSBESØG HOS HISTORICUM 
Oplæg til Hertug Hans 2013 v/ Annette Herbst cand. pæd. i håndarbejde og ejer af 
Historicum. 
Dette besøg er 2. stop mod Hertug Hans Festival 2013.  Værkstedsbesøg hos Historicum med inspirationsoplæg hos Annette Herbst i forhold til deltagelse i Hertug Hans Festival 2013. I fokus er gamle håndarbejdsteknikker og tekstiler.  Historicum er en virksomhed, der arbejder med historiske aktiviteter og emner, som produktion af historiske dragter, afvikling af pædagogiske projekter, kurser, foredrag, event, vejledning og rådgivning. I deres webshop tilbyder de historiske mønstre, stof og andre sy-materialer, historiske rekvisitter og accessoirers til dragter. De historiske dragter, der forefindes i webshoppen og i butikken i Christiansfeld, kan enten lejes eller købes, lige som dekorationerne, giner og andre udstillings effekter. Tidspunkt: Mandag d. 10. sep. 2012 kl. 18.30-21.30 
Sted: Historicum, Lindegade 21, Christiansfeld, www.historicum.dk 
Antal deltagere: maks. 25 / min. 12 
Deltagerbetaling: 110,- for medlemmer/135,- for ikke medlemmer (inkl. kaffe og te) 
Tilmeldingsfrist: 15. august 2012 
Kontaktperson: Hanne Engholm Jensen, tlf. 7453 2680, e-mail engholm@webnetmail.dk   
 

3 ÅBNE VÆRKSTEDER 2012 / 2013 
 3. stop mod Hertug Hans Festival 2013:  
 
2012/2013  3 åbne værksteder: I efteråret, når vi har besøgt Historicum (se ovenfor), vil vi bruge Annettes 
oplæg som inspiration til 3 Åbne Værksteder - hvor vi selv skal arbejde med egne projekter, der gerne skal 
munde ud i at Tekstilkredsen deltager til Hertug Hans festivallen 2013. Det er også muligt at deltage i 
værkstederne, selv om man ikke ønsker at deltage på festivallen. Yderligere informationer om tid og sted 
følger i et nyhedsbrev i efteråret 2012, når vi har besøgt Historicum. 
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BILLEDER  AFTRYKSTEKNIK PÅ PAPIR 
Kursus v. Kate Skjerning 
 Kurset tager udgangspunkt i de aftryksteknikker, som billedkunstneren Kate Skjerning selv har udviklet og arbejdet med gennem en periode på ca. 10 år. På kurset skal vi eksperimentere med aftryk af f.eks. blade og blonder, og lave  Arbejdet foregår på papir, først med flydende tusch og akvarel, derpå med f.eks. blyant og tuschpen. En nem teknik, som kan give flotte resultater uden tegnekundskaber. 
Kate Skjerning: Medlem af Billedkunstnernes Forbund, Danske Kunsthåndværkere, Kvindelige Kunstneres Samfund, Varde Kommunes Kunstudvalg og bestyrelsen for Vestjysk Kunstforening (Janusbygningen). Undervisning på billedskoler, aftenskoler, ungdomsskoler og lærerkurser gennem ca. 15 år. 
Kate fortæller at hendes kunst handler om de eksistentielle livsvilkår og hun arbejder meget med forskellige kontraster, så som f.eks. maskulin  feminin, død  levende og sort  hvid. Hun bruger enten sit eget liv eller det sted hvor 
hun skal udstille, som udgangspunkt for hendes kunst. www.kateskjerning.dk 
 
Medbring: 50 kr. til materialer som Kate medbringer ellers hvad du har af blyanter, farveblyanter, farvekridt, akvarel, tusch, tuschpen, akvarelpapir, pensler  samt evt. planteblade, blonder eller andet, som du gerne vil tage aftryk af. Kate medbringer også materiale til at tage aftryk af. 
Dato: Fredag d. 12. okt. og lørdag d. 13. okt. 2012. 
Tid: fredag fra 17 til 20, og lørdag fra 10 til 14 
Sted: Halk Skole, Hejsagervej 91, 6100 Haderslev 
Antal deltagere: maks. 15 / min. 12 
Deltagerbetaling: 430,- for medlemmer / 530,- for ikke medlemmer (inkl. kaffe og te) 
Tilmeldingsfrist: 7. sep. 2012 
Kontaktperson: Hanne Engholm Jensen, tlf. 7453 2680, e-mail engholm@webnetmail.dk  Umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb sendes deltagerliste, oplysning vedrørende betaling, betalingsfrist og andre relevante oplysninger. I tilfælde af for få tilmeldte deltagere, forhører tovholder sig hos de tilmeldte, om man ønsker kurset gennemført mod en lidt højere kursuspris.  
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UDFLUGT TIL STRANGE COLLECTION 
 Lørdag d. 27. oktober har vi efter mange opfordringer, planlagt en udflugt til Ole Strange Collection i Ry.  Strange Collection blev grundlagt i 1999 af tekstildesigner Ole Strange og designer Dorthe Nielsen, de lægger begge vægt på kvalitets materialer i certificeret uld, hør, hamp og silke.  

manden bag materialerne. Han får inspiration ved at give fantasien frit løb og eksperimentere med tekstilernes forskellige strukturer. Tynde kobbertråde blandes med filtet uld eller hampens sprøde tråde, og resultatet er metervarer uden sidestykke. Dorthe Nielsen forvandler de unikke metervarer til smukt og skulpturelt design ud fra en grundlæggende filosofi om at skabe kvalitet og livsglæde. Som den eneste danske virksomhed producerer Strange Collection selv sine metervarer. Det foregår både på hundrede år gamle strikkemaskiner og på avancerede maskiner med computerstyring. Spændvidden i teknologien er fundamentet for udviklingen af   Ole Strange vil fortælle om sin virksomhed, hvilke projekter der er gang i for tiden, udfordringerne ved den økonomiske krise og meget mere. Derefter vil han vise rundt på værkstedet og fortælle lidt om de forskellige strikkemaskiner. Som afslutning på besøget vil der være mulighed for køb af strik og rester. www.strangecollection.dk 
Herefter går turen alt efter vejret til et sted, hvor vi kan nyde vores medbragte mad. 
Eftermiddagen bliver i kunstens tegn, vi vil enten besøge Kunstcenteret Silkeborg Bad, Museum Jorn eller et helt andet sted, det vil afhænge af, hvor der er spændende udstillinger. 
Medbring: mad og drikke til frokost 
Tid: Lørdag d. 27. oktober 2012 
Dagens program: kl. 8.30 Vi mødes på parkeringspladsen ved Jem og fiks, Sverigesvej 2, Haderslev og arrangerer samkørsel kl. 10.00  12.30 Foredrag og fremvisning i Ole Stranges strikkeri, Industrivej 12, Ry kl. 12.30  14.00 Afhængig af vejret finder vi et sted, hvor vi kan spise vores medbragte mad kl. 14.00  16.30 Vi besøger Kulturcenteret Silkeborg Bad (Gjessøvej 40, Silkeborg), Museum Jorn (Gudenåvej 7-9, Silkeborg) eller andet kl. ca. 18.00 Vi er tilbage i Haderslev 
Deltagerbetaling: 120 kr. + indgang museum (50  70 kr.) + kørepenge (ca. 260km) Antal deltagere: maks. 12 / min. 9 Tilmeldingsfrist: 20. september 2012.  Kontaktperson: Hanne Engholm Jensen, tlf. 7453 2680, e-mail engholm@webnetmail.dk  Umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb sendes deltagerliste, oplysning vedrørende betaling, betalingsfrist og andre relevante oplysninger. I tilfælde af for få tilmeldte deltagere, forhører tovholder sig hos de tilmeldte, om man ønsker udflugten gennemført mod en lidt højere kursuspris.   
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Inspirationsaften v/ Hanne Mikkelsen, Marie Didriksen m.fl. 
 
affødte et ønske om at lave en opfølgning, hvor vi især sætter fokus på sammensyning, montering, variationer mm. Dette gøres hermed, men nye deltagere er selvfølgelig også velkomne. Nye deltagere vil lære teknikken (se herunder), og de, der var med sidste år, kan med stor fordel forberede nogle ringe hjemmefra, som er klar til sammensyning og montering.  Teknikken er ganske enkel  etuier, tasker o.lign bygges op af foldede led, som sættes ind i hinanden, hvilket betyder at små enheder, som f.eks. kaffeposer, teposer, slik- og chokoladepapir eller ugeblade, aviser og tegneserier er meget anvendeligt  det er fascinerende at kunne fremstille noget aldeles brugbart ud af ingenting/affald.   Aftenen er tænkt som en gensidig inspirationsaften  altså fra medlem til medlem, og Hanne Mikkelsen og Marie Didriksen har sagt ja til at være nogle af inspiratorerne, men der er givet flere medlemmer, som har noget at bidrage med, og det er mere end velkomment.  Medbring: skæreunderlag, hobbykniv eller rulleskærer, metallineal, evt. skæremaskine, bred klar tape (4-5 cm.), papirsaks, tegnegrej, lineal, pincet/lille fladtang + genbrugsmaterialer som f.eks. kaffeposer, teposer, slik- og chokoladepapir, ugeblade, aviser og tegneserier. Desuden medbringes lidt kraftige nåle f.eks. sadelmagernåle og en stærk tråd/tynd garn, f.eks. hørtråd/garn, samt låsemekanismer, cykelslanger, læder og andre materialer, som kan anvendes i monteringen.  Tid: Tirsdag d. 6. november 2012, kl. 17.00  21.00 
Sted: Bispen, Bispebroen 3 i Haderslev. Lokale 11 og 12 
Deltagerbetaling: 50 kr. for medlemmer / 75 kr. for ikke medlemmer, inkl. kaffe/te og brød/kage 
Antal deltagere: Ubegrænset  ingen tilmelding. 
Kontaktperson: Elsa Lindby tlf. 2396 7033, e-mail: elsa.lindby@gmail.com 
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FINGERRINGE OG ANDRE DIPPEDUTTER 
 
Juleinspiration v/ Grethe Petersen 
 Dette er en inspirationsaften, hvor meget er overladt til hver enkelt deltagers fantasi, men vi starter helt enkelt med, at Grethe viser, hvordan man kan lave en fingerring af en knap, nogle perler og lidt cykelslange. Der er så mange muligheder, f.eks. bliver lidt metaltråd med små perler også vældig dekorativt, ligesom filt og perler sammen også er rigtig godt.  Den ene fingerring kan så udvikle sig til mange slags dippedutter, som er anvendelige til pynt på tasker, pandebånd, hatte eller flere fingerringe og måske sjove brocher. Man kan dekorere og pynte i en uendelighed alt efter, hvad ens materialer og fantasi rækker til.  Lidt om underviseren: Grethe er meget interesseret i alt indenfor det kreative område, og har bl.a. været på smykkekursus på Engelsholm Højskole. Hun har undervist lidt i forskellige kreative aktiviteter bl.a. skrotsmykker og maleteknikker på lærred. Inspirationen til hendes arbejder opstår især, når hun har været på udstilling eller kursus, men også genbrugstanken giver hende rigtig mange input og sætter hendes fantasi i gang.  Medbring: knapper, perler, grønlandsperler, cykelslange, kobbertråd, sølvtråd, små stofrester, filtrester og andre relevante materialer du har på lager - næsten alt kan bruges. Grethe medbringer selv ovennævnte materialer samt flere andre ting.  Desuden medbringes alm. sy-grej og små fladtænger.  Tid: Onsdag d. 28. november 2012, kl. 19.00  21.30 
Sted: Bispen, Bispebroen 3 i Haderslev. Lokale 11 og 12 
Deltagerbetaling: 50 kr. for medlemmer / 75 kr. for ikke medlemmer, inkl. kaffe/te og brød/kage. 
Antal deltagere: Ubegrænset  ingen tilmelding. 
Kontaktperson: Elsa Lindby tlf. 2396 7033, e-mail: elsa.lindby@gmail.com 
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TREDIMENTISONEL STRIK PÅ STRIKKEMASKINE 
Kursus v/ Annette Frølund 
 Endnu en gang kan vi se frem til et kursus med Annette Frølund. Hun tilbyder denne gang et kursus i maskinstrik med særlig fokus på tredimensionelle elementer til både at danne mønstringer og at skabe form. Vi skal arbejde med ophæftninger og maskinens hvilestillingsfunktion til at strikke spidser, buler, deller, kiler, klokker og meget mere.  Hun vil introducere de forskellige elementer i deres grundstruktur, hvorefter der vil være rige muligheder for at eksperimentere med form, størrelse, gentagelse, afstand mm, og på den måde nå frem til sin helt egen særlige måde at udnytte teknikken på.   Der vil være mulighed for at strikke prøver og få hjælp til konstruktion og beregning af model. Annette vil medbringe forskellige prøver og modeller til inspiration.  Lidt om underviseren: Annette Frølund er lektor i strik og har i mange år undervist på Tekstiluddannelsen i VIA i hånd- og maskinstrik. Hun er optaget af at udvikle på strikkemaskinens forskellige teknikker, for derigennem at skabe nye muligheder for både snit, anvendelse og udtryk i strikkede modeller. www.fstrik.dk  Medbring: Strikkemaskine med hvilestillingsfunktion - instruktionsbøger  evt. ledninger/hulkort hvis du vil kombinere med mønsterstrik - forskelligt garn.  Hvis du vil arbejde med ideudvikling kan det være en god ide at medbringe en skitsebog og alm. tegnegrej, evt. digitalt kamera og en gine hvis du har (og har plads i bilen). Bare vi har et par enkelte giner er det fint. Annette vil medbringe forskelligt garn til salg. 
Tid: Lørdag d. 26. januar og søndag d. 27. januar 2013 - lørdag 9.00  16.00 søndag 9.00  15.00 
Sted: Halk Skole, Hejsagervej 91, 6100 Haderslev 
Deltagerbetaling: 550 kr. for medlemmer / 650 kr. for ikke medlemmer, inkl. kaffe/te og brød/kage. 
Deltagerantal: maks. 12 / min. 9 
Tilmeldingsfrist: 8. december 2012 
Kontaktperson: Ellen Qvortrup, tlf. 7453 5450, e-mail: ellen.qvortrup@skolekom.dk  Umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb udsendes deltagerliste, oplysninger vedr. betaling, betalingsfrist og andre relevante oplysninger. I tilfælde af for få tilmeldte deltagere til kurset, forhører tovholder sig hos de tilmeldte, om man ønsker kurset gennemført mod en lidt højere kursuspris. 
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 Lørdag d. 23. februar afholdes den årlige generalforsamling og sammen med den et åbent værksted under   

 Broderi har de seneste år fået en renæssance og heldigvis for det, da det rummer så mange variations- og udtryksmuligheder. Vi vil på denne dag forsøge at sætte et bredt perspektiv på broderifeltet, og det vil vi automatisk få, når vi inddrager medlemmernes erfaringer med det.  I skrivende stund har vi lavet aftale med Gunhild Eeg og Anne Grethe Terkilsen, de stiller sig til rådighed med inspiration i form af prøver og færdige produkter samt teknikker og masser af erfaring. De to repræsenterer netop den bredde, der er indenfor broderiområdet  Gunhild repræsenterer håndbroderiet og de grundlæggende broderisting  Anne Grethe maskinbroderiet / billedsyning. Men vi tror, at flere medlemmer beskæftiger sig med broderi i en eller anden form, og håber, at de denne dag vil medbringe, hvad de beskæftiger sig med.  Vi har valgt at knytte genbrugstemaet til broderiet, da de to områder klæder hinanden. F.eks. kan man brodere på gamle tekstiler eller brodere videre på gamle broderier og/ eller kombinere gamle broderier med andre tekstiler i f.eks. brugstekstiler. Kombineres broderiet med stof/applikation, ligger det også lige for at anvende tekstile genbrugsmaterialer.  Medbring: alm. sy grej inkl. broderinåle med og uden spids, symaskine, forlængerledning, instruktionsbog og evt. en broderiramme 12-15 cm diameter (gerne i metal/plastik) Broderigarn - gerne rester, andre garner/materialer i forskellige kvaliteter og tykkelser man kan brodere med, sytråd, broderistof og andre materialer som man kan brodere på, gamle broderier, genbrugstekstiler, stofrester, tyl  Dagens program kl. 10.00-12.00  kl. 12.00-12.30 Fælles frokost  deltagerne medbringer en lille ret til fælles buffet. Medbring selv drikkevarer kl. 12.30-14.00 Generalforsamling  kredsen vil være vært ved kaffe & kage kl. 14.00-16.00    
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GENERALFORSAMLING 
kl. 12.30  14.00 med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og stemmetællere. 2) Bestyrelsens beretning v/ formanden. 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 4) Indkomne forslag. 5) Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende regnskabsår. 6) Valg af bestyrelse og suppleanter. På valg til bestyrelsen er Christa Jessen og Elsa Lindby. Valg af ny suppleant. 7) Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant: På valg som revisor er Mette Dicksen og revisorsuppleant Vera Molberg Hansen. 8) Evt.  herunder ideer til næste sæsons program.  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Alle valg og vedtagelser træffes ved alm. stemmeflertal.  Tid: Lørdag den 23. februar 2013 kl. 10.00-16.00. 
Sted: Bispen, Bispebroen 3, Haderslev. Lokale 11 og 12. 
Deltagerbetaling: Medlemmer: 100,- kr. / ikke-medlemmer: 125,- 
Antal deltagere: Ubegrænset  ingen tilmelding. 
Kontaktperson: Ellen Qvortrup, tlf. 7453 5450, e-mail ellen.qvortrup@skolekom.dk  
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SMÅTING I PELS 
 
Inspirationsaften ved Vera M. Hansen 
 I denne sæson må vi nøjes med en forlænget aften sammen med Vera. De, der tidligere har deltaget på hendes kurser, ved at Vera har mange ideer, denne gange vil hun komme med ideer til blandt andet; halskæder i mink, pon-pon i ræv, hjerter i mink og O ringe. Vera tager også sine flotte halsedisser med.    Vera er uddannet på Pelslinjen på Hellerup Håndarbejdsseminarium. De sidste 12 år har hun deltaget i adskillige kurser hos Saga Fur, Vedbæk. Vera strikker modelprøver til Saga Fur. Vera underviser i Manuelle Fag/Husflid flere steder i landet, underviser på Krusmølle i Aabenraa og nu igen hos os i Tekstilkreds Syd.  Medbring: håndsynåle, fingerbøl, pelskniv hvis du har/stanleykniv med nyt blad, evt. lineal og sølvpen/fedtpen samt det pels du har. Vera medbringer: Mink, ræv og rex kanin - disse kan købes, i den størrelse du skal bruge, til den model du vælger. 
Tid: Torsdag den 14. marts 2013 kl. 17.00  21.30 
Sted: Bispen, Bispebroen 3 i Haderslev 
Deltagerbetaling: 125,00 for medlemmer/150,00 for ikke-medlemmer, inkl. kaffe/te og kage 
Deltagerantal: Ubegrænset, dog mindst 9 
Tilmeldingsfrist: 7. februar 2013  
Kontaktperson: Christa Jessen, tlf. 2083 9622, e-mail ckkj@ogberg.dk  Umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb udsendes deltagerliste, oplysninger vedr. betaling, betalingsfrist og andre relevante oplysninger. I tilfælde af for få tilmeldte deltagere, forhører tovholder sig hos de tilmeldte, om man ønsker kurset gennemført mod en lidt højere kursuspris.   
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HORN OG BEN 
 
Kursus ved Finn Glibstrup 
 På dette kursus får deltagerne mulighed for at prøve arbejdsgangen i ben med påtegning, udsavning, slibning og polering. Ligeså arbejdsgangen i horn med optegning, udsavning, opvarmning, presning til f.eks. skeer, spænder, smykker mm.  Derudover vil der blive mulighed for at få en masse inspiration og fremstilling af småting. For inspiration:  vælg billeder.  Der vil være mulighed for deltagerne at prøve forskellige teknikker under kyndig vejledning af Finn Glibstrup.  Medbring, hvis det er muligt, tænder af køer, heste, hvaler, hvalros. Horn af okse og får. Klove af forskellige dyr, rørknogler, gevirer fra elg, rensdyr, hjorte. Finn medbringer også noget materiale.  
gennem mange år.  Tid: Fredag d. 12. april og lørdag d. 13. april 2013 - fredag 17.00-21.00 lørdag 9.00-15.00. 
Sted: Slesvigske Vognsamling, Simmerstedvej 1, 6100 Haderslev 
Deltagerbetaling: 400 kr. for medlemmer/ 500 kr. for ikke-medlemmer, inkl. kaffe/te og brød/kage. 
Deltagerantal: maks. 14 / min. 10 
Tilmeldingsfrist: 22. februar 2013 
Kontaktperson: Grethe Petersen, tlf. 7452 2248, e-mail: erikpe@post2.tele.dk  Umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb udsendes deltagerliste, oplysninger vedr. betaling, betalingsfrist og andre relevante oplysninger. I tilfælde af for få tilmeldte deltagere til kurset, forhører tovholder sig hos de tilmeldte, om man ønsker kurset gennemført mod en lidt højere kursuspris. 
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26½ ÅRS JUBILÆUM   
 
Heldagsarrangement på Café Ellegaard i Stursbøl 
været opmærksomme på, at foreningen den 12.12.2011 rundende et skarpt hjørne  25 år, vi beklager endnu engang. Men vi råder bod på det forsømte ved at invitere til et forsinket 
med efterfølgende buffet og fællessang.   Ideen er, at vi mødes omkring en bunke råuld. Herefter er det op til den enkelte deltager at eksperimentere, lege, afprøve, forme osv. med fåreulden. Eksperimenterne kan tage forskellige udgangspunkter  der kan arbejdes ud fra en teknik; spinde, strikke, hækle, væve, flette, filte, løbbinde, farve osv., eller der kan eksperimenteres med overfladen eller formen eller farven eller ???? 

  Efter en forhåbentlig spændende dag med fåreulden vil Mette Solkær servere en fantastisk sommerbuffet, og Mette og Børge Solkær runder dagen af med hyggelig fællessang.  Materialer: Bestyrelsen sørger for at der er en stor mængde råuld at gøre godt med, men vi kan faktisk ikke få for meget uld, så hvis nogle medlemmer også har mulighed for at medbringe fåreuld, vil det være perfekt jo flere kvaliteter og farvernuancer vi har til rådighed jo sjovere.  Medbring: redskaber til den eller de teknikker man ønsker at arbejde med, en balje/spand, gamle håndklæder + egen madpakke til frokost + kaffe/te + drikkevarer til aftenens buffet. 
Tidspunkt: Lørdag den 4. maj 2013  
Program/tidsrum:  kl. 10.00  18.00 Eksperimenter med ulden (i løbet af eftermiddagen giver foreningen lidt sødt til den 

medbragte kaffe/te) 
kl. 18.00 Jubilæumsbuffet (husk at medbringe egne drikkevarer)  
Herefter  Fællessang v/ Mette og Børge Solkær 
Sted: Café Ellegaard, Slevadvej 7, Stursbøl, 6560 Sommersted, www.cafeellegaard.dk 
Deltagerbetaling: 250 kr. 
Antal deltagere: Ubegrænset, dog minimum 20 medlemmer 
Tilmeldingsfrist: 15. marts. 2013 
Kontaktperson: Ellen Qvortrup, tlf. 7453 5450, e-mail ellen.qvortrup@skolekom.dk  Umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb udsendes deltagerliste, oplysninger vedr. betaling, betalingsfrist og andre relevante oplysninger.     
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HERTUG HANS FESTIVAL 2013 
Event 
4. stop mod Hertug Hans Festival 2013 
Tekstilkreds Syd deltager i Hertug Hans Festivalen 2013. Deltagelsen tager udgangspunkt i de aktiviteter, der har været gennem årets 3 åbne værksteder. Det er de personer, der ønsker at deltage, der vil kommer til at tegne Tekstilkredsens deltagelse.  Se mere om Hertug Hans Festivalen på www.hertughansfest.dk  
Der vil komme yderligere informationer, når vi når frem til forår 2013. 
Tidspunkt: Weekenden d. 31. maj  2. juni 2013(eller den dag man aftaler) 
Sted: Haderslev Damparken 
Deltagerbetaling: Gratis deltagelse og man medbringer selv kaffe/te og brød/kage  
Antal deltagere: Ubegrænset  dog minimum 10 medlemmer 
Tilmeldingsfrist: endelig tilmelding den 1. marts. 2013 
Kontaktperson: Christa Jessen, tlf. 2083 9622, e-mail ckkj@ogberg.dk  

2 gange ugentligt tirsdage 18.30-21.30 og torsdage 9.00-12.00, tilbyder jeg vejledning og inspiration i smykkefremstilling, tilmelding nødvendig. 
Der er mange muligheder, du kan selv medbringe dine materialer eller købe dem i værkstedets store materialeudvalg. Du kan bla. smelte gammelt guld og sølv om til nye unikke smykker.  Det koster 125 kr. pr gang eller du kan købe 5 gange for 500 kr. 
Endvidere afholdes der lejlighedsvise temakurser. Jeg forhandler Zpagetti garn, der er overskud, ægkanten, fra tekstilproduktionen, som er meget anvendeligt til interiør. Er velegnet til strikning, vævning og hækling.  Send en mail og du vil fremover modtage nyhedsbreve om nye tiltag i værkstedet, herunder temakurser Hver mandag fra kl. 14.00-20.00 har jeg åbent for materialesalg. 
Bodil Aa, Aastrup Alle 82 6100 Haderslev. 74532035/50933913, bodilaadesign@gmail.com Facebook: bodilAa smykkeværksted og design 
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BESTYRELSENSMEDLEMMER 2012 / 13 
 
 
 
 Formand Ellen Qvortrup Møllesvinget 36,  Moltrup 6100 Haderslev Tlf. 7453 5450, e-mail ellen.qvortrup@skolekom.dk Valgt 5. gang 2012 

Næstformand Mette Ploug Buskhusevej 2 6500 Vojens Tlf. 7454 5654 / 2539 3133, e-mail metteploug@mail.dk Valgt 5. gang 2012 
Kasserer Christa Jessen Ryes Møllevej 38 6100 Haderslev Tlf. 2083 96 2 e-mail ckkj@ogberg.dk Valgt 6. gang 2011 

Sekretær Hanne Engholm Jensen Eskærhøjvej 8 6100 Haderslev Tlf. 7453 2680, e-mail engholm@webnetmail.dk Valgt 5. gang 2012 
Bestyrelses- medlem Elsa Lindby Gyvelvej 39 6621 Gesten Tlf. 23 96 70 33 e-mail elsa.lindby@gmail.com Valgt 2. gang 2011 

Suppleant Else Ebbesen Skibbrogade 21 6100 Haderslev Tlf. 74 52 28 52 e-mail glarbo@webspeed.dk Valgt 1. gang 2012 
Suppleant Grethe Petersen Moltrup Bygade 79 Moltrup 6100 Haderslev Tlf. 7452 2248 e-mail erikpe@post2tele.dk Valgt 1. gang 2012 

Revisor Mette Dicksen Simmerstedvej 84 6100 Haderslev Tlf. 47 53 24 28 e-mail m.b.dicksen@mail.dk Valgt 3. gang 2011 
Revisor Hanne Mikkelsen Hammelev Bygade 9 6500 Vojens Tlf. 74 50 74 81 e-mail justm@webspeed.dk Valgt 2. gang 2012 

Revisor-suppleant Vera Molberg Hansen Dyrhave 76 6200 Aabenraa Tlf. 7462 3220 e-mail mithras@os.dk  Valgt 1. gang 2012 
Redaktion hjemmeside Anne-Marie Luckmann Ribevej 12 6520 Toftlund Tlf. 7483 0284, e-mail Anne.Marie.Luckmann@skolekom.dk 

Redaktion Tråden Bestyrelsen 

 
 
  


