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VELKOMMEN TIL EN NY SÆSON 
  Kære medlemmer Velkommen til endnu en tekstilsæson i Tekstilkreds Syd. Sidste år var en forrygende sæson med masser af opbakning til vores arrangementer, så hvad mere kan vi ønske os. Året 2012/13 bød også på et forsinket 
gang deltog vi i middelalderstemningen i Damparken under årets Hertug Hans Festival, hvilket gav en rigtig god kontakt og dialog med de mange besøgende. Vi håber at også næste sæson har noget interessant at byde på for vores medlemmer.  Sæsonens arrangementer Vi lægger ud sidst i september med et besøg i den nye garnbutik Garnache i Haderslev, og i forlængelse heraf har vi i første weekend i oktober et hæklekursus med Sidsel Sangild, som for mig at se har givet den traditionelle teknik helt nyt liv. Anne Grethe Therkildsen viste sine smukke maskinbroderede billeder under  Anne Grethe har sagt ja til en hel lørdag sidst i oktober, hvor hun vil indvie os i symaskinens maskinbroderende muligheder. I starten af november skal der laves hatte med Charlotte Rude, som laver de mest fantastiske hatte, og vi slutter efterårssæsonen af med 

 Januar 2014 byder på to arrangementer  og Hanne Mikkelsen, og traditionen tro et maskinstrikkekursus med Annette Frølund, denne gang med  er bestyrelsen på inspiration i forskellige garn-teknikker, som spinding, løbbinding og gimpning.  Generalforsamlingen afholdes 1. marts, og efter nogle år med et arbejdstema i forbindelse med generalforsamlingen vender vi tilbage til at tilbyde et foredravæveren Inge Bjørn, som kommer og fortæller om sit liv som væver.    den første weekend gentager vi på opfordring kurset i 
kstile vadehavskunstnere, Hanne i Højer og Annelise Kjær Sørensen samt aflægge kunsterhuset i Skærbæk et besøg.  Læs meget mere om de enkelte arrangementer senere i dette nummer af Tråden under programmet for sæson 2012 / 13.  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.  Formanden har fået ny mailadresse og nyt telefonnr. Mail: ellenq@moltrup-sogn.dk tlf.nr. 40 987 567  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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selv om bestyrelsen blev amputeret, da Mette Ploug sidste sommer bekendtgjorde at hun sammen med familien flyttede til Århus-området. Mette har været en kapacitet at have i bestyrelsen, og vi skylder hende et stort tak for det, hun har bidraget med gennem årerne og ønsker hende alt mulig held og lykke. Grethe Petersen, som var suppleant, afløste Mette i bestyrelsen, men vi har jo haft en arbejdskraft mindre, fordi  I år har jeg delt årsberetningen op i 3 hovedafsnit: 

 Årets arrangementer  et kort resume 
 Bestyrelsens arbejde og væsentlige beslutninger 
 Andre tekstile tilbud og muligheder  

ÅRETS ARRANGEMENTER 
Alle arrangementer, som er tilbudt i denne sæson, har haft god tilslutning, hvilket betyder at alle arrangementer er gennemført.  En del af vores arrangementer er med vores egne medlemmer, hvilket, for mig at se, er en af tekstilkredsens styrker, og det kan kun lade sig gøre, hvis der er medlemmer der byder sig til  i år har Hanne Mikkelsen, Marie Didriksen, Grethe Petersen, Gunhild Eeg, Anne Grethe Therkildsen og Vera Molberg Hansen stillet sig til rådighed  tak til jer for det :o)  
Værksteds- og butiksbesøg hos Historicum Mandag d. 17. sep. 2012 kl. 18.30-21.30, var vi på besøg hos Historicum. 
De 14 deltagere startede med at få en rundvisning i de nye lokaler i Christiansfeld. Det er blevet rigtig fint med udstilling af dragter i den øverste etage. Annette fortalte om de forskellige dragter, både dem, der har været brugt til for eksempel julekalenderen fra TV, og dem der var i gang med at blive lavet til museet på Koldinghus. Da besøget samtidig skulle være inspirationsoplæg til Hertug Hans festivalen 2013, viste Annette os forskellige gamle håndarbejdsteknikker og ideer til, hvad vi kunne lave, også forskellige aktiviteter vi kunne lave sammen med børn. Aftenen bød også på et fint traktement af bl.a. en slags pandekage   
Åbne værksteder med henblik på deltagelse i Hertug Hans Festivalen juni 2013 5 mødeaftener fordelt hen over året:  1. aften: Gik med at få os snakket ind på emnet, og hvor meget tid vi hver især ville bruge på det, og om vi skulle præsentere færdighederne i Damparken til den evt. Hertug Hans festival.  
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2. aften: Hver især havde overvejet hvad de ville og kunne bidrage med, og nogle var gået i gang med at gøre sig de første erfaringer: nålebinding, brikvævning, båndvævning, middelalderknapper, for ikke at glemme Christas storværk, en håndsyet dragt. Vi talte også om lettere, hurtige ting vi kunne aktivere børn med. 3. aften: Jo, vi var da kommet i gang, og der blev talt en del om aktiviteterne til børn: filtede bolde, flettede bånd, små vævninger osv., men der er stadig tvivl om Middelalder-aktiviteterne i Damparken bliver til noget. 4. aften: Middelalder-festivalen er en realitet med Historicum og en arbejdsgruppe som primusmotor og da vi havde fået indbydelse og tilmeldingsskema til festivalen fik vi planlagt boden, vores aktiviteter og hvad vi hver især skulle medbringe + aftalt en 5. aften i ugen op til festivalen for at få de sidste detaljer på plads.  
Kursus v/ Kate Skjerning: Billeder  aftryksteknikker på papir Weekenden fredag d. 12.  lørdag d. 13. okt. 2012. I forbindelse med besøget på Ravmuseet sidste forår, var vi på besøg hos Kate Skjerning, hvor vi bl.a. så hendes fine billeder. Besøget inspirerede os til at lave dette weekendkursus med Kate Skjerning, hvor vi skulle introduceres til hendes teknikker. 15 deltagere blev grundig instrueret af Kate Skjerning, og derefter skulle deltagerne selv i gang med at trykke med blade, blonder og andre ting. Lørdag skulle alle så fortsætte med at bearbejde billederne med blandt andet tusch og blyant. Desværre gik Kates bil i stykker, hvilket betød at hun ikke kunne komme. Heldigvis stod materialerne klar, så alle kunne fortsætte hele lørdagen. Der blev fundet en aften (mandag d. 22. oktober), hvor vi kunne holde den sidste del af kurset sammen med Kate Skjerning. Her blev mange færdige billeder vist frem og kommenteret. Det var et rigtig fint kursus, hvor fantasien blev brugt godt.  
Udflugt til Strange Collection Lørdag d. 27. oktober var der udflugt til Ole Stranges strikkeri og Silkeborg Bad. Ole Strange har et lille strikkeri, hvor han laver kvalitetsstrik. Ole Strange er meget interesseret i strikkemaskiner og strikkeindustriens historie, samtidig er han en god fortæller og det kunne vi nyde godt af. Han viste rundt og fortalte om sine strikkemaskiner, nogle startede han, så vi kunne se 

købe strik, både rester og metervarer, så der blev rodet godt rundt i de forskellige restekasser. Strange har lige åbnet butik i Ry, og den skulle vi selvfølgelig et smut forbi. Den var rigtig fin og -industri-passede godt til de fine trøjer, bluser og andet strik, der blev solgt i butikken. Som afslutning på dagen gik turen til Silkeborg Bad, det er nogle fine bygninger med en rigtig flot udsigt og flere forskellige udstillinger. Det passede fint med, at der var en udstilling af Inge Lise Westman: Tuschmørke. Hvor der blev brugt nogle af de samme teknikker som, vi havde lært på kurset med Kate Skjerning. En god dag med gode oplevelser, fint vejr og 12 glade damer - og det er altid dejligt, når man skal køre langt.  
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 Torsdag d. 6. november.  Marie og Hanne mødte veloplagte og små led. Hanne havde eksempler med monteringer med spænder og hanke fra genbrugstasker, og forskellige bunde, herunder hvordan man laver bund til en beholder. Marie havde i sine tasker fokus på foring og lomme- og ruminddelinger. Ideen var at nye kunne lære teknikken, og de, der var med på et lignende arrangement sidste sæson, skulle have et lille fortsætterkursus  og vi fik begge dele. De ca. 20 fremmødte blev delt i to grupper og under kyndig vejledning blev man enten indført i teknikken eller fik lært at samle ringe, sy sammen og montere.   

Juleinspiration v/ Grethe Petersen: Fingerringe og andre dippedutter Det var en rigtig hyggelig aften, hvor alle åbnede for der blev fremstillet unika smykker på stribe - alt sammen opstået af det, man ikke kunne bruge, men heller ikke fik smidt væk. Det var selvfølgelig inspireret af Grethes mange sjove ting, og hendes kyndige og erfarne vejledning. Vi sad tæt, men det blev det ikke mindre intens af  24 
finurlige fingerringe og andre dippedutter.     
Kursus v/ Annette Frølund: Tredimensionel strik på strikkemaskine Det startede lidt koldt, så den med de uldne strikkede genstande var ligefrem et behov, og de tredimensionale tørklæder blev igangsat på mange strikkemaskiner. Heldigvis dukkede der en varmemester  Vi fik også lavet nogle aha-prøver, og fik rigtige mange ideer til nye kombinationer, samt erfaringer med hvad strikkemaskinen kan præstere, når den håndteres rigtig. Der var som sædvanlig mange spændende ting i Annettes kuffert, man kunne pille lidt ved, og hendes instruktive kompendium er en nødvendighed, når man skal arbejde videre på egen hånd. En rigtig hyggelig weekend med strikkeglade mennesker.                  
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Flg. referater fra sæsonens sidste arrangementer er tilføjet årsberetningen efter generalforsamlingen: 
Åbent værksted i forbindelse med generalforsamlingen: Broderi og genbrug Det faglige tema ved årets 

 Vi havde opfordret medlemmerne til at medbringe deres broderier til inspiration, og det var der heldigvis flere, der havde gjort. Ellen havde lavet aftaler med Gunhild Eeg, som står for det klassiske håndbroderi og Anne Grethe Therkildsen, der laver billedsyning med maskinbroderi. På dagen var der flere af medlemmerne, der viste frem og fortalte. Foruden Gunhild og Anne Grethe, var det Annelise Kjær Sørensen, Grethe Petersen, Ruth Søndergaard, Ellen Qvortrup og Elsa Lindby. Der blev vist et meget bredt spekter af både materialer, broderitilgange og teknikker - det hele var utroligt inspirerende. Derefter var det de fremmødte medlemmers tur til at vælge, hvilken slags broderi man ville i gang med, hvis ikke der lige skulle søges inspiration i bøger eller bare lidt inspirerende samtale.  En rigtig god og hyggelig dag, med flittige hænder og fantastiske broderier, som kun blev afbrudt af frokost og generalforsamling (se referatet herfra efter denne årsberetning).   

Kursus v/ Finn Glibstrup: Horn og ben Vi var en flok på 13 kvinder og 2 mænd, som forventningsfulde og spændte mødte frem på Slesvigske Vognsamling, for at deltage i et kursus om "Horn og ben", som Finn Glibstrup skulle være underviser på. Indledningsvis gav Finn os nogle gode råd, som var vigtige for os under forarbejdningen af materialet og han havde forsk. prøver på færdige ting med, så vi kunne beslutte os for, hvad vi ville gå i gang med. Vi fik fremstillet virkelig fine ting bl.a. salatsæt, skeer, brocher, knapper, sjalsnåle, armbånd og fingerringe, ja, fantasien fejlede aldeles ikke noget.  Vores underviser er en meget dygtig lærer og særdeles kompetent indenfor sit fag, og han sørgede for at alle fik noget at arbejde med og færdige ting med os hjem; han havde kun pause, når vi skulle have vores medbragte frokostbuffet. På det punkt kunne vi alligevel imponere ham, for her var mange lækre sager at vælge imellem.  Det blev et meget vellykket arrangement og stedet var yderst velegnet til formålet, for vi havde rigtig meget plads at brede os på, når vi skulle save, slibe, pudse og varme horn/ben. 
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Inspirationsaften v/ Vera Molberg Hansen: Småting i pels  Torsdag aften den 24. april var vi 9 kvinder, der væltede os i pels, og meget af det ganske gratis. Vera havde ryddet op, så vi var heldige, at hun tænkte på os. Som sædvanligt havde Vera mange eksempler med, både små ting, som vi havde mulighed for at komme godt i gang med samme aften, og hendes flotte halsedisser. Der blev lavet halskæder med pels og o-ringe, og armbånd med stykker af cykelslange og pels, der blev limet fast på store rørperler. Andre syede små tasker til telefoner, hjerter eller gik i gang med den dejlige halsedisse. Der var 3 med, der ikke var medlemmer af Tekstilkredsen, men inden vi brød op efter nogle hyggelige timer var 2 af dem blevet medlem af vores Tekstilkreds.       
 

fællesspisning Lørdag den 4. maj afholdt vi foreningens 26½ års jubilæum  måske lidt utraditionelt, men da vi havde glemt det store 25 års jubilæum, måtte vi jo råde bod på forglemmelsen. Det blev en dejlig dag præget af god stemning og hyggelig atmosfære. 22 gæve og interesserede medlemmer mødte frem på Café Ellegaard kl. 10 om formiddagen  bestyrelsen havde skaffet masser af råuld, hvor en del var vasket inden dagen og efter et kort oplæg fra nogle af bestyrelsesmedlemmerne med ideer til hvad man kunne med ulden, gik samtlige medlemmer i gang med at udforske mulighederne i materialet   og figurer, hæklet og løbbundet beholdere og meget andet.  Kl. 18 kunne vi sætte os til bords for at indtage en meget dejlig og let sommerbuffet. Der blev snakket lystigt rundt omkring ved bordene, formanden holdt en lille tale (læs den her i Tråden under afsnittet Stemningsrapport  fra jubilæet 4. maj 2013) og aftenen sluttede med fællessang og sang med værtsparret Mette og Børge Solkær ved instrumenter og mikrofon. Café Ellegaard er et fantastisk sted til sådan et arrangement, masser af plads både ude og inde og utrolig imødekommenhed fra værtsparret  vi takker for en dejlig dag :o)  

 Se flere billeder og læs jubilæumstalen un  her i Tråden   
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Hertug Hans Festivalen 2013I weekenden den 1. og 2. juni deltog Tekstilkredsen på middelalder-markedet i Damparken. To små håndfulde af vores medlemmer, der i løbet af vinteren havde ladet sig inspirere af besøget hos Historicum først på sæsonen, deltog i markedet. Alle havde hjemme og på vores hyggelige mødeaftner i løbet af vinteren arbejdet med forskellige tekstile teknikker. Da vi havde fået indrettet vores telt ved dammen, var der broderede og filtede bolde i de flotteste farver, små beholdere fremstillet af uld i løbbinding eller hæklede , strikkede vanter, nålebundne sokker, filtede dyr, små nålefiltede billeder og nogle af de filtede tæpper, som blev fremstillet, da foreningen havde jubilæumsdag i uldens tegn.  Else og hendes rok vakte stor opmærksomhed -  dage og tog billeder.  De besøgende havde mulighed for at fremstille snore med flettehjul, slyngstokke eller snoregaffel eller filte bolde, specielt de filtede bolde var en stor succes, og både børn og voksne fik fremstillet flotte bolde.   Vi havde 2 dejlige dage i sol og blæst og fik mange spørgsmål til vores forening.               
 

 
BESTYRELSENS ARBEJDE OG VÆSENTLIGE BESLUTNINGER 
En stor del af bestyrelsen arbejde består i at arrangere og afholde årets program med alt hvad dertil hører, men også andre beslutninger skal tages. Vi har i år afholdt 8 møder  de fleste fra marts til maj, hvor næste sæsons program tilrettelægges.   Jeg vil her forsøge at samle op på arbejdet i det forgangne år med de beslutninger, der er truffet. En overskrift for arbejdet og beslutningerne kunne meget vel formuleres som: Hvordan forenkler vi processen med programmet og hvordan reducerer vi bestyrelsesmedlemmernes arbejde? Noget arbejde har kun betydning indadtil i bestyrelsens eget arbejde, mens andre beslutninger også får betydning for vores medlemmer.  Indadtil 

 I løbet af de seneste år har vi udarbejdet en række arbejdspapirer, som har til hensigt at lette vores arbejde, f.eks. kontrakt, huskeliste til tovholder, standardmail, velkomstbrev til nye medlemmer osv. 
 Tovholder på de enkelte arrangementer deltager i arrangementet uden betaling. 
 I forbindelse med annoncer i Tråden har vi besluttet ikke længere at være opsøgende, da de seneste år har vist en faldende interesse for at annoncere (nok en konsekvens af internettet med netbutikker o.lign)  Udadtil 
 Tråden udkommer fremover kun i digital udgave (besluttet på generalforsamlingen sidste år). 
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 Vedr. kontingentbetaling: Vi har i bestyrelsen besluttet, at Christa ikke længere skal bruge unødvendig tid på at tjekke evt. dobbeltindbetalinger, men at det er op til medlemmerne selv at  
 Ved arrangementer med forudbetaling beder vi deltagerne om at sende en mail til tovholder om, at man har indbetalt pr. dags dato.  
 Medlemmer skal selv medbringe service til arrangementerne. 
 Generelt dyrere kursuspriser pga. 

o at vi de senere år ikke har fuldt den generelle prisstigning 
o at weekendkurser nu koster i lokaleleje  
o at vi udregner kursusprisen ud fra lidt færre deltagere end der er plads til på kurset (f.eks. 12/9)   Økonomi/kontingent Det ser ud til de økonomiske ændringer og forbehold vi har taget har båret frugt  vi ender i år med et pænt overskud.  Medlemmer Medlemmer pr. 23.2.2013: 70 Sidste år havde vi i bestyrelsen en plan om at sætte fokus på, hvilken synlighed Tekstilkredsen har/skal have, og hvor stor vi ønsker foreningen. Vi begyndte med et lille spørgeskema blandt deltagerne til generalforsamlingen sidste år, som undersøgte hvordan vores nuværende medlemmer var blevet bekendt 

men vi kan vel nå det endnu!    
 
ANDRE TEKSTILE TILBUD OG MULIGHEDER 
 Vævekredsene i Danmark Vi har ikke deltaget i årsmødet i 2012, men støtter stadig foreningen med 5 kr. pr. medlem. Kommende arrangementer: 

 Tekstile Højskoledage + landsmøde 2013 er planlagt til 30. august  1. september 2013.  Andre tekstile udstillinger, foredrag, workshop osv. Hvis medlemmer er opmærksomme på tekstile arrangementer, primært i vores eget område, kan man sende en meddelelse herom til ellenq@moltrup-sogn.dk, som så vil medtage det i de månedlige nyhedsmails.   Jeg vil slutte årsberetningen med at takke 
 bestyrelsen  Christa, Hanne, Elsa, Grethe og Else  for godt og veludført arbejde 
 hjemmesideadministrator  Anne Marie Luckmann  
 revisorer  Mette og Hanne 
 endnu en gang tak til Hanne, Marie, Grethe, Gunhild, Anne Grethe og Vera for jeres bidrag til nogle af vores arrangementer  
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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 Christa Jessen og Elsa Lindby. 7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant: På valg som revisor er Mette Augustinussen og revisorsuppleant Vera Molberg Hansen.  8. Evt.  herunder ideer til næste sæsons program.  Formanden startede med at byde velkommen til årets generalforsamling.  Dirigent: Anne-Marie  Stemmetællere: Hanne Mikkelsen og Gerda Kaltoft.  Formanden aflagde beretning (se denne) herunder referater fra tovholderne. Ellen havde inddelt beretningen i tre hovedafsnit, arrangementer, bestyrelsens arbejde og andre tekstile tilbud. Det har været en god sæson, hvor der har været god tilslutning til de forskellige arrangementer. Under andre tekstile tilbud kom Ellen ind på, at hun gerne ville videreformidle tekstile arrangementer, hvis medlemmerne bare sendte mail om det til hende.  Regnskab: Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, det så fint ud. Året har givet et overskud på 8.641,57 kr. Det fine overskud er et resultat af, at Ellen har lavet et stort arbejde med at sætte bladet op, og af at vi har strammet op, når vi har regnet kursuspriserne ud. Priserne bliver nu regnet ud efter at kurser  Ellen kommenterede overskuddet, med at det var godt med et overskud, da det giver os frihed til at afholde kurser, som ellers skulle aflyses på grund af for få tilmeldte.  Indkomne forslag: ingen forslag  Kontingent: Bestyrelsen foreslog at kontingentet forblev uændret på 130 kr, det var der tilslutning til.  Valg af bestyrelse og suppleanter: på valg er Christa Jessen og Elsa Lindby. Elsa ønskede ikke genvalg. Christa og Marie Didriksen blev valgt til bestyrelsen og Susanne Diehl, blev valgt som ny suppleant.  Valg af revisor: revisor Mette Augustinussen og revisorsuppleant Vera Molberg Hansen blev begge genvalgt.  Eventuelt:  Ideer til næste års program: 
 Tilskæring / ændring af grundmønster med Ellen 
 Drapering 
 Læderkursus 
 Stofbilleder (broderi  stumpwork) 
 Maskinstrik 
 Maskinbroderi med Pelse Asbo 
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 Papirfremstilling 
 Hækling med Sidsel Sangild 
 Hatte fremstilling med Charlotte Rude (http://www.rudehatten.dk/)  
 Udflugt Vadehavskunstnere ved Højer 
 Flettede tasker med Hanne og Marie 
 Foredrags aften med en kunsthåndværker fra Kolding eller fra designskolen i Kolding 
 Lav selv dit garn med Else 
 Gimpning 
 Vævning med Ruth  Tråden i digital udgave Det var lidt delte meninger om den nye udgave, et medlem savnede det gamle blad. Men mange var glade for den nye udgave og havde printet den ud. Samtidig sparer foreningen 7500kr.  Gretbjerghus, Halk gamle skole Det fungerer godt derude, det er lyst og der er god plads. Det ligger et stykke væk fra Haderslev, men vi må arrangere samkørsel, til gengæld er det let at komme til sydfra. For et weekendkursus er det under halv pris, af hvad vi skal betale på Bispen.  Ellen spurgte om indholdet / udbuddet af arrangementer var tilfredsstillende. Medlemmerne udtrykte tilfredshed, men de kommer jo også selv med forslag.  Dirigenten afsluttede med at takke for god ro og orden.  Formanden takkede medlemmerne for et godt fremmøde.  Der var 24 deltagere til generalforsamlingen. Det er godt 1/3 af foreningens medlemmer, det er dejligt med så god en opbakning.  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 tekstilkunst og design skabes. Foreningen forsøger 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.   Kontaktpersonen 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 
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 Stemningsbilleder fra Tekstilkreds Syds 26½ års jubilæum på Café Ellegaard i Stursbøl  dagens tema var 
og Børge Solkær. 
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Jubilæumstale ved formanden 
 Kære medlemmer Den 12. maj 2013 er tekstilkredsen 26½ år gammeljubilæum, men når man har glemt, må man jo råde bod på det  og vi kunne jo ikke vente til 30 års jubilæet, og bare lade som om vi ikke havde rundet de 25!  Til et jubilæum skal man kigge lidt tilbage - og det har jeg valgt at gøre ved at tage et personligt udgangspunkt  hvad er mere nærliggende? Jeg flyttede til Sønderjylland i 1990, da foreningen var 4 år gammel, men først i år 2000 stiftede jeg bekendtskab med foreningen. 
Seminarium henvendte daværende bestyrelsesmedlem Åse Dollerup sig til mig, hun ville gerne have en studerende til at fortælle om sit eksamensprojekt til generalforsamlingen, hvilket Linda Bonde gjorde i 2001. På samme generalforsamling blev jeg valgt som suppleant, hvilket jeg var indtil 2005, men en meget inaktiv travlt med mit kandidatstudie til at kunne engagere mig i bestyrelsen, men efter et par måneders intens specialeskrivning i foråret 2005 blev jeg færdig med mit studie  og ved generalforsamlingen samme år blev jeg valgt ind i bestyrelsen, og har været for   Det betyder jo så, at jeg har været med i ca. halvdelen af Tekstilkredsen levetid  fra 2000 mest fra sidelinjen og fra 2005 med nære førstehåndsoplevelser. Men tiden, før jeg stiftede bekendtskab med kredsen, skal jo også belyses i en jubilæumstale, derfor har jeg har været lidt tilbage i annalerne:  Den 12. december 1986 var der stiftende generalforsamling i Sydjysk Tekstilkreds  Turid Uthaug, Dansk Vævecenter, var initiativtager på opfordring fra flere væveinteresserede. Foreningen blev stiftet med flg. formål:  - og evt.  To af vores nuværende medlemmer var faktisk bestyrelsesmedlemmer i den første bestyrelse  Kirsten Bunkenborg og Lizzie Winter som suppleant.  Foreningens navn var fra starten i 1986 Sydjysk Tekstilkreds, men fra 2000 ændredes det til vores nuværende betegnelse: Tekstilkreds Syd Kredsen var i første omgang tænkt som en vævekreds, men så vidt jeg kan se, udviklede det sig hurtigt til at indeholde et bredt spekter af interessefelter indenfor det tekstile område, hvilket også formålet lægger op til, og som nu, tilbød man et varieret program. Foreningen startede op med 22 medlemmer, som året efter var fordoblet, og i f.eks. 1994 talte foreningen 75 medlemmer. Siden har medlemstallet vel svinget mellem 75 og 100 medlemmer, dog med en nedgang i de første år efter årtusindeskiftet, hvilket jeg vil vende tilbage til lidt senere. Nævnes skal også lige, at af de tilstedeværende medlemmer har Jette Jermer, Vera Molberg og Ulla Autzen været med i rigtig mange år, og måske de kan fylde nogle af mine huller ud og berette lidt mere om deres   Vores foreningsblad Tråden skal også lige have et par ord med på vejen - Tråden har været gennemgående i hele Tekstilkredsens levetid (blev et behov allerede i løbet af det første år), men har ændret sig over årene,  

 fra at udkomme 4-5 gange årligt, hvor det udover oversigt over arrangementer + referater herfra, også indeholdt artikler af faglig relevans, opskrifter, ideer osv.,  
 til fra 2003 at udkomme 1 gang årligt med årsberetning + referat fra generalforsamlingen og en beskrivelse af sæsonens arrangementer,  
 til fra 2012 kun at udgives i digital udgave. 

Med til denne historie hører også, at betingelserne for bladet har ændret sig markant  fra at blive udarbejdet af et decideret bladudvalg udenfor bestyrelsen, til at blive en del af bestyrelsens arbejde, så 
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ændringerne synes at være en logisk konsekvens  og den sidste ændring er en logisk konsekvens af den digitale tidsalder. I vores arkiv er Tråden først gemt fra 1991, så vi har desværre ikke eksemplarer af de først udgivne årgange, og ved derfor ikke hvilket indhold bladet havde, og hvor mange gange det udkom.  Nå, tilbage til år 2000, da mine første oplevelser med kredsen tog form. Udover aftalen om at en af mine studerende skulle komme med et oplæg om sit eksamensprojekt til generalforsamlingen i 2001, fandt jeg pludselig mig selv i et samarbejde med Ruth Søndergaard, hvor vi skulle udarbejde en plakat, som skulle være Tekstilkredsens ansigt udadtil. Plakaten blev anvendt et par år i forskellige sammenhænge, men et hit blev den nu aldrig helt!  Samtidig med arbejdet med plakaten blev jeg også involveret i Tekstilkredsen 15 års jubilæum  en 
, og jeg selv deltog i udstillingen med g ja, så havde jeg den ære at holde festtalen til udstillingens åbning  hertil knytter der sig en lidt sjov historie, synes jeg  den daværende formand mente, at prinsesse Alexandra ville være den rette person til en sådan festtale, men der blev takket nej fra prinsessens side, så de måtte nøjes med 

 it liv er inspirationsaften med læderbrocher og været kontaktperson fra udstillingsstedet i det landsdækkende 
lidt på anden vis.   Mit indtryk er, efter at have kigget tilbage i annalerne, at foreningen har været en velfungerende forening gennem årene, men fra min plads på sidelinjen som nyt medlem i 2000 kunne jeg fornemme noget uro rundt omkring, hvilket også resulterede i noget turbulens og krise omkring årtusindskiftet. Det kom til udtryk på forskellige måder: 

 En medlemsskare på 20 meldte sig kollektivt ud 
 på, at referatet, der blev bragt i Tråden fra generalforsamlingen i 2000, ikke var det referat, der blev taget  
 I det blad vi har i arkivet, hvor referatet fra generalforsamlingen 2000 skulle være, er der rykket sider ud  sider som må have indeholdt referatet! 
 Jeg selv blev som nævnt valgt som suppleant i 2001, og var med til det første bestyrelsesmøde, og jeg var chokeret over tonen og den måde, der blev talt på  ja, faktisk så chokeret at jeg ikke fik  

  Men i 2002 var der en del udskiftning i bestyrelsen, og herefter forelå der et stort genopretningsprojekt for den nye bestyrelse i årene fremover, fordi den forudgående turbulens havde sat sine spor: 
 Opbakningen til arrangementerne var stærkt faldende 
 Mange arrangementer måtte aflyses 
 Manglende lyst til bestyrelsesarbejde (et par år kun 4 i bestyrelsen) 
 Ingen decideret bladudvalg, blev dermed bestyrelsen opgave 
 Jeg tror at bestyrelsen var tæt på at opgive kampen, men skuden blev heldigvis vendt til det vi har i  

Måske kan det virke lidt mærkeligt, at jeg mener, det er væsentligt at være bevidste om, at vi faktisk er her frivilligt, og at frivilligt arbejde ikke skal være en magtkamp, være præget af dårlig stemning osv., men at det derimod skal være sjovt, lærerigt, 
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Jeg skal ikke gøre mig til dommer over det, der skete  
og vores medlemmer har en positiv tilgang til arbejdet og foreningen  og tusind tak for det :o)  Jeg vil slutte denne jubilæumstale med lidt mere historie - et oprids af hvordan de 4 første jubilæer er blevet fejret: 

 5 år   
 10 år  10 års fødselsdag på Mc Donald  adgangsbilletten var en hat + pudeudstilling i Arbejdernes Landsbank, Åbenrå 
 15 år   
 20 år  broche-workshop-dag på Månen 
 -  bestyrelsen var 

der er grundlaget for vores forening. 
 får mig/os til at vaske uld i timevis til denne dag, hvorfor har jeg/vi lyst til at indgå i bestyrelsesarbejdet, og sidst men ikke mindst hvorfor finder jeg/vi  

  Ellen Qvortrup    
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 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013 / 14
  
 

GARNACHE  NY GARNBUTIK I HADERSLEV 
 
Butiksbesøg hos Garnache ved Conny Boysen Feddersen, Haderslev  Conny inviterer os ind i sin nyindrettede butik i Nørregade og vil fortælle os, hvorfor hun har valgt at starte en garnbutik frem for at have et sikkert lønnet job, hvordan det i det hele taget er at starte en garnbutik, og hun vil indvie os i sine udviklingsplaner og -drømme.  I Garnache er der strikkecaféer både om dagen og om aftenen  Conny vil fortælle om strikkecafeernes muligheder og indhold. Desuden vil hun give os noget strikkeinspiration, bl.a. om tendenser fra den nyligt afholdte forhandlermesse i Vejle i august. Conny Feddersen vil i aftenens anledning finde nogle strikketeknikker frem, som vi har mulighed for at afprøve, eller man kan blot medbringe sit eget strikketøj.  Conny Feddersen er uddannet ergoterapeut suppleret med et iværksætterkursus, og valgte i foråret 2013 at starte en garnbutik.   
 
 
 
 
 
 
 
Medbring: Strikkepinde, alm. sygrej og evt. hæklenåle + igangværende strikketøj. 
Dato: Mandag d. 23. september 2013 
Tid: kl. 19.00  21.30 
Sted: Garnache, Nørregade 7, 6100 Haderslev 
Antal deltagere: maks. 25 
Deltagerbetaling: 50 kr. for medlemmer / 75 kr. for ikke medlemmer inkl. kaffe/te og brød/kage 
Tilmeldingsfrist: 30. august 2013 
Kontaktperson: Ellen Qvortrup, tlf. 40 987 567, mail ellenq@moltrup-sogn.dk  
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HÆKLING MED TEKSTUR OG FARVER 
Kursus ved Sidsel Sangild   Hækling er strikkens uartige lillesøster. Som teknik står den lidt i skyggen af strik, og det har sine årsager i at strik er langt mere velegnet til større beklædningsgenstande som bluser, trøjer osv. Men det betyder ikke, at hækling ikke har noget at tilbyde. Visse beklædningsgenstande vinder ved at blive hæklet, og teknikken giver helt nye muligheder, som ikke kan eftergøres i strik. For eksempel kan man med få, lette greb få masser af tekstur, som strikkere skal arbejde mere for. Vi begynder med at lære eller genopfriske et par forskellige måder at slå op på. Dernæst kaster vi os ud i at lære at hækle efter diagram. Fordelen ved at lære at læse diagrammerne er, at det åbner kæmpe muligheder for at hækle efter opskrifter fra Japan, 
følge et diagram end at følge en skreven opskrift. Herefter begynder vi at udforske mulighederne for at skabe tekstur med hæklenålen: Blandt andet forskellige typer hæklet rib, overfladehækling og snoninger. Derudover bliver der lejlighed til at lære forskellige tricks, der kan gøre dine hæklerier endnu flottere og løse nogle klassiske problemer. Senere vil vi arbejde med hækling i farver. Vi vil arbejde med forskellige teknikker, der gør brug af farve, herunder nordisk flerfarvehækling og mosaikhækling. Ved at udforske mange forskellige teknikker, sætter vi hæklenålen fri!   Der vil være mulighed for at arbejde med modeller fra mine bøger  se http://paakrogen.wordpress.com/ På kurset udleveres et kompendium med hækleteknikker. Forudsætninger: Du skal kende de basale hæklemasker i forvejen.  
 
 
Sidsel skriver således om sig selv: Jeg er en passioneret hækler, der er mere eller mindre selvlært. Jeg har udgivet en række hæfter med hækleopskrifter og oversat flere bøger om hækling og strik. Jeg er uddannet biolog, men har altid været kreativ ved siden af, hovedsageligt indenfor tegning og maling. På et tidspunkt blev jeg forelsket i garn, og nu kan jeg slet ikke holde op. Har holdt mange workshops i hækling rundt om i landet i foreninger, garnforretninger og til festivaler. 
Når jeg arbejder med mine modeller foregår det ofte i en vekselvirkning mellem inspiration fra catwalken, modehistorien og teknikkerne. Jeg kan godt lide at arbejde med et tema, som alle modellerne skal forholde sig til. Når man på den måde tvinger et dogme ned over ens kreativitet, bliver man udfordret og tvunget til at holde fokus. Ofte bliver en del modeller kasseret i processen  de kan så bruges i andre sammenhænge. Tit vender jeg mine hækleprøver 90 grader og overvejer hækleretningen nøje i forhold til funktion, til hvad der klæder en krop og til hvad, der er sjovt at hækle. Jeg afprøver forskellige garner for at finde det, der vil det samme som mig. En idé afføder ofte 3 nye, når først man går i gang med at hækle, for så ser man pludselig nye variationsmuligheder. 
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Medbring: Garn i forskellige tykkelser og farver  uld er det mest behagelige at arbejde med, medmindre du er allergisk. Tag også gerne noget rigtig tykt garn med, hæklenåle i flere størrelser, saks, stramajnåle og alm. sygrej. Sidsel tager bøger, hæklenåle og måske andre ting med som kan købes  kompendium er inkluderet i kursusprisen. Tidspunkt: Lørdag d. 5. og søndag d. 6. oktober 2013. Lørdag 10-16 og søndag 9-15 
Sted: Bispen, Bispebroen 3, Haderslev 
Antal deltagere: maks. 18 / min. 12 
Deltagerbetaling: 530 kr. for medlemmer/660 kr. for ikke medlemmer inkl. kaffe/te og brød/kage 
Tilmeldingsfrist: 30. august 2013 
Kontaktperson: Ellen Qvortrup, tlf. 40 987 567, mail ellenq@moltrup-sogn.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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MASKINBRODERI OG BILLEDSYNING 
Kursus ved Anne Grethe Therkildsen   På dette kursus er der mulighed for, med få midler, at fremstille sit eget billedmotiv ved at lade sig inspirere og give fantasien frit spil. Der laves en baggrund, enten ved at finde et stykke stof der passer, eller klippe små firkanter ud af forskellige stoffer, som limes op med en smule limstift. Billedmotivet komponeres på samme måde. Derefter stilles symaskinen på fri styring, og tråden fremhæver, nedtoner eller tegner motiverne. Der forventes at alle kan sy en blomst til at sætte i et paspartout kort, men der vil også blive vist, hvordan et landskab kan bygges op.  Anne Grethe er førtidspensionist p.g.a. parkinson syge. Er læreruddannet med billedkunst som det ene linjefag. Har haft billedsyning som hobby siden år 2000. Har udstillet forskellige steder bl.a. Banegårdens åbne, Sønderjysk malersammenslutning og Skolernes Kunstforening.     
 
 
 
 
 
 
Medbring: limstift, sytråd - gerne meget forskelligt, stoffer, selv små bidder kan bruges, gammelt lagen, engangs karklude el. lign til underlag for billedet, symaskine, forlængerledning, evt. karton til paspartout, eller færdig udstansede paspartout kort. 
Tidspunkt: Lørdag d. 26. oktober 2013. Kl. 10-15 
Sted: Bispen, Bispebroen 3, Haderslev 
Antal deltagere: maks. 12  
Deltagerbetaling: 50 kr. for medlemmer/ 75 kr. for ikke medlemmer inkl. kaffe/te og brød/kage 
Tilmeldingsfrist: 15. september 2013 
Kontaktpersoner: Marie Didriksen, tlf. 3095 1180 eller mail skovly.didriksen@privat.dk   
 



www.tekstilkredssyd.dk  23 
 

 

SY OG DESIGN DIN HELT EGEN HATTEHUE TIL VINTER  
ELLER FESTBRUG 
Kursus ved Charlotte Rude  Vi har været så heldige at få kunsthåndværker Charlotte Rude til at komme og holde kursus i, hvordan man syr flotte hattehuer. 
lader den enkelte hat blive til i samspillet mellem farver og strukturer. Charlotte Rude arbejder helst i så rene materialer som muligt: uld, hør, silke og hessian. Samtidig tilstræber hun at bruge forskelligartede materialer som udfordring og inspiration, det betyder at ingen Rudehatte er ens.  På kurset vil Charlotte Rude fortælle lidt om sig selv og sine hatte. Derefter gennemgås flere forskellige mønstre med utallige muligheder. Du kan vælge at arbejde i frakkeuld, strik og uldbouclé eller mixe, som du lyster. Inspiration kan findes på www.rudehatten.dk Kursusholder medbringer materialer til salg.   Medbring: materialer fra dine gemmer: frakkeuld, uldbouclé, strik, bånd, knapper, spænder og hvad du ellers har (se galleriet på www.rudehatten.dk/index.php?page=galleri for ideer) + symaskine (evt. overlokker), saks, nåle, tråd, blyant og papir. Desuden medbringes evt. madpakke + drikkevarer. 
Tidspunkt: Onsdag d. 6. november 2013 kl. 17.30  21.30 
Sted: Bispen, Bispebroen 3, Haderslev 
Antal deltagere: maks. 12 / min. 9 
Deltagerbetaling: 200,- for medlemmer / 260,- for ikke medlemmer inkl. kaffe/te og brød/kage 
Tilmeldingsfrist: 1. oktober 2013 
Kontaktperson: Hanne Engholm Jensen tlf. 74 53 26 80, e-mail engholm@webnetmail.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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PATCHWORK PÅ SNOR - KURVE 
Julearrangement - kursus ved Jo Christoffersen    Med skråstrimler skåret af stofrester, lærred og t-shirts, kan du lave flotte og nyttige kurve, som sys sammen på maskine. Du får afprøvet teknikken på kurset og får en skriftlig vejledning og kan også købe en DVD med processen og indtalt forklaring. Der er mange variationsmuligheder og der kan leges med farver og stofkvalitet.   Jo Christoffersen har været tekstilinstruktør i 28 år og er blandt andet uddannet i Oldtidsvæve. For tiden arbejder Jo med store patchworktæpper af cowboystof kombineret med symboler. Sommeren bruges til at plantefarve garn. Jo fremstiller kursusmaterialer til inspiration og eksperimenterer altid med nye ideer. Til efteråret opretter Jo en hjemmeside med sjaler, tørklæder og syede ting til salg.    
Medbring: symaskine med tilbehør, nåle str. 90, almindelig sy grej, tråd, forskellige stofrester, 3-slået tøjsnor (byggemarked), skæreunderlag, rullekniv, god saks, lang lineal. Jo medbringer stofrester samt skæreunderlag og rullekniv til fælles brug. Materialepris 30,- kr.  
Desuden medbringes evt. madpakke + drikkevarer. 
Tid: Torsdag den 28. november kl. 17.00  20.30 
Sted: Bispen, Bispebroen 3, Haderslev 
Deltagerbetaling: 50,- kr. for medlemmer/75,- kr. for ikke-medlemmer, inkl. kaffe/te og brød/kage 
Antal deltagere: Ubegrænset  
Ingen tilmelding 
Kontaktperson: Christa Jessen tlf. 20839622 mail: ckkj@ogberg.dk 

     



www.tekstilkredssyd.dk  25 
 

 

 
Inspirationsaften v/ Hanne Mikkelsen og Marie Didriksen    Da der igen har været ønske om en aften med fletteri, har Hanne og Marie sagt ja til at komme og vise os, hvordan man gør.  Teknikken er ganske enkel - etuier, tasker o. lign. bygges op af foldede led, som sættes ind i hinanden, hvilket betyder små enheder, som f.eks. kaffeposer, teposer, slik - og chokoladepapir eller ugeblade, aviser og tegneserier er meget anvendelige  det er fascinerende at kunne fremstille noget aldeles brugbart ud af ingenting/affald. Nye deltagere vil lære teknikken og øvede kan med fordel forberede nogle ringe hjemmefra, som er klar til sammensyning og montering.  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: Torsdag d. 16. januar 2014, kl. 19.00-21.30 
Sted: Bispen, Bispebroen 3 i Haderslev. 
Deltagerbetaling: 50 kr. for medlemmer/ 75 kr. for ikke-medlemmer, inkl. kaffe/te og brød/kage 
Antal deltagere: Ubegrænset  
Ingen tilmelding 
Kontaktperson: Susanne Diehl, tlf. 74 52 34 24 / 29 46 34 24, mail: susannediehl@webspeed.dk 
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MASKINSTRIKKET RIB OG TUCK 
Kursus ved Annette Frølund 
  

Indenfor ribstrik skal vi arbejde med teknikker til både kanter og fladedækkende mønstringer. Opslagning og aflukning, traditionelle ribkanter som 1/1 rib, 2/2 rib osv., halvpatent, helpatent, forskydningsmønstre og biserib. I tuckstrik skal vi afprøve især ensfarvede tuckmønstre og tuck med nåletræk.  
Da rib og tuck er to teknikker, der giver så meget forskellige bredder, kan det være spændende at arbejde dem sammen i et projekt. Rib får det strikkede til at trække sig sammen, og ved tuckstrik vider det sig ud, og det kan udnyttes både til særlige mønstringer og til at skabe facon i en model.  
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, hovedapparat og ribapparat , instruktionsbøger til begge apparater, ledninger/hulkort, alm. sygrej og forskelligt garn. Annette vil medbringe lidt garn til salg. 
Tid: Lørdag d. 1. februar og søndag d. 2. februar 2014 - lørdag 9.00  16.00 søndag 9.00  15.00 
Sted: Bispen, Bispebroen 3, 6100 Haderslev 
Deltagerbetaling: 550 kr. for medlemmer / 680 kr. for ikke medlemmer, inkl. kaffe/te og brød/kage 
Deltagerantal: maks. 12 / min. 9 
Tilmeldingsfrist: 8. december 2013 
Kontaktperson: Ellen Qvortrup, tlf. 40 987 567,  mail: ellenq@moltrup-sogn.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.    

RIB 

TUCK 
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EN AFTEN MED ULD 
Inspirationsaften v/ Else Ebbesen, Grethe Petersen og Ellen Qvortrup 
 Aftenen giver mulighed for at afprøve 3 måder at anvende uld på. Else vil undervise i, hvordan du kan spinde dit eget garn - der er flere rokke, som 
eksempler på, Løbbinding tager Ellen sig af, løbbinding er også en gammel teknik, der nu anvendes til fremstilling af unika genstande, som enhver håndarbejdsnørd vil glæde sig over. Else, Grethe og Ellen er alle med i Tekstilkreds Syds bestyrelse og glæder sig til at hjælpe alle, der møder op til en hyggelig aften, hvor ULDEN er i centrum.  Medbring: sygrej, store nåle/broderinåle u/ spids til løbbinding, hæklenål og gimpenål, uldgarn, hørgarn og kraftig snor/tøjsnor. Der vil være råuld i forskellige farver til gratis benyttelse. 
Tid: Onsdag den 19. februar 2014 kl. 19.00  21.30 
Sted: Bispen, Bispebroen 3, Haderslev 
Deltagerbetaling: 50,- kr. for medlemmer/75,- kr. for ikke medlemmer inkl. kaffe/te og brød/kage 
Deltagerantal: ubegrænset  
Ingen tilmelding 
Kontaktperson: Christa Jessen, tlf. 20839622, mail: ckkj@ogberg.dk 
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GENERALFORSAMLING 2014 OG FOREDRAG V/ INGE BJØRN 
 Lørdag den 1. marts 2014 afholdes den årlige generalforsamling. Efter den traditionelle frokostbuffet er vi så heldige, at den internationalt kendte billedvæver Inge Bjørn fra Århus har sagt ja til at komme og fortælle os om sit farverige liv.    
Et langt liv som væver v/billedvæver Inge Bjørn Inge Bjørn, der blev 88 år den 28/4 2013, indtager en unik plads i dansk tekstilkunst. Som helt ung tog hun et kursus i tilskæring og kjolesyning hos den navnkundige Nathalie Hansen på Odense Fagskole. Senere rejste hun til Norge, hvor hun mødte billedvæveren Hannah Ryggen, der regnes blandt fornyerne af den norske vævetradition. Senere fulgte interessen for de olddanske tekstiler, som Margrethe Hald afdækkede og som Inge Bjørn på fornem vis  til at indgå i grundlaget for den undervisning, Inge Bjørn gennem mere end 40 år varetog på Askov Højskole. Højskolelivet blev på en gang et fast omdrejningspunkt og forudsætningen for et langt friere liv som kunstner. Inge Bjørn mødte på et tidspunkt Asger Jorn, der havde gjort op med den tradition for billedvævninger, der fordrer, at kunstneren maler billedet og væveren væver vævningen. I 1936 mødte Asger Jorn den franske maler Pierre Wemaëre på en kunstskole i Paris, de grundlagde et tæt og mangeårigt kunstnerisk samarbejde. Efter 2. verdenskrig vævede Jorn og  Wemaëre flere værker sammen og eksperimenterede med selve teknikken. I 1958 fik Jorn en bestilling på en stor gobelin og sammen med Pierre Wemaëre fremstillede de et oliemaleri som blev det endelige forlæg, der blev til den første udgave 
som på skift arbejdede Samarbejdet med Jorn og de øvrige vævere fik stor indflydelse på såvel Inge Bjørns tekstile billeddannelse som hendes helt unikke væveform.  Omkring 1997 blev Inge Bjørn opfordret til at indtræde som konsulent 
repræsenteret på Kunstindustrimuseet.  

      Dagens program: Kl. 10.00  12.00  Generalforsamling Kl. 12.00  13.00  Fælles frokost  deltagerne medbringer en lille ret til fælles buffet. Medbring selv drikkevarer og service. Kl. 13.00  13.45  Foredrag ved billedvæver Inge Bjørn Kl. 13.45  14.15  Kredsen er vært ved kaffe/te og kage Kl. 14.15  15.00  Inge Bjørn fortsætter og besvarer spørgsmål  
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Generalforsamling 1. marts 2014  kl. 10.00  12.00 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. 1. Valg af bestyrelse og suppleanter. På valg til bestyrelsen er Ellen Qvortrup, Grethe Petersen, Hanne 
Jensen. På valg som suppleant er Else Ebbesen. 

6) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant: På valg som revisor er Hanne Mikkelsen og revisorsuppleant Vera Molberg Hansen. 7) 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 1. marts 2014 kl. 10.00  15.00 
Sted: Bispen, Bispebroen 3 i Haderslev  
Deltagerbetaling for foredrag: 100 kr. for medlemmer  / 125 kr. for ikke-medlemmer inkl. kaffe/te og brød/kage 
Antal deltagere: Ubegrænset  
Ingen tilmelding 
Kontaktperson: Christa Jessen, tlf. 20839622, 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 til kurset, forhører tovholder sig hos de tilmeldte, om man ønsker kurset gennemført mod en lidt forhøjet kursuspris.  
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PAPIRFREMSTILLING  FRA BØTTEPAPIR TIL BILLEDVÆV 
Kursus ved Ruth Søndergaard 
 Vi skal arbejde med simpel vævning, støbning af papir og frit broderi. Det færdige produkt er et lille billede, som består af et vævet stykke, hvorpå der er støbt papir og derefter å karton eller lærred.  Ruth er uddannet håndarbejdslærer og billedkunstlærer og har sin undervisningserfaring fra skoler, folkeoplysning og de mange eksperimenter, som hun har foretaget hjemme hos sig selv.  Medbring: garnrester - tykke og tynde af alle slags, stor nål uden spids, broderinåle med spids, alm. sygrej, klude/ gl. lagen, svamp/skumgummi, plastik og hvis du har: papirrammer, firkantet balje, føntørrer, gl. strygejern. 
Tid: Lørdag den 22. marts 2014 kl. 10.00-16.00 
Sted: Gretbjerghus, Hejsagervej 91, Halk, 6100 Haderslev 
Deltagerbetaling: 230,- kr. for medlemmer/ 290,- kr. for ikke medlemmer, inkl. kaffe/te og brød/kage  
Deltagerantal: maks. 25 / min. 9 
Tilmeldingsfrist: 8. februar 2014 
Kontaktperson: Grethe Petersen, tlf. 7452 2248 / 2889 4621, mail: erikpe@moltrup-sogn.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 forhøjet kursuspris.      
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HORN OG BEN 
Kursus ved Finn Glibstrup  Vi gentager succesen fra sidste år. På kurset får deltagerne mulighed for at prøve arbejdsgangen i  ben med optegning, udsavning, slibning og polering. Ligeså arbejdsgangen i horn med optegning, udsavning, opvarmning, presning til f.eks. skeer, spænder, smykker m.m. Derudover vil der blive mulighed for at få en masse inspiration til fremstilling af småting. Alt er muligt med kyndig vejledning af Finn Glibstrup. Til inspiration: søg på  vælg billeder.   ndenfor området og har undervist på bl.a. Dansk Husflidsselskabs kurser gennem mange år.   Medbring: Horn af okse og får. Klove af forskellige dyr, rørknogler, gevirer fra elg, rensdyr, hjorte samt hvis det er muligt, tænder af køer, heste, hvaler eller hvalros. Finn medbringer også forskelligt materiale som kan købes. Der vil være en mindre pris for fællesmaterialer ca. 25-30 kr. 
Tid: Fredag den 4. april 2014 kl. 17.00-21.00 og lørdag den 5. april 2014 kl. 9.00-15.00 
Sted: Muligt kursussted: Slesvigske Vognsamling, Simmerstedvej 1, Haderslev 
Deltagerbetaling: 430,- kr. for medlemmer/560,- kr. for ikke-medlemmer, incl. kaffe/te og brød/kage 
Deltagerantal: maks. 14 og min. 10 
Tilmeldingsfrist: 14. februar 2014 
Kontaktperson: Christa Jessen, tlf. 20839622, 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 til kurset, forhører tovholder sig hos de tilmeldte, om man ønsker kurset gennemført mod en lidt forhøjet kursuspris.   



www.tekstilkredssyd.dk  32 
 

 

SMÅ MALEDE OG BRODEREDE BILLEDER 
Inspirationsaften ved Ellen Qvortrup  
Vi tager noget brunt indpakningspapir, noget akrylmaling og restebunken med broderigarner  disse tre komponenter forvandler vi til små broderede billeder. 
Udgangspunktet bliver en lille kompositionsøvelse, så du finder frem til motivet og farverne til dit/dine billeder, herefter maler vi baggrunden/papiret og finder frem til egnede broderisting til at få netop det udtryk frem du   Ellen er formand for vores tekstilkreds, og har i mange år undervist på læreruddannelsen indenfor det tekstile felt og været free-lance instruktør i andre sammenhænge. Hun er bl.a. optaget af det billedlige og personlige udtryk, og det er dette interessefelt, der er i fokus denne inspirationsaften.  
 
 
 
 
 
Medbring: Broderigarner, en rest lærred/lagenlærred, alm. sygrej incl. små broderinåle med spids, alm. tegnegrej, 0,5 mm. sort tuschpen, papirsaks, pensler med stive børster, beholder/glas til vand og gerne en føntørrer. 
Ellen medbringer brunt papir og akrylfarver. Der må påregnes en mindre materialeudgift. 
Desuden medbringes evt. madpakke + drikkevarer. 
Tid: Tirsdag den 29. april 2014 kl. 17.00  21.30 
Sted: Bispen, Bispebroen 3 i Haderslev 
Deltagerbetaling: 50 kr. for medlemmer/75 kr. for ikke-medlemmer, inkl. kaffe/te og brød/kage 
Deltagerantal: ubegrænset  
Ingen tilmelding 
Kontaktperson: Else Ebbesen 74522852, mail glarbo@webspeed.dk  
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UDFLUGT TIL VADEHAVSKUNSTNERE 
  På opfordringer fra flere medlemmer har vi lørdag d. 24. maj planlagt en udflugt langs Vadehavet, hvor vi vil besøge nogle af egnens spændende kunstnere.  
Mine egne produkter er hovedsagelig fremstillet af uld, men jeg bruger dog også andre naturlige materialer. I værkstedet arbejdes med vævning og strikning, og grundlaget for alt dette er glæden ved at tegne og male. Naturen er den evige kilde til inspiration  ligesom oplevelser og indtryk fra rejser  Hanne vil starte med at fortælle om sin butik og sit arbejde, bagefter er der tid til selv at gå på opdagelse i den flotte butik. Se mere på www.hanne-i-hojer.dk        Derefter kører vi til Skærbæk, hvor vi har fået lov til at besøge Annelise Kjær Sørensens værksted. Annelise laver beklædning og ting til boligen af håndfarvede hør og bomuldsstoffer. Hun syr modeller, som er i et enkelt og tidløst design, med mange utrolig flotte og finurlige detaljer. Se de fine ting på www.vadehavskunst.dk/annelise_k_soerensen.html       Vi håber på godt vejr, så vi kan finde et dejligt sted at spise vores medbragte  frokost (vi må ikke spise medbragt mad mm. i Kunstnerhuset).    Dagens sidste stop er Kunstnerhuset i Skærbæk, hvor vi har bestilt en rundvisning. Kunstnerhuset åbnede i 2008, og har siden været ramme for kurser og udstillinger med vadehavskunstnere. I Kunstnerhuset finder man grafikværksted, vævestue, atelier, keramik, glas- og smykkeværksted - et rigtig spændende hus. Få flere oplysninger på www.kursus-fritidscenter.dk/Kunstnerhuset.112.aspx   
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Tidspunkt: Lørdag d. 24. maj 2014 kl. 8.20  ca. 17.00 
Medbring: mad og drikke til frokost evt. kaffe 
 Dagens program: kl. 8.20:  Vi mødes på parkeringspladsen ved Jem og fiks, Sverigesvej 2, Haderslev og arrangerer samkørsel. kl. 9.30  11.00:   kl. 11.30  12.30:  Besøg hos Annelise Kjær Sørensen, Ullerupvej 91, Skærbæk kl. 12.30  13.30:  Afhængig af vejret finder vi et sted, hvor vi kan spise vores medbragte mad. kl. 14.00  15.00:  Rundvisning i Kunstnerhuset i Skærbæk, Storegade 46, Skærbæk kl. ca. 17.00:   Vi er tilbage i Haderslev 
 
Antal deltagere: maks. 12 / min. 9  
Deltagerbetaling: 100 kr. + kørepenge (ca. 160 km) 
Tilmeldingsfrist: 14. april 2014 
Kontaktperson: Hanne Engholm Jensen tlf. 74 53 26 80, e-mail engholm@webnetmail.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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TILLIDSPOSTER 2013 / 14 
 
 
 
 
 
 Formand Ellen Qvortrup Møllesvinget 36, Moltrup 6100 Haderslev Tlf. 40 987 567 e-mail ellenq@moltrup-sogn.dk Valgt 5. gang 2012  

Næstformand Grethe Petersen Moltrup Bygade 79 6100 Haderslev Tlf. 74 52 22 48 e-mail  erikpe@moltrup-sogn.dk Valgt 1. gang 2012  
Kasserer Christa Jessen Ryes Møllevej 38 6100 Haderslev Tlf. 20 83 96 22 e-mail ckkj@ogberg.dk Valgt 7. gang 2013 

Sekretær Hanne Engholm Jensen Eskærhøjvej 8 6100 Haderslev Tlf. 74 53 26 80 e-mail engholm@webnetmail.dk Valgt 5. gang 2012 
Bestyrelses- medlem Marie Didriksen Hjerndrup Nørrevej 35 6070 Christiansfeld Tlf. 74 56 11 80 / 30 95 11 80 e-mail skovly.didriksen@privat.dk Valgt 1. gang 2013 

Suppleant Else Ebbesen Skibbrogade 21 6100 Haderslev Tlf. 74 52 28 52 e-mail glarbo@webspeed.dk Valgt 1. gang 2012  
Suppleant Susanne Diehl Lembckesvej 41 st. th. 6100 Haderslev TLF. 74 52 34 24 / 29 46 34 24 e-mail susannediehl@webspeed.dk Valgt 1. gang 2013 

Revisor Mette Rønde Augustinussen Simmerstedvej 84 6100 Haderslev Tlf. 47 53 24 28 e-mail roendedesign@gmail.com Valgt 4. gang 2013 
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. 74 62 32 20 e-mail mithras@os.dk Valgt 2. gang 2013 
Redaktion hjemmeside Anne-Marie Luckmann Ribevej 12 6520 Toftlund Tlf. 74 83 02 84 e-mail anne.marie.luckmann@skolekom.dk  

Redaktion Tråden Bestyrelsen 

 
 


