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VELKOMMEN TIL EN NY SÆSON 
  Kære medlemmer Velkommen til endnu en tekstilsæson i Tekstilkreds Syd, og vi håber på, at den har noget interessant at byde på for vores medlemmer. Programmet er blevet til på baggrund af ønsker fra vores medlemmer – ønsker der dels er fremført på generalforsamlingen, dels via mail, og vi har igen i år forsøgt at skabe et varieret program både hvad indgår indhold og form. Det betyder at vi byder på inspirationsaftener, korte og lidt længerevarende kurser, et udstillingsbesøg, en udflugt, et foredrag, et butiksbesøg og selvfølgelig en generalforsamling og i sammenhæng hermed en strikkeworkshop.  Sæsonens arrangementer Vi lægger ud midt i september med et udstillingsbesøg i Nicolai i Kolding, som udstiller små tekstile værker på max. 20x20 cm; ”miniTEX14”. Herefter forsøger vi os med et weekendarrangement med overnatningsmuligheder – det foregår på Café Ellegaard i Stursbøl, hvor vi atter skal arbejde med uldens potentialer, og vi har bl.a. entreret med filteren Inge-Marie Regnar, som i en 6-timers workshop vil føre os igennem nogle af filtningens mange muligheder. I starten af oktober byder vi på et kortere kursus med Gitte Andreasen og patchwork, og den årlige udflugt finder sted i starten af november, som i år går til Fyn/Odense. Sidst i november har Charlotte Rude igen sagt ja til at afholde et kursus i sine fantastiske hatte-huer, og 2014 sluttes af med den sædvanlige juleinspirationsaften, denne gang med Susanne Diehls sjove vin-køer. Januar 2014 byder på to arrangementer. Vi lægger ud med et lille koncentreret kursus i skindsyning på maskine ved Hanne Dalager, og for 5. år i træk kommer Annette Frølund til Haderslev med sin strikkemaskine – denne gang med fokus på finish, detaljer og arbejdsgange. I starten af februar tilbyder formanden inspiration indenfor temaet ”BOXE – til pynt & og pjank eller til nyttig opbevaring”, og sidst i februar afholdes vores årlige generalforsamling inkl. en strikkeworkshop ved Hanne Pjedsted.  Marts byder på et weekendkursus med flet i forskellige materialer med en af Danmarks foregangskvinder ud i fletningen Jette Mellgren. I april tilbyder vi dels et foredrag om Strikkegraffiti, som Marie Koch har forsket i, og et weekendkursus med Elsebeth fra E-beths, her handler det om beklædning – syteknikker og detaljer. Vi slutter en forhåbentlig god sæson med et butiksbesøg hos Amanda i Christiansfeld.  Læs meget mere om de enkelte arrangementer senere i dette nummer af Tråden under programmet for sæson 2014 / 15.  Mailadresse Næsten alle medlemmer har nu en mailadresse, og det er rigtig dejligt – jeg oplever dog, at nyhedsmailen ikke når ud til alle, og det kan enten skyldes, at vi har skrevet adressen forkert, eller at medlemmet har fået ny mailadresse, så hermed en opfordring - hvis I skifter mailadresse, vil det være skønt, om I sender den til kassereren og formanden, så vi er opdateret.  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 

Jette Mellgren 
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ÅRSBERETNING 2013 / 14 
    Endnu et år med tekstile arrangementer er gået, og der må ses tilbage, men heldigvis også frem - vi sluttede nemlig sidste sæson af med to dejlige arrangementer, som rækker ind i denne og næste sæson:  1. Jubilæumsarrangement på Café Ellegaard i maj måned – dejlig dag med engagerede deltagere i skønne omgivelser og masser af råuld.  

 Der blev snakket om at afholde kurser med overnatning på matriklen, da der også er et herberg med sovesal  
 Bestyrelsen har arbejdet videre i det og har en aftale med Café Ellegaard den 20. og 21. sept. 2014  
 Vi vil arbejde videre med uld i en eller anden forstand 
 Tekstilkredsen har fået en del materialer foræret af Mette Ploug, som kunne blive udgangspunktet.  2. Hertug Hans Festivallen 
 Der har været en del i medierne om festivallen kunne fortsætte – der er nu nedsat en styregruppe med bl.a. Annette Herbst og Anette Prip. 
 Festivallen flytter fra Damparken ind i midtbyen og omkring domkirken 
 Tekstilkredsen har besluttet, at vi bakker op og også deltager med en bod til dette års festival 
 Vi vil selvfølgelig gerne have flere medlemmer med – temaet ”gamle håndværk og uld”.  
 Proceduren bliver, at man tilkendegiver at man deltager – gruppen mødes og planlægger arrangementet – evt. udstilling, salg, arbejdede værksted osv.  
 Tilmelding under punktet evt. i dag    ÅRETS ARRANGEMENTER 

Alle arrangementer, som er tilbudt i denne sæson, er planmæssigt gennemført, men måske ikke med helt samme høje tilslutningsprocent, som de seneste år. Det kan selvfølgelig skyldes flere ting, det kunne være fordi vi ikke helt har ramt plet med vores tilbud, eller at vi også bliver ramt af, at der vrimler med fritidstilbud, og Tekstilkredsen i nogle sammenhænge bliver valgt fra – og det kan vi selvfølgelig ha´ rigtig svært ved at forstå :o)   Igen i år er en del af vores arrangementer med egne medlemmer ved roret, hvilket er meget glædeligt og uhyre væsentlig for Tekstilkredsen – i år har Conny Feddersen, Anne Grethe Therkildsen, Jo Christoffersen, Hanne Mikkelsen, Marie Didriksen, Grethe Petersen, Else Ebbesen, Ruth Søndergaard og Annelise Kjær Sørensen stillet sig til rådighed – tak til jer for det. 
Butiksbesøg hos Garnache  
Mandag den 23. sep. 2013 var vi på besøg i Conny Feddersens nye garnbutik, og det var en fantastisk start på sæsonen, hvor 27 ”damer” havde fundet vejen til Nørregade i Haderslev. 
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Conny fortalte om springet fra ergoterapeut til selvstændig erhvervsdrivende, om de udfordringer og glæder, der havde været, og at det allersværeste havde været at tage beslutningen om, at det var det, hun ville. 
Aftenen bød også på en lille strikkeaktivitet, hvor vi fik opskriften på et strikket tørklæde bestående af trekanter strikket i spiral, og samtidig hermed blev hylderne med garn studeret nøje og nogle nøgler garn skiftede ejermand. 
Kursus v/ Sidsel Sangild – Hækling med tekstur og farver Weekenden 5. - 6. okt. 2013 havde vi besøg af Danmarks ”førstedame” ud i hæklingen Sidsel Sangild. Sidsel har en meget nytænkende tilgang til hækling, både hvad angår teknik og produkter. Hun arbejder meget med tekstur/tredimensionelt, udnytter forsk. masketyper til at skabe facon i det hæklede og arbejder med flerfarvehækling på en spændende måde, hvor det hæklede bliver fast og ”væveagtigt” ….. og så var der fokus på ”nørdeteknikkerne” som f.eks. fokus på den første løkke, i hvilken tråd/løkke første række hækles og sammenhækling. Det var et meget interessant kursus, hvor deltagerne hovedsageligt afprøvede forsk. teknikker ud fra et meget instruktivt kompendium.  
Inspirationsaften – maskinbroderi og billedsyning v/ Anne Grethe Therkildsen  Lørdag den 26. oktober indførte Anne Grethe Therkildsen os i symaskinens broderiegenskaber. En flok kreative piger mødte op med symaskine og en masse stofrester og tråd. Anne Grethe gav instruktion i, hvordan vi kunne sy blomster og landskaber og hun havde også medbragt mange af sine egne kreationer, så vi kunne lade os inspirere. Der gik ikke lang tid, før de flotteste ting lå ved alle symaskinerne - billeder, indsatser til kort o.m.a. Der var også nogle, der havde lidt besvær med at få maskinen til at sy på denne måde, men vi var så heldige, at en af kursisterne kunne klare de fleste opgaver og hjalp til. Tusind tak for det. Det var en rigtig hyggelig dag, maskinerne snurrede og snakken gik om løst og fast. Rigtig god stemning.  
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Kursus – Sy og design din helt egen hattehue til vinter – eller festbrug v/ Charlotte Rude   Onsdag den 6. november inspirerede Charlotte Rude i hattehuernes univers. I starten af november er det på tide at gøre vinterklar. Her i tekstilkredsen gør vi det på vores måde – den tekstile. Derfor sendte vi bud efter Charlotte Rude, der skulle lære os at lave hatte-huer. Charlotte laver de fineste hatte-huer i strikstoffer med fin pynt.  Det blev en aften, der summede af liv og lyden fra symaskinerne. Deltagerne beundrede de mange færdige modeller, tegnede Charlottes mønstre af eller syede deres egne hatte-huer. En rigtig god aften, som mange af deltagerne gerne vil gentage og selvom Charlotte er ved at stoppe som hattemager, var hun ikke afvisende overfor at komme og holde et nyt kursus, så det håber vi at kunne tilbyde i næste sæson. 
Juleinspiration v/ Jo Christoffersen: Patchwork på snor – kurve  Torsdag den 28. sept.   Denne aften stod i ”stofstrimlernes” tegn. Jo havde et hav af kurve med i mange forskellige farver og bl.a. puder og tæpper lavet af kasseret cowboy tøj. Der var meget at se og føle på. Jo startede med at vise os en lille film, som meget instruktivt viste processen og hvordan man starter med at tilrettelægge udskæringen af strimlerne. OG SÅ GIK vi i gang – der blev lavet strimler i alverdens farver. Nogle fik lavet små julekurve til de første julesmåkager, andre eksperimenterede med forskellige stoftyper hvor stoffets struktur gav et spændende udtryk, når strimlerne blev syet sammen. Som sædvanligt, når vi er sammen, bliver man ”tændt”, når man ser de andres arbejder, og jeg ved, at der er flere, der efterfølgende har  lavet forskellige skåle, og andre har planer om at lave tasker i samme teknik. IGEN en spændende teknik der åbner op for flere ideer – ofte flere end tiden rækker til.    Instruktionsvideoen kunne købes på stedet og kan desuden bestilles ved at henvende sig til Jo.    
Inspirationsaften v/ Hanne Mikkelsen og Marie Didriksen: ”Fletteri”  Torsdag den 16. januar var vi 13 kvikke og kreative kvinder forsamlet i et af Bispens lokaler til et kursus i at flette tasker af papir. Kurset stod Hanne Mikkelsen og Marie Didriksen for, og de var som altid velforberedte med mange fine eksempler på, hvad der er muligt at fremtrylle af tasker og kurve af foldede papirstykker. Vi havde en hyggelig aften 
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og der var flere, som fik færdige resultater med hjem.  
 
Kursus v/ Annette Frølund: Maskinstrikket rib og tuck  Lørdag den 1. og søndag den 2. februar havde vi for 4. gang entreret med Annette Frølund og maskinstrik, denne gang med fokus på rib og tuck. Deltagerne var den sædvanlige flok, fristes man til at sige + et par nye hoveder. Annette havde sædvanen tro et meget instruktivt kompendium med, som vi kunne arbejde ud fra + mange inspirerende prøver, der illustrerede forskellige mønstre og rib og tucks forskellige strikkebredder. Deltagerne havde forskellige forudsætninger, men Annette rummer det hele – og det er måske derfor vi stadig synes, det er meget inspirerende og lærerigt at have Annette som instruktør.  
Inspirationsaften – en aften med uld v/ Else Ebbesen, Grethe Petersen og Ellen Qvortrup Onsdag den 19. februar var det 3 af vores medlemmer, der havde sagt ja til at give os mulighed for at prøve 3 teknikker, hvor uld var udgangspunktet. Else havde taget en rok samt hjemmekartet uld i mange forskellige farver med og til inspiration hjemmespundet garn til fri benyttelse. Ellen havde sit store udvalg af beholdere med, alle lavet med løbbinding, men af forskellige materialer og farver. Grethe havde lært sig den gamle gimpningsteknik, og med forskellige materialer lige fra garn til metaltråde havde hun afprøvet mulighederne for at fremstille nutidige designs. 16 kvinder var så heldige at få mulighed for at lade sig inspirere og afprøve uldens- og de gamle teknikkers muligheder.  Flg. referater fra sæsonens sidste arrangementer er tilføjet til årsberetningen efter generalforsamlingen: 
Generalforsamling og foredrag v/ billedvæver Inge Bjørn  Lørdag den 1. marts afholdtes generalforsamling – se referatet herfra på side xx.  I år var vi rigtigt glade for at kunne byde væver Inge Bjørn, der i dag er 88 år, velkommen. Inge fortalte om sit lange liv som væver, hvor hun blandt andet var med til at væve Asger Jorns ”Den lange rejse”, som nu hænger på Silkeborg Kunstmuseum. I to timer oplevede vi en fascinerende og inspirerende Inge Bjørn. Inge fortalte blandt andet om sit liv i Frankrig, hvor hun har et lille hus, og i landsbyen, hvor hun bor, blev hun bedt om at lave en udstilling af sine mange værker i et lille kapel. Medens vi så en film om tilblivelsen af en installation, som hun ”måtte” lave til det smukke rum, supplerede Inge med uddybende kommentarer. Timerne i Inge Bjørns selskab sad godt fast i kroppen de efterfølgende dage. 
Kursus v/ Ruth Søndergaard: Papirfremstilling – fra bøttepapir til billedvæv Lørdag den 22. marts arbejdede vi med simpel vævning, støbning af papir og frit broderi.  Efter en kort introduktion af dagens program, fandt vi nål og garn frem og fik lavet det første lille vævede stykke, der skulle bruges i det første lille stykke papir, vi skulle støbe. Baljerne med bøttepapir blev hurtigt taget i brug. Ruth havde i forvejen sørget for at have aviser lagt i blød fra dagen før klar til blending, og der blev 
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eksperimentret med at tilsætte forskellige materialer til bøttepapiret, f.eks. løgskaller, mellemværk og tørrede blomster. Efter en omgang tørring med enten føn eller strygejern kunne papiret efterbearbejdes med broderi - dette med stor forsigtighed så det skrøbelige papir ikke gik i stykker. Der blev desuden lavet adskillige stykker papir i løbet af dagen, både med og uden vævede stykker, og sikke en forskellighed der til sidst kunne ses i de færdige små værker. Tak for en hyggelig dag, - og tak til Ruth for godt forarbejde og god vejledning.  
Kursus v/ Finn Glibstrup: Horn og ben Den 4. og 5. april havde vi kursus i horn og ben. Igen i år havde vi fået Finn Glibstrup til at komme til Haderslev, hvor 10 forventningsfulde deltagere gik i gang med store kohorn/narhval/gevirer og forvandlede dem til skeer, brocher, armbånd, vedhæng til halskæder og ringe. Finn var som sidst god til at hjælpe, så den enkelte deltagers ønsker kunne realiseres. Vejret var ikke helt med os, så grov-slibningen, som foregik udenfor, var en kold omgang, hvis ikke man var iført uld undertøj/tykke jakker m.v.  Men det var igen en hyggelig weekend, hvor vi nød stemningen og den gode buffet, som deltagerne havde bidraget til.   
Inspirationsaften v/ Ellen Qvortrup: Små malede og broderede billeder  Tirsdag den 29. april havde vi inspirationsaften med Ellen. Det nærmer sig ren ”trylleri”, når kedeligt brunt indpakningspapir forvandles til dekorative billeder. Undervejs krølles og males papiret og kompositionens svære kunst, fik vi også indblik i. Resultatet blev meget individuelt og i processen udfordredes vi i farvernes magi og broderistingenes mange variationer. En rigtig fin ting at få lært.  
Udflugt til vadehavskunstnere – Hanne i Højer, Annelise Kjær Sørensen og Kunstnerhuset i Skærbæk  Lørdag den 24. maj. på en dejlig solskinsdag gik turen mod vest til Vadehavet. Vores første stop var hos Hanne i Højer. Vi blev bænket i haven, her sad vi så med udsigt over marsken og drak kaffe af kopper med guldkant, mens Hanne fortalte om sit liv med det tekstile arbejde, sin butik, sit hus og engagementet i det lokalemiljø, blandt andet i Kunstnerhuset i Skærbæk. Derefter kunne vi selv gå rundt i Hannes butik og blive fristet. Tiden gik alt for hurtigt, men vi måtte videre til Annelise Kjær Sørensen i Skærbæk. Annelise viste og fortalte om sit arbejde, og sine arbejdsmetoder. Stofferne der skulle indfarves i den HELT rigtige farve og derefter sys op til kjoler, jakker og andet. På alle Annelises ting kan man finde de fineste, finurlige detaljer. Efter at have beundret de fine ting på værkstedet, drog vi videre til det sidste stop på turen Skærbæk Kursus- og Fritidscenter og Kunstnerhus. Efter en let frokost var der rundvisning i Kunstnerhuset. Det var en god oplevelse, at se hvordan et initiativ kan blive til virkelighed og hvordan man kan forene ferieliv og fritidsliv, kunst og sport i et område i vandkants Danmark hvor man ikke skulle tro ”den slags” kunne lade sig gøre.  
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Efter en dag med godt vejr og mange gode indtryk kørte de 12 deltagere atter mod Haderslev.  
Hertug Hans Festivalen 2014 Starten af juni - Tekstilkredsen ”stiller op med” en bod/stand.               BESTYRELSENS ARBEJDE  
I sidste års beretning nævnte jeg en række væsentlige beslutninger, nogle havde betydning indadtil i bestyrelsen – andre udadtil i forhold til medlemmerne.  Bestyrelsen har i år arbejdet stille og roligt ud fra beslutninger og arbejdspapirer, og kan konstatere at arbejdet, har båret frugt - vi har ikke så mange tilbagevendende diskussioner og er effektive på den hyggelige måde.  I forhold til at evaluere beslutninger, der har betydning for medlemmerne, har vi også brug for nogle tilbagemeldinger fra jer 

 Tråden udkommer fremover kun i digital udgave – hvordan går det mon med det? Bliver den læst, printer I ud, har I overblikket over arrangementer og tilmeldinger på samme måde som før osv.  
 Ved arrangementer med forudbetaling beder vi deltagerne om at sende en mail til tovholder om, at man har indbetalt pr. dags dato. – langt hen ad vejen synes vi, det fungerer, kun enkle medlemmer vi må rykke. Hvordan oplever I det?  
 Medlemmer skal selv medbringe service til arrangementerne – hm – den er måske svær?  
 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)  
o Hvordan oplever I priserne?  

 Vedr. kontingentbetaling, skal selv holde styr på evt. dobbeltbetaling – hvordan oplever I det?   
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Møder Vi har i år afholdt 8 møder – de fleste fra marts til maj, hvor næste sæsons program tilrettelægges …. og så har vi sædvanen tro mødtes til to heldagsarrangementer, hvor vi forener et alm. bestyrelsesmøde med spisning og hyggeligt håndarbejdssamvær – et ”nu er programmet på plads” i juni og en ”julefrokost” i januar.   Økonomi/kontingent Det ser ud til de økonomiske ændringer og forbehold vi har taget har båret frugt – vi ender igen i år med et pænt overskud.   Medlemmer Medlemmer pr. 23.2.2014: 58     ANDRE TEKSTILE TILBUD OG MULIGHEDER 
 Vævekredsene i Danmark Vi har ikke deltaget i årsmødet i 2013, men støtter stadig foreningen med 5 kr. pr. medlem.  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, Grethe, Else, Marie og Susanne – for godt og veludført arbejde 
 hjemmesideadministrator – Anne Marie Luckmann  
 revisorer – Mette og Hanne 
 endnu en gang tak til Jo, Hanne, Marie, Grethe, Else, Anne Grethe, Annelise og Ruth for jeres bidrag til nogle af vores arrangementer  
 …. og sidst men ikke mindst til vores trofaste medlemsskare – uden jer var det hele ingenting værd :o) 

  
 
REFERAT: TEKSTILKREDS SYDS GENERALFORSAMLING 1.3.2014 
 Dagsorden: 1) Valg af dirigent og stemmetællere. 
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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 Ellen Qvortrup, Grethe Petersen, Hanne Jensen. På valg som suppleant er Else Ebbesen. 7) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant: På valg som revisor er Hanne Mikkelsen og revisorsuppleant Vera Molberg Hansen. 8) Evt. – herunder ideer til næste sæsons program.  Dirigent: Anne-Marie Luckmann Stemmetællere: Marie Didriksen og Susanne Diehl.  Bestyrelsens beretning ved formanden og tovholdernes resume af kurser – se beretningen s. xx Formanden forespurgte om medlemmernes meninger for og imod Tråden som digital udgave. Der var positive tilkendegivelser, især de mange billeder var medlemmerne glade for. Medlemmerne er gode til at sende mail af sted til tovholderen, når de har betalt for et kursus, det er en stor hjælp for vores sekretær. Angående prisen på foreningens kurser, var medlemmerne enige om, at det var billigt eller meget billigt. Medlemstallet er dags dato på 58, det er de medlemmer, der har betalt kontingent pr. 1. februar, nogle har glemt at betale, derfor kan medlemstallet stige, når/hvis de betaler. Ellen opfordrede medlemmerne til at sende en mail, hvis de fik kendskab til noget ”tekstilt”, så skulle hun nok sende den videre til foreningens medlemmer.  Beretningen blev godkendt med ros fra medlemmerne.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab  Christa gennemgik regnskabet. Det så fint ud med et overskud på 11.139,25kr. Det er resultatet af, at der er strammet op på kursuspriser, at vi har forhøjet foreningens kontingent og at vi har en stor besparelse på udgivelse af Tråden, da bestyrelsen selv står for redigering og vi ingen udgifter har til trykning og distribuering. Regnskabet blev godkendt.  Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag  Kontingent Formanden foreslog, at foreningens kontingent forbliver på 130 kr, det blev godkendt.  Valg til bestyrelse og suppleanter Der var ingen nye, der ønskede at stille op til valg som bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter. Da alle på valg ønskede genvalg, betyder det at medlemmerne af bestyrelsen og suppleanterne fortsætter. Det betyder at Ellen Qvortrup, Grethe Petersen, Hanne Jensen blev genvalgt til bestyrelsen og Else Ebbesen blev genvalgt som suppleant.  Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant Hanne Mikkelsen blev genvalgt som revisor og Vera Molberg Hansen som revisorsuppleant.  Evt. – herunder ideer til næste sæsons program 
 maskinstrik, aflukning, fine afslutninger (montering) 
 Flet – Jette Melgren  
 Strik – sokker - oppe i tiden – Lillian fra Bramdrup 
 Karin Ekmann – lette teknikker til patchwork – meget små stof-rester 
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 Magiske garner og væv – Paulette Adams og Lotte Dalager 
 Jacquardstrik 
 Inspiration til sy-detaljer, lukning, halskant og andet 
 Hattehuer med Charlotte Rude 
 Marie Koch doktorgrad i strikkegrafitti    Efter generalforsamlingen, holdt vi en dejlig frokost, efter opskriften ”hver deltager medbringer en ret til to”.  Derefter kom det med spænding ventede foredrag med Inge Bjørn.  Inge bjørn fortalte spændende om sit liv, om oplevelser før og nu. Hun viste film om sin udstilling i kapellet i Viens i Frankrig, billeder med unge vævere og deres brug af nye materialer, f.eks. fiber med lys og musik. Inge Bjørn sluttede af med at give forslag til et arrangement med Marie Koch, som har taget en doktorgrad i strikkegrafitti. Et spændende, levende og livsbekræftende foredrag, som vi kan tænke tilbage på som en stor oplevelse.  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.   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  Besøg foreningens hjemmeside på http://www.yarn.dk   
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 PROGRAM FOR SÆSONEN 2014 / 15 
 
 

MiniTEX14 – UDSTILLING 
Udstillingsbesøg på Nicolai i Kolding   

 
I perioden 13. - 28. september, med fernisering d. 12. september kl. 14.00, er der MiniTEX14 udstilling på Nicolai i Kolding. Udstillingen er arrangeret af Dansk Tekstillaug. 
På udstillingen sætter Dansk Tekstillaug fokus på minitekstiler som er et lille koncentreret tekstilt udtryk i 2D (20x20) og 3D (20x20x20). Alle interesserede har kunnet sende værker ind, men udstillingen er censureret og suppleret med 10 inviterede tekstilkunstnere fra ind- og udland. 
http://nicolai.kolding.dk/index.php/Udstillinger/minitex14.html 

 
Tidspunkt: Tirsdag d. 16. september 2014 kl. 15-18.00. 
Medbring: kaffe/te – foreningen er vært ved kage/brød 

 Dagens program: kl. 15.00:  Vi mødes på parkeringspladsen ved Jem og fiks, Sverigesvej 2, Haderslev og arrangerer samkørsel. kl. 15.30 – 17.15:  Vi er på Nicolai og ser udstillingen + evt. nyder den medbragte kaffe/te udenfor Nicolai. kl. 17.15:   Afgang tilbage mod Haderslev kl. 18.00:   Forventet hjemkomst til Haderslev   
Antal deltagere: ubegrænset  
Deltagerbetaling: gratis entré – vi deles om kørepengene 
Tilmeldingsfrist: 31. august 2014 
Kontaktperson: Susanne Diehl.  tlf. 29 46 34 24, mail: susannediehl@webspeed.dk 
Efter tilmeldingsfristens udløb udsendes deltagerliste, oplysninger vedr. betaling, betalingsfrist og andre relevante oplysninger. 
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CAFÉ ELLEGAARD, ULD, FILTNING og ANDET GODT 
”Weekendophold”   Sidste år afholdt vi et jubilæum i utide på Café Ellegaard, hvilket på alle måder var en rigtig dejlig oplevelse. Omgivelserne er perfekte og inspirerende til vores ”sysler”, og da der også er mulighed for overnatning, blev der foreslået, at vi skulle afholde et weekendarrangement på stedet i den kommende sæson – og som sagt så gjort. Til jubilæet arbejdede vi med bunker af råuld og karteflor, som Else Ebbesen havde kartet til os af vasket råuld, og vi fortsætter i uld-temaet, da vi, som nævnt til generalforsamlingen, har været så heldige at få foræret rester og uldmaterialer af Mette Ploug. Inge-Marie Regnar kickstarter os med en 6-timers workshop – hun skriver flg.:  Workshop v/ Inge-Marie Regnar: Vi vil hovedsageligt arbejde med beklædningsfilt-teknikker, som kan anvendes til mindre beklædningsstykker og tilbehør. Der vil blive undervist i forfilt-teknikker, som giver mange muligheder i den videre filteproces. Vi vil bruge merinould, nålefilt, silkefibre/silkestoffer/uldtrøjer/gazestoffer/tynde bomuldskvaliteter. Vi stiver silkefibre/stoffer til dekoration.  Øvrig inspiration: Bestyrelsesmedlemmerne har taget lidt forskud på at anvende Mette Plougs uld og rester, vi laver en lille udstilling og giver et lille inspirationsoplæg med bl.a. anvendelse af nunofiltede rester og andre filtede rester.  Forplejning: Vi medbringer egen madpakke til frokosten lørdag. Lørdag aften griller vi – alle medbringer eget kød til grillen + en ”tilbehørsret” til en fælles buffet. Drikkevarer ud over kaffe/te medbringes + ”sulten for sjov”. Foreningen giver morgenmad søndag + brød/kage til kaffen/teen.  Overnatning: Der er mulighed for overnatning i herberget / fælles sovesal. Pris 80 kr. Medbring eget sovegrej.  Weekendens program: Lørdag: 9.30 – 10.00 Ankomst og indkvartering 10.00 – 16.00 Filteworkshop ved Inge-Marie Regnar 16.00 – 17.00  Kaffe/te + kort inspirationsoplæg fra nogle af foreningens medlemmer til anvendelse af ulden og Mette Plougs rester 17.00 Selvstændigt arbejde med inspiration i Inge-Maries workshop og øvrig inspiration 19.00 Vi griller, spiser det medbragte tilbehør og drikker de medbragte drikkevarer.  Herefter socialt samvær med mulighed for at arbejde ”lige så længe vi orker” Søndag: 8.00 – 9.00 Foreningen inviterer på morgenmad 9.00 – 13.00 Vi arbejder videre med hver vores projekter  13.30 – 13.30 Oprydning, udstilling og ”farvel og tak”  
Medbring: Liste udsendes efter tilmeldingsfristens udløb. 
Tid: Lørdag d. 20. og søndag d. 21. september 2014 - lørdag kl. 9.30 til søndag kl. 13.30 
Sted: Café Ellegaard, Slevadvej 7, Stursbøl, 6560 Sommersted 
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Deltagerbetaling: 250 kr. for medlemmer / 380 kr. for ikke medlemmer, inkl. kaffe/te og brød/kage. + overnatning 80 kr.  
Deltagerantal: min. 20 
Tilmeldingsfrist: 15. august 2014 
Tilmelding til / kontaktperson: Ellen Qvortrup, tlf. 40 987 567, mail: ellenq@moltrup-sogn.dk  Efter tilmeldingsfristens udløb udsendes deltagerliste, oplysninger vedr. betaling, betalingsfrist og andre relevante oplysninger. I tilfælde af for få tilmeldte deltagere til kurset, forhører kontaktpersonen sig hos de tilmeldte, om man ønsker kurset gennemført mod en lidt højere kursuspris.        
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PATCHWORK OG APPLIKATION 
Kursus ved Gitte Andreasen Gitte Andreasen er indehaver af Gittea Patchwork i Rødekro  Kom og lad dig inspirere til at sy patchwork og applikation på en anderledes måde. Ved hjælp af stofrester/stykker på 30 x 30 cm og en smule fantasi, kan du forme de flotteste motiver til puder, løbere, ophæng o.m.a.  Gitte medbringer linealer og skæreknive, der skal anvendes til skæring af buede strimler.  Gitte medbringer desuden materialer, der kan købes - linealer, vliesofix og de stoffer, der evt. kan anvendes.  Gitte`s baggrund for at undervise: Gitte startede med at sy beklædning, men har de sidste 20 år syet patchwork. Har undervist i patchwork på aftenskoler og i egen butik – Gittea patchwork. Gitte følger selv kursusforløb hos andre undervisere og bliver inspireret i ind- og udland på messer og ved forskellige udstillinger. 

  Medbring: Symaskine, alm. sygrej, sytråd, stof og vliesofix  
Tidspunkt: Torsdag 2. oktober 2014 kl. 18.00-22.00 
Sted: Bispen, Bispebroen 3, Haderslev 
Antal deltagere: maks. 15  
Deltagerbetaling: 150 kr. for medlemmer/ 220 kr. for ikke medlemmer inkl. kaffe/te og brød/kage 
Tilmeldingsfrist: 2. september 2014 
Tilmelding til / kontaktperson: Marie Didriksen, tlf. 30 95 11 80 eller mail skovly.didriksen@privat.dk   Efter tilmeldingsfristens udløb udsendes deltagerliste, oplysninger vedr. betaling, betalingsfrist og andre relevante oplysninger. I tilfælde af for få tilmeldte deltagere til kurset, forhører kontaktpersonen sig hos de tilmeldte, om man ønsker kurset gennemført mod en lidt højere kursuspris.  
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UDFLUGT TIL ODENSE 
 Årets udflugt finder sted lørdag den 1. november, og går denne gang til Odense, H.C. Andersens by, hvor der både foregår meget kulturelt og tekstilt. 
Vi starter dagen med et besøg på Odense Fagskole, her er vi blevet lovet en rundvisning. Odense Fagskole startede i 1910, som en skole, hvor sypiger kunne få en egentlig uddannelse inden for skrædderi, lærergerning med mere. Siden har skolen udviklet sig til at være en skole, hvor der arbejdes på linjer med animation, beklædning, forfatter, industrielt design og kunst. Det er ikke længere elever, der går på Odense Fagskole for at blive håndarbejdslærere, i stedet kan man tage 10. klasse eller Design-HF. Besøget slutter med kaffe og te med brød. Læs mere på http://www.ofag.dk/Webnodes/da/Web/CMS/Hjem 
Derefter er det tiden for et besøg på gågaden, hvor vi blandt andet vil besøge Værkstedsbutikken Vestergade 59, en butik med skiftende udstillinger af danske kunsthåndværkere. Læs mere på http://vaerkstedsbutikken.tumblr.com/ 
Vi finder et sted at spise i Latinerkvarteret (området omkring Brandts Klædefabrik), derefter besøger vi Tidens Samling; et hands-on museum for klæder, form og bolig i det 20. århundrede. Her må du sætte dig i møblerne, åbne skufferne, kigge i bøgerne, prøve tøjet og lytte til musikken. Læs mere på http://tidenssamling.dk/ 
Som afslutning på dagen har vi fået en specialaftale med Tante Grøn. Vi besøger butikken efter lukketid, hvor tanterne vil fortælle om udviklingen i butikken, deres eget garn og opskrifter. Læs mere på http://www.tantegroen.dk/ 
 
Tidspunkt: Lørdag d. 1. november 2014 kl. 8.20 – ca. 17.30 
 
Dagens program: 
8.20:  Vi mødes på parkeringspladsen ved Jem og fiks, Sverigesvej 2, Haderslev og  arrangerer samkørsel. 
9.30 – 10.30: Rundvisning på Odense Fagskole, Østergade 28, 5000 Odense. 
11.00 – 12.00: Gågaden i Odense, bla. Værkstedsbutikken, Vestergade 59. 
12.00 – 13.00: Vi finder et sted at spise i Latinerkvarteret (omkring Brandts Klædefabrik). 
13.00 – 14.30: Besøg på Tidens Samling, Farvergården 7, 3. sal. 
15.00 – 16.00: Besøg hos Tante Grøn, Vestergade 7. 
ca. 17.30:  Vi er tilbage i Haderslev. 
 
Antal deltagere: maks. 20 / min. 9  
Deltagerbetaling: 100 kr. + kørepenge (ca. 200 km) 
Tilmeldingsfrist: 28. september 2014 
Tilmelding til / kontaktperson: Hanne Engholm Jensen tlf. 74 53 26 80, e-mail engholm@webnetmail.dk 
Efter tilmeldingsfristens udløb udsendes deltagerliste, oplysninger vedr. betaling, betalingsfrist og andre relevante oplysninger. 
I tilfælde af for få tilmeldte deltagere til kurset, forhører kontaktpersonen sig hos de tilmeldte, om man ønsker kurset gennemført mod en lidt højere kursuspris. 
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SY OG DESIGN DIN HELT EGEN HATTEHUE TIL VINTER- 
ELLER FESTBRUG 
Kursus ved Charlotte Rude  Efter sidste års succes med at sy hattehuer, har vi igen været så heldige at få kunsthåndværker Charlotte Rude til at komme og holde kursus for os. På kurset vil der blive arbejdet med mønstertegning, syning af hattehuer, kraver og festhatte. ”Show and tell” om udsmykning. Charlotte Rude er selvlært hattemager, har været selvstændig gennem 6 år med eget værksted, og har været timelærer og kursusholder gennem 10 år. Charlotte beskriver hvordan hun arbejder, og hvordan hun får inspiration til sine hatte: ”Optaget af glæden ved håndens arbejde, det enkeltes menneskes udtryksformer og arbejdstemperament. Inspireres af materialernes tekstur og det færdige arbejdes anvendelse/ bæreren.”  Medbring: Symaskine, overlocker, tråd, saks, nåle, blyant, mønsterpapir, tegnepapir, strikstof, materialer fra dine gemmer bånd, knapper, spænder, pels mv.  + madpakke og drikke til frokost 
Instruktøren medbringer uldfilt, bånd m.m. til salg 
Tidspunkt: Lørdag d. 22. november 2014 kl. 10.00-16.00. 
Sted: Bispen, Bispebroen 3, Haderslev 
Antal deltagere: maks. 12 / min. 9 
Deltagerbetaling: 260,- for medlemmer / 320,- for ikke medlemmer inkl. kaffe/ te og brød/kage 
Tilmeldingsfrist: 10. oktober 2014 
Tilmelding til / kontaktperson: Hanne Engholm Jensen tlf. 74 53 26 80, e-mail engholm@webnetmail.dk  

 

 Efter tilmeldingsfristens udløb udsendes deltagerliste, oplysninger vedr. betaling, betalingsfrist og andre relevante oplysninger. I tilfælde af for få tilmeldte deltagere til kurset, forhører kontaktpersonen sig hos de tilmeldte, om man ønsker kurset gennemført mod en lidt højere kursuspris. 
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VIN-DYR 
Julearrangement – INSPIRATION ved Susanne Diehl   Er du træt af at se på papkartonen til den 3-liters bag-in-box vin, du har stående fremme, så kom og vær med til at sy en alternativ vinemballage - et vindyr. Kun fantasien sætter grænser for hvilket dyr, der kan sys, alt ud fra ét grundmønster.  Udgangspunktet denne aften vil være en ko - en vinko.  Lidt om underviseren: Susanne Diehl er uddannet billedkunstlærer og lærer i materielt design; hun arbejder med mange forskellige materialer, både nye og genbrugsmaterialer. Hun laver smykker, maler, syr og strikker. Kommer fra Haderslev og er suppleant i bestyrelsen for Tekstilkreds Syd.     
 
 
 
Medbring: Symaskine, alm. sygrej (saks, målebånd, kridt, knappenåle, osv.), mønsterpapir, stofrester (store som små), tråd, pladevat eller pudefyld, broderigarnrester, plasthagl/granulat eller grødris, velcrobånd, knapper/ store perler. 
Tid: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 18.00-21.30. 
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: Else Ebbesen, tlf. 74 52 28 52, e-mail: glarbo@webspeed.dk 
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SKINDSYNING PÅ MASKINE 
Kursus ved Hanne Dalager  Vi har lokket Hanne Dalager til at varetage et lille kursus med skindsyning 
på maskine. Hanne skriver om indholdet: 

 Grundlæggende introduktion af skindtyper, materialer, redskaber og hjælpemidler.  
 Dertil teknikker til forarbejdning af skind og maskinsyning, - eksempelvis isyning af lynlås, montering af foer samt forskellige teknikker til sammensyning.   
 Dekorationsmuligheder. 
 Målet er at alle opnår viden om - samt grundlag for at sy en lille pung/etui i blødt skind, evt. kombineret med stof.  

 Hanne præsenterer sig selv således: Jeg hedder Hanne Dalager og er uddannet lærer. Jeg har undervist i håndarbejde i mange år. Blandt andet i folkeskolen, ungdomsskolen, på læreruddannelsen og diverse kursusvirksomhed. Jeg interesserer mig for mange forskellige håndarbejdsteknikker, men har en forkærlighed for filtning og billedsyning, ligesom jeg i mange år har syet små- og store tasker i skind.  
For tiden underviser jeg i faget Håndværk og Design på læreruddannelsen i Esbjerg, et job som jeg finder meget udfordrende, da det er spændende at være med til at udvikle et nyt fag, og dermed også min egen faglige tilgang til alle de emner, som det tekstile fagområde består af. 
 
Medbring:  

 Symaskine m.teflontrykfod eller rulletrykfod. Dertil stretchnål eller kraftig jeansnål (afhængig af skindkvalitet). Forlængerledning. 
 Bløde og forholdsvis tynde skind /-rester.  Meget gerne genbrug : skindjakker og skindbukser - møbelskind kan være for kraftige/problematiske at sy i på almindelige husholdningsmaskiner. 
 Slidstærkt og/eller dekorativt foerstof.  
 Evt. stof som du gerne vil kombinere med dit skind. Gamle stramajbroderier og gobelinstof er velegnede, men en rest af dit yndlingsstof kan også anvendes. 
 Lynlås i passende farve til dit skindmateriale. Minimum 20 cm længde - gerne større 
 Kraftig vlieseline / viledon (- hvis du er i besiddelse af det) 
 Alm. tegnegrej, limstift, små klemmer / clips og syredskaber som saks, tråd o.l. 

Hanne medbringer diverse hjælpemidler, som kan lånes, og til salg: skindrester, dekorationsskind, afstivningsmaterialer, afmærkningspenne, limstifter, magnetlåse, lynlåse, carabinhager mv. 
Skind /-rester og diverse hjælpemidler kan bl.a. købes hos www.laederiet.dk/, men hvis du er novice indenfor området, så vent!  
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Tid: Torsdag d. 8. januar 2015 – kl. 17.00 – 21.30 
Sted: Bispen, Bispebroen 3, 6100 Haderslev 
Deltagerbetaling: 180 kr. for medlemmer / 250 kr. for ikke medlemmer, inkl. kaffe/te og brød/kage. 
Deltagerantal: maks. 15 / min. 12 
Tilmeldingsfrist: 1. december 2014 
Tilmelding til / kontaktperson: Ellen Qvortrup, tlf. 40 987 567, mail ellenq@moltrup-sogn.dk  Efter tilmeldingsfristens udløb udsendes deltagerliste, oplysninger vedr. betaling, betalingsfrist og andre relevante oplysninger. I tilfælde af for få tilmeldte deltagere til kurset, forhører kontaktpersonen sig hos de tilmeldte, om man ønsker kurset gennemført mod en lidt højere kursuspris.      
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FINISH, DETALJER OG ARBEJDSGANGE TIL MASKINSTRIK 
Kursus ved Annette Frølund 
 
Kurset er delt op i tre hovedområder: Kanter, montering og arbejdsgange.  
Vi skal arbejde med forskellige løsninger til kanter som begyndelse og afslutning, herunder forskellige halskanter samt forkanter med knaphuller. Nogle kanter strikkes med undervejs og andre kanter strikkes for sig og syes på efterfølgende.  
Inden for montering skal vi afprøve sammensyning, sammenstrikning og ketling.  
Endelig skal vi se på hvilke arbejdsgange, der er hensigtsmæssige til forskellige strikkeprojekter. I hvilken rækkefølge er det mest hensigtsmæssigt at strikke en model? Herunder halsudskæring formet med hvilestilling eller med opklip og montering af kanter efterfølgende. 
Endelig skal vi se på forskellige dekorative løsninger indenfor de forskellige områder.  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.   
Medbring: Papir og blyant, lommeregner og cm mål. Strikkemaskine, evt. ribapparat, ledninger/hulkort og manualer. Tag også lidt forskelligt garn med, en lynlås og nogle knapper. 
Annette medbringer ketlemaskine og evt. lidt garn til salg. 
Tid: Lørdag d. 24. januar og søndag d. 25. januar 2014 - lørdag 9.00 – 16.00 søndag 9.00 – 15.00 
Sted: Bispen, Bispebroen 3, 6100 Haderslev 
Deltagerbetaling: 525 kr. for medlemmer / 655 kr. for ikke medlemmer, inkl. kaffe/te og brød/kage. 
Deltagerantal: maks. 12 / min. 9 
Tilmeldingsfrist: 8. december 2013 
Tilmelding til / kontaktperson: Ellen Qvortrup, tlf. 40 987 567, mail: ellenq@moltrup-sogn.dk  Efter tilmeldingsfristens udløb udsendes deltagerliste, oplysninger vedr. betaling, betalingsfrist og andre relevante oplysninger. I tilfælde af for få tilmeldte deltagere til kurset, forhører kontaktpersonen sig hos de tilmeldte, om man ønsker kurset gennemført mod en lidt højere kursuspris.  
  



www.tekstilkredssyd.dk  24 
 

 

BOXE – TIL ”PYNT & PJANK” ELLER NYTTIG OPBEVARING 
 

Inspirationsaften ved Ellen Qvortrup 
 
For et par år siden var jeg så heldig at deltage i et weekendkursus med den danske kunsthåndværker Birgit Birkkjær. Temaet for kurset var eksperimenter med formatet 7x7x7 cm i alle tænkelige – og utænkelige materialer og teknikker. 
Jeg lavede i løbet af weekenden boxe i papir, håndlavet papir, bogbinder”papir”, sandpapir, maskinfilt, gjordbånd og gummi. Jeg blev ret optaget af arbejdet med boxene og de uendelige muligheder, så jeg arbejdede videre med det efterfølgende i lidt langsommere tekstile teknikker som hækling og vævning. 
Materialer kan foldes, bukkes, syes, bindes eller formes og evt. afstives til rumlig form og boxene kan dekoreres med kantninger, broderi, knapper, bånd osv. 
Vi inviterer til en aften, hvor du kan snuse lidt og afprøve nogle af de mange muligheder, og måske blive lige så bidt som jeg er – hvem ved?  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 den eksperimenterende tilgang til det tekstile og muligheden for at inddrage beslægtede materialer – og det er dette interessefelt, der er i fokus denne inspirationsaften. 
Medbring:  
Materialer:  

 Flade- og båndmaterialer: f.eks. tapet, håndlavet papir, sandpapir, armeringsplastik, kaffeposer, gummi, kasserede akryllærreder, filt, gamle broderier, mellemværk, gjordbånd. Du skal IKKE medbringe alt dette, men finde materialer i dine gemmer, som egner sig til DINE boxe. 
 Broderirestegarner, sytråd, snore o.lign. 
 Knapper, bånd, ”dimser og dutter” osv. 
 Du kan evt. også medbringe strikkepinde el. hæklenåle og diverse garner. 

Redskaber: 
 Alm. sygrej, tegnegrej, tegnetrekant, papirsaks, skæreunderlag, hobbykniv og metallineal 

Tid: Tirsdag d. 3. februar 2015 – kl. 19.00 – 21.30 
Sted: Bispen, Bispebroen 3, 6100 Haderslev 
Deltagerbetaling: 50 kr. for medlemmer / 75 kr. for ikke medlemmer, inkl. kaffe/te og brød/kage. 
Deltagerantal: Ubegrænset 
Ingen tilmelding 
Kontaktperson: Else Ebbesen, tlf. 74 52 28 52, mail: glarbo@webspeed.dk 
  
 
 
  



www.tekstilkredssyd.dk  25 
 

 

GENERALFORSAMLING 2014 og  
STRIKKEWORKSHOP  v/ HANNE PJEDSTED 
 
Lørdag den 28. februar 2015 afholdes den årlige generalforsamling. I forbindelse med generalforsamlingen afholdes strikkeworkshop med Hanne Pjedsted, som er ”bidt af” håndstrikningens muligheder.  
Dagens program: Kl. 10.00 – 12.00  Workshop v/ Hanne Pjedsted Kl. 12.00 – 12.30  Fælles frokost – deltagerne medbringer en lille ret til fælles buffet. Medbring selv drikkevarer og service. Kl. 12.30 – 14.00  Fortsat workshop v/ Hanne Pjedsted Kl. 14.00 – 16.00  Generalforsamling – herunder er kredsen vært ved kaffe/te og kage 
 
Workshop ved Hanne Pjedsted kl. 10.00-14.00 
Vi skal hygge med stikketøj og nye, små teknikker og sjove idéer. 

 Opslagning på nye måder, - blandt andet med I-cord, picot, med lang og med kort ende! 
 Pæne lænkekanter i begge sider og prøv at strikke det flotteste knaphul (et næsten perfekt et af slagsen). 
 Vendestrik, hvor hul ved vendinger undgås.  
 Derefter strikker vi lidt struktur, som man kan arbejde ”spontant” med. Dvs. at det ikke nødvendigvis bliver til fladedækkende mønstre (det kan det godt), men at man også kan strikke f.eks. små knopper, sjove ”buler” og små ”dutter” her og der.  
 Små snore midt på fladen kan udvikle sig til stropper, bindebånd, sløjfer osv.( her må gerne leges!!) 
 og endelig skal vi lukke af med ”hestetømme”(I-cord) 
 + andre relevante tips og detaljer.  Lidt om Hanne Pjedsted: Hanne er uddannet lærer i håndarbejde og formning, og siden Cand Pæd i tekstilarbejde. Tidligere rektor ved henholdsvis Designseminariet i Højer og Textiluddannelsen i Skals/VIA UC, og mange års undervisningserfaring i forskellige sammenhænge. Fra 2010 har hun haft eget firma med design og opskrifter til håndstrik for bl.a. Filcolana, kurser og workshop. Hanne har en undersøgende og eksperimenterende tilgang til håndstrik kombineret med lyst til at arbejde med fine finesser og de bedste teknikker, og hun er optaget af kulturhistorien og strikningens nutidige og mangfoldige udtryk. Hjemmeside: www.designstrik.dk Blog: http://blog.designstrik.dk 
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Generalforsamling 28. februar 2015 kl. 14.00-16.00  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 Marie Didriksen. På 
valg som suppleant er Susanne Diehl. 

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.  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Alle valg og vedtagelser træffes ved alm. stemmeflertal.   
Medbring til strikkeworkshoppen: Pinde og garnrester i flere farver – bedst med garn i uld/uldblandinger og ikke alt for tyndt (eks. til pind 3-3½ eller lign.) Instruktør medbringer arbejdspapirer/kompendium. 
Medbring til frokost: En ret til fælles buffet + drikkevarer og service. 
Tid: Lørdag d. 28. februar kl. 10.00 – 16.00 
Sted: Bispen, Bispebroen 3, 6100 Haderslev 
Deltagerbetaling for workshop: 100 kr. for medlemmer / 125 kr. for ikke-medlemmer inkl. kaffe/te og brød/kage. 
Deltagerantal: Ubegrænset 
Ingen tilmelding 
Kontaktperson: Ellen Qvortrup, tlf. 40 987 567, mail: ellenq@moltrup-sogn.dk  
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FLET og BINDINGSTEKNIKKER 
Kursus ved Jette Melgren 
 Kurset er tænkt som et led i at bygge bro mellem det gamle kurvehåndværk og nyt design. Fra at kurvemageriet alene var knyttet til brugsværdi, er det i dag vokset ud over kanten til fantasifulde udsmykninger.  Jette vil præsentere en vifte af flette- og bindingsteknikker og give oplæg til, hvordan teknikkerne kan anvendes både i brugskurve og udsmykninger. Det er håbet, at vi vil lade os inspirere og se nye muligheder i flettehåndværket.  Jette beskriver sig selv således: Drivkraften i mit arbejde er lysten til at eksperimentere med forskellige materialer, udforske og udvikle nye udtryk. Jeg ser flettemønstre og strukturer overalt og finder glæde i den rigdom af muligheder, der ligger i ellers værdiløse materialer som en bunke grene eller kasserede ledninger. Jeg arbejder innovativt og søger til stadighed at sætte det gamle flettehåndværk i nye konteksts ved at anvende kunstige som naturlige materialer, fremstille brugsting og skulpturelle objekter.  Jeg arbejder meget projektorienteret bl.a. et udviklingsprojekt i Uganda og skulpturudstillinger her i landet som ”NATUR-lighed”, ”Læ & Leben”, ”GreenArt” m.fl. Jeg har 15 års erfaring, holder af at formidle og har bl.a. udgivet ”Flet & Bindinger” og ”FLET med naturens materialer”. Se mere på www.jettemellgren.dk Min inspiration er min hverdag og mine rejser.    

 
 
 

Medbring: Materialeliste vil blive sendt ud ca. en måned før kursusstart  
Tid: Den 21. og 22. marts 2015 - lørdag 10.00-17.00 og 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. 10 / min. 6 
Tilmeldingsfrist: 14. februar 2015 
Tilmelding til / kontaktperson: Christa Jessen, tlf. 20 83 96 22, e-mail: ckkj@ogberg.dk 
 Efter tilmeldingsfristens udløb udsendes deltagerliste, oplysninger vedr. betaling, betalingsfrist og andre relevante oplysninger. I tilfælde af for få tilmeldte deltagere til kurset, forhører kontaktpersonen sig hos de tilmeldte, om man ønsker kurset gennemført mod en lidt forhøjet kursuspris.   
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STRIKKEGRAFITTI 
Foredrag ved Marie Koch     
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BEKLÆDNING 
Kursus ved Elsebeth Hede Jensen   Der arbejdes med drapering, tilskæring, udarbejdelse af unikke, personlige detaljer og syteknikker til disse.  Elsebeth er designer og driver virksomheden E-beths, der laver tøj til alle former i flotte farver og sjove detaljer, men stadig enkelt og elegant. Der arbejdes hovedsaligt i gode naturmaterialer som bomuld, hør, uld og viskose. I sit kollektionsarbejde er hun meget optaget af, at form og funktion snakker sammen. Det er vigtigt, at brugeren af mit tøj føler sig godt tilpas, uanset om man er stor eller lille, og det kan man understrege og bruge, når man erfarer, at tilskæring er logik. Kig på kroppen og kig på hvor snittene, læggene, indsyninger, tillæg osv. skal være.   Elsebeths inspiration kommer alle steder fra: en stump gammel stof, en knap, et gammelt modeblad, en tur på gaden. En farve der fylder for en stund. Elsebeth er uddannet håndarbejdslærer fra Odense Håndarbejdsseminarium, og har undervist på aftenskole(Århus), Daghøjskolen Sønderborg, Aktivitetshuset Haderslev, Produktionsskolen Haderslev og diverse kurser for/i Historicum. E-beth laver også kostumer i samarbejde med forskellige teatre og andre aktører, blandt andet Teater-gruppen Møllen i Haderslev. Hjemmesideadresse: www.e-beths.dk 
 
Medbring: Symaskine, sy- og tegnegrej, gine og prøvestof. Elsebeth medbringer inspirationsmateriale og kompendium om tilskæring og drapering  
Tid: Den 11. og 12. april 2015 - lørdag 10.00-17.00 og søndag 9.00-15.00  
Sted: Bispen, Bispebroen 3 i Haderslev 
Deltagerbetaling: 420 kr. for medlemmer, 550 kr. for ikke-medlemmer, inkl. kaffe/te og brød/kage 
Deltagerantal: maks. 13/ min. 10 
Tilmeldingsfrist: 4. marts 2015 
Tilmelding til / kontaktperson: Christa Jessen, tlf. 20 83 96 22, mail: ckkj@ogberg.dk  Efter tilmeldingsfristens udløb udsendes deltagerliste, oplysninger vedr. betaling, betalingsfrist og andre relevante oplysninger. I tilfælde af for få tilmeldte deltagere til kurset, forhører kontaktpersonen sig hos de tilmeldte, om man ønsker kurset gennemført mod en lidt højere kursuspris.    
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BESØG HOS AMANDA-m  
– en alsidig og meget farvestrålende garnbutik 
Inspirationsaften v. Trunte Pallesen  Trunte er indehaver af garnbutikken AMANDA-m i hjertet af Christiansfeld. Trunte vil sørge for vi får en sjov aften  med   ”uhæmmet garngramsning, masser af grin og nogle få kloge ord”.  Trunte beskriver arrangementet således:                                                                                                                                                  Amanda-m er en stor, farvestrålende og meget uhøjtidelig butik med et kæmpe udvalg, midt i en fin lille by med en spændende historie, og hos os finder du ting, du ikke har set før. I vores tøjafdeling har vi meget unika, men også færøsk, norsk og lokalt design. Alle vores tasker håndplukker vi i Berlin og køber altid kun 1 af hver. Det er også i Berlin, vi henter vores tørklæder og noget af vores tøj.                                                                                                                                      Vi har altid mindst 65 forskellige garner fra hovedsagelig skandinaviske firmaer, og vi fører alle farver. Vi har også ca. 600 opskrifter til vores garner, så der er noget for enhver. Vi holder mange aften-arrangementer, og de tager altid udgangspunkt i deltagernes ønsker, så vi snakker garn, teknikker, design, iværksætteri, honningkager, Christiansfeld, ja; lige hvad I vil, og det er altid inspirende og sjovt. Rigtig sjovt.                  I får hele Amanda-m og Honning-cafeen til jeres rådighed og kan pille, gramse og prøve alt. Trunte sætter kaffe/ te og ægte honningkager på bordet og giver hver deltager et gavekort på 50,-kr.  og  glæder sig rigtig meget til en hyggelig aften.       Trunte beskriver sig selv som rodehoved, kreativ kaostist, inspirator og ejer af Amanda–m. Trunte har undervist i mange år, holder jævnligt foredrag og kurser om garn, strik og andet. Trunte siger: ”Jeg finder inspiration overalt og sætter mange ting i gang … og så er jeg rigtig god til at ansætte de rigtige piger ( de uundværlige) til at holde sammen på det hele … og mig”.  Medbring: Du må meget gerne medbringe eget strikketøj, men du når nok ikke at strikke meget på det. Der findes pinde og garn til alle, hvis teknikker skal afprøves. 
Tid: Torsdag den 7. maj 2015 kl. 19.00-21.00 
Sted: Amanda–m, Lindegade 23, 6070 Christiansfeld 
Deltagerbetaling : 100 kr. pr.deltager – heri er inkluderet et gavekort på 50 kr. 
Deltagerantal: Ubegrænset 
Tilmeldingsfrist: Senest 9. april 2015 
Tilmelding til / kontaktperson: Marie Didriksen tlf. 30 95 11 80 eller mail. skovly.didriksen@privat.dk 
Efter tilmeldingsfristens udløb udsendes deltagerliste, oplysninger vedr. betaling, betalingsfrist og andre relevante oplysninger. I tilfælde af for få tilmeldte deltagere til kurset, forhører kontaktpersonen sig hos de tilmeldte, om man ønsker kurset gennemført mod en lidt højere kursuspris. 
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TILLIDSPOSTER 2014 / 15 
 
 
 
 
 Formand Ellen Qvortrup Møllesvinget 36, Moltrup 6100 Haderslev Tlf. 40 987 567 e-mail ellenq@moltrup-sogn.dk Valgt 6. gang 2014  

Næstformand Grethe Petersen Moltrup Bygade 79 6100 Haderslev Tlf. 74 52 22 48 e-mail  erikpe@moltrup-sogn.dk Valgt 2. gang 2014  
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 6. gang 2014  
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 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 

Suppleant Else Ebbesen Skibbrogade 21 6100 Haderslev Tlf. 74 52 28 52 e-mail glarbo@webspeed.dk Valgt 2. gang 2014  
Revisor Hanne Mikkelsen Hammelev Bygade 9 6500 Vojens Tlf. 74 50 74 81 e-mail justm@webspeed.dk Valgt 3. gang 2014  

Revisor-suppleant Vera Molberg Hansen Dyrhave 76 6200 Aabenraa Tlf. 74 62 32 20 e-mail mithras@os.dk Valgt 3. gang 2014 
Redaktion hjemmeside Anne-Marie Luckmann Ribevej 12 6520 Toftlund Tlf. 74 83 02 84 e-mail anne.marie.luckmann@skolekom.dk  

Redaktion Tråden Bestyrelsen 

 
 


