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Velkommen til en ny sæson

Kære medlemmer
Velkommen til endnu en tekstilsæson i Tekstilkreds Syd. Vi håber på den har noget interessant at byde på for 
vores medlemmer. Programmet er som sædvanligt blevet til på baggrund af ønsker fra vores medlemmer 
– ønsker der dels er fremført på generalforsamlingen, dels via mail, og vi har forsøgt at lave et varieret program, 
både indholds- og formmæssigt. 

Sæsonens arrangementer
Vi forsøger os i år med en ny form for inspirations- og medlemsaftener med indbyggede studiekredse. Ideen er 
at mødes om et afgrænset tekstilt område og hensigten er at skabe et arbejds- og interessefællesskab, hvor vi 
sætter hinanden i stævne til gensidig inspiration. Der er datosat 3 aftener med mulighed for at aftale flere møder. 
Læs mere om dette nye tiltag s. 19 og vi håber, rigtig mange har lyst til at mødes under disse rammer. 
Udover dette tilbyder vi to inspirationsaftener – juleinspiration under temaet tekstile smykker, hvor Lis Norup 
Petersen, Grethe Petersen og Ellen Qvortrup vil give forskellige bud på dette alsidige tema. Grethe Petersen står 
også for årets sidste inspirationsaften med sine fantasifulde og finurlige strikkede-hæklede-gimpede-filtede-sjaler.
Traditionen tro har vi en del weekendkurser på programmet – der er åbenbart så meget, vi har lyst til at lære 
og lære mere om, så kurserne er en væsentlig bestanddel af vores program. Vi starter kursusprogrammet på 
Café Ellegaard, hvor vi også har mulighed for at overnatte og dermed arbejde og hygge ”i døgndrift”. Indholdet 
er her et sammensurium af forskellige indholdsønsker fra medlemmerne – tekstiltryk, moderne broderi, bog-
staver, tekst på gamle broderier mm., og alt dette forsøger vi at forene i brugstekstiler, billeder eller skulpturer.  
Ellen Qvortrup står for kurset.
I mange år har der været ønske om et vævekursus, så nu forsøger vi os både med billed- og rammevævning 
– billedvævning med væver Mona Lisa Martinussen og rammevævning med ”vores egen” Ruth Søndergaard.  
Det årlige maskinstrikkekursus er med Marianne Jensen under temaet Labyrintstrik, og igen i år tilbyder vi et 
kursus med beklædning og Elsebeth Hede Jensen under overskriften Re-design og Mønsterkonstruktion.
Vi har de seneste år haft et enkelt kursus, der ligger udenfor det tekstile område, og i år skal vi arbejde med 
birkebark under Søren Hjulers vejledning.
Generalforsamlingen afholdes den 19. marts, og i forbindelse med den har vi entreret med to ”strikkedamer” 
– ”vores egen” Jette Jermer vil give et oplæg om efterbehandling og dekorations-muligheder på strik, og Helle 
Kokholm fra Brande vil vise os sine spændende strikdesigns og fortælle om, hvordan hun udvikler sine modeller.
Årets sidste arrangement er den årlige udflugt som går til Kolding, hvor vi bl.a. skal besøge Designskolen og Georg 
Jensen, Damaskvæveriet.
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Tråden
Som I måske har bemærket ser Tråden denne gang anderledes og mere professionel ud. Det skyldes, at vi har 
besluttet at få opsætningen af Tråden lavet ”i byen”. Vi håber, I er tilfredse med resultatet.

Hjemmesiden
Vores hjemmeside er under kraftig oprydning, og vi håber den er klar i sin nye form inden så længe.

Nyt logo
I forbindelse med ændring af Tråden og hjemmesiden, har vi besluttet at få et nyt logo, der kan fungere begge 
steder.  Vivi Frølich, som har redigeret bladet, har også lavet et udkast til et nyt logo, som det kan ses på forsiden 
af dette medlemsblad. Vi har valgt at afprøve det, og så må tiden vise om det er gangbart også fremadrettet.

Nyhedsmail
Tidligere har det været formanden, der har sendt nyhedsmail til jer, hvor vi annoncerer det næste arrangement. 
I fremtiden vil det blive tovholderen på det enkelte arrangement, der sender nyhedsmail.
Kender I til udstillinger eller andet af tekstil interesse, som vi skal sende ud pr. mail til medlemmerne, sendes det 
stadig til formanden ellenq@moltrup-sogn.dk.

Vedr. lokaler
I skrivende stund er der nogle uklarheder i forbindelse med lån af Bispens lokaler i weekenden. Vi har hidtil haft 
mulighed for at låne Lokale 1 ”over gården” vederlagsfrit, men den mulighed ophører højst sandsynlig, da Hader-
slev kommune tilsyneladende udenom Bispen har besluttet, at lokalerne skal bruges til andet formål end at låne 
ud til foreninger. Konsekvensen for os er, at deltagerbetalingen for weekendkurser vil stige, fordi vi skal betale 
500 kr. pr. dag, der skal åbnes for os til selve Bispen. 
Vi afventer situationen og undersøger samtidig alternative muligheder.

Vi håber på, at det sammensatte program vil appellere til jer, og der venter mange dejlige timer med fælles tek-
stile oplevelser. God fornøjelse.

På bestyrelsens vegne Ellen Qvortrup, formand

mailto:ellenq@moltrup-sogn.dk
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ÅRSBERETNING 2014/15

Fremlagt på generalforsamlingen den 14. marts 2015 
Så er der atter tid til at se tilbage – og heldigvis kan vi se tilbage på endnu et år med mange gode tekstile oplevelser og  
positive engagerede medlemmer.

Årsberetningen er delt op i flg. hovedafsnit:
• Årets arrangementer
• Bestyrelsens arbejde og beslutninger
• Andre tekstile tilbud og muligheder

ÅRETS ARRANGEMENTER

Vi har næsten haft den sædvanlige gode opbakning, men tendensen er stadig, at vi mærker en lille nedgang i antal deltagere 
til de enkelte arrangementer.  Vi har også måttet aflyse et enkelt arrangement pga. for få deltagere, men vi håber det var en 
enlig svale …. men det stiller selvfølgelig spørgsmålet om, hvordan vi bedst rammer vores medlemmers interesser og behov, 
derfor vil vi under evt. tage den sædvanlige ”ideer til kommende arrangementer”, men også forsøge at sætte fokus på om 
der er noget I mangler, noget der kunne gøres anderledes osv.

Udstillingsbesøg: miniTEX14
Udflugten den 16. sept. til Nicolai i Kolding havde MiniTEX14, arrangeret af Dansk Tekstillaug, som mål. Udstillingen satte 
fokus på det lille koncentrerede tekstile udtryk i 2D (20x20) og 3D (20x20x20). Udstillingen var censureret og suppleret med 
10 inviterede tekstilkunstnere fra ind- og udland.
Vi var en lille flok medlemmer, der drog afsted til udstillingen. Der var på forhånd arrangeret samkørsel, og vi mødtes derfor 
på Nicolai. Vi brugte en lille halv times tid på at se de mange forskellige små værker. Alle i samme format, men alle var også 
meget forskellige. Vi fik meget god inspiration med os hjem. Vi sluttede dagens udflugt med at samles til en kop kaffe/te og 
kage udenfor i gården og nød det gode vejr.
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”Weekendophold” på Café Ellegaard
I weekenden 20. og 21. sept. valfartede 18 af vores medlemmer til Stursbøl, hvor temaet ”Uld, filtning og andet godt” ventede. 
Optakten til weekenden gik ikke helt efter planen, da Inger-Marie Regnar, der skulle forestå en filteworkshop om lørdagen, 
måtte melde fra. Gode råd var dyre, men vi fandt at den enkleste løsning var, at undertegnede overtog workshoppen.
Baggrunden for at arbejde med uld/filtning var, at Tekstilkredsen havde fået foræret Mette Plougs rester, da hun opgav sit 
firma.
Om lørdagen var fokus på grundlæggende filteteknikker og med mulighed for at arbejde med Mettes filtede rester – mange 
kastede sig ud i filteafprøvninger, andre med filtede produkter, andre igen med Mettes filtede rester. Der var en meget intens 
og hyggelig stemning. Café Ellegaards rammer er enestående og en perfekt ramme om tekstile oplevelser og social fælles-
skab, og det blev fuldendt af et dejligt sensommervejr.
Lørdag aften satte Chista gang i grillen, hvor alle kunne tilberede sit kød/fisk, hertil fik vi en fantastisk buffet, da 
alle havde medbragt tilbehør til fælles glæde. Der blev arbejdet på værkstedet hele aftenen og for nogles vedkom-
mende noget af natten :o) ….. vi kunne jo blot vende næsen mod sovesalen, når vi ikke orkede mere. Søndag stod 
vi op til fælles morgenmad, og herefter arbejdede vi videre med hver vore projekter inden afslutning over middag.  
Tak for skønt samvær, gode grin og dejligt arbejdsfællesskab.

Kursus v/ Gitte Andreasen: Patchwork og applikation
Den 2.oktober havde vi inviteret Gitte Andreasen til at komme og vise os, hvordan vi ud af kvadratiske stofrester på 30 x30 cm 
kunne fremstille de flotteste puder o.l.  Gitte viste os, hvordan hun arbejder med en skabelon og en rulleskærer. Der skæres 
forskellige cirkler, som applikeres på en baggrund, og det var kun fantasien og tiden, der satte grænser for, hvad vi kunne 
fremstille.
Gitte viste også forskellige simple teknikker i at sy patchwork, og der blev arbejdet flittigt bag symaskinerne. Der var mødt 
12 deltagere op, og stemningen var i top, alle var dybt optaget af at afprøve de nye teknikker. Gitte er indehaver af Gittea 
Patchwork i Rødekro, og havde medbragt et stort udvalg af forskellige stoffer og modeller. Det var et farvestrålende oplæg, 
så det var nemt at blive inspireret, og flere blev inspireret til at lave flotte julegaver.
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Udflugt: Odense
Lørdag den 1. oktober gik udflugten til Odense. Vi havde en rigtig 
hyggelig tur, alle tog rigtig godt imod os og tiden ”skred”, fordi 
der (som altid) var så meget, vi skulle nå at se og spørge ind til. 
Vi startede på Odense Fagskole, hvor Karen Maigaard med stort 
engagement fortalte om skolen, dens elever og visioner. Vi blev 
vist rundt i de spændende lokaler – også på loftet, hvor nogle 
elever havde fået lov til at arbejde. Værkstedsbutikken var næste 
stop, her beundrede vi bl.a. Annelise Kjær Sørensens beklædning 
med de fine detaljer. Dagens sidste besøg var hos Tante Grøn.  
Vi havde fået lov til at komme efter lukketid. Tanterne fortalte om 
deres butik, garn og opskrifter, vi fik set, følt og afprøvet, mens vi 
blev forkælet med kaffe, te og flødeboller fra naboen - Frellsen.

Kursus v/ Charlotte Rude: Sy og design en hattehue
Lørdag den 22. november havde vi hattekursus - igen, da der havde været et ønske om en gentagelse med mere tid end sid-
ste gang, vi holdt hattekursus. Charlotte Rude er holdt op med at lave hatte, men ville gerne holde kursus for os, det betød 
at hun ikke havde ret mange modeller med, vi kunne se og prøve, men til gengæld havde hun en masse billeder af hatte på 
computeren. Charlotte er god til at se, der lige skal foldes her, et bånd på der osv. En rigtig god og hyggelig lørdag, hvor alle 
var i gang med at lave mønstre, sy, afprøve og rette til.

Julearrangement v/ Susanne Diehl: Vindyr
Den 4. december, nej, det var ikke landboforeningen, men Susannes mange sjove vinkøer og andre dyr, der var til skue, 
og vi fik lært selv at fremstille en ko. En rigtig fin ting, derhjemme eller som værtindegave eller lign. Væk med den grimme  
firkantede papvinboks og tænk, hvad man ikke kan få ud af gamle klude.......tak til Susanne for en god aften.

Kursus v/ Hanne Dalager: Skindsyning på maskine – punge og etuier
Den 8. januar var der fuldt hus med 15 kvinder, da Hanne Dalager fyldte 
lokale 11 og 12 på Bispen med rigtig mange af sine skindtasker, punge 
og etuier + spændende og funktionelle materialer, så der var masser af 
inspiration at hente.
Hanne var meget illustrativ og instruktiv i sit oplæg med skind- og  
afstivningsprøver, kompendie og ikke mindst trin-for-trin prøver, hvor 
arbejdsgangen tydeligt fremgik. Hanne kombinerer ofte skind med pels, 
dekorativt skind, kraftige stofkvaliteter, gamle stramajbroderier mm, og 
forholdsvis enkle monteringer ligger til grund for hendes produkter.
Efter Hannes oplæg og opfordring til en opgave gik ”folk” i gang med sit 
medbragte skind, stoffer osv. og fik gang i symaskinen. Alt i alt en meget 
inspirerende og givende aften, hvor der blev udtrykt ønske om et kursus 
over flere timer.
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Kursus v/ Annette Frølund: Finish, detaljer og arbejdsgange i maskinstrik
Den 24. og 25. januar havde Annette Frølund for 5. år i træk fundet vejen til Sønderjylland. Denne gang arbejdede vi under 
overskriften ”Finish, detaljer og arbejdsgange i maskinstrik”.
Den sædvanlige flok maskinstrikkere + et par nybegyndere arbejdede intens hele weekenden under Annettes vejledning og 
hjælp, og som altid havde vi et par inspirerende, lærerige og hyggelige dage.

Inspirationsaften v/ Ellen Qvortrup: Boxe – til ”pynt og pjank” eller nyttig opbevaring
Den 3. februar stod i boxens tegn. En 7´er box …. ja, nysgerrigheden var vagt og blev bestemt ikke gjort til skamme, da vi blev 
præsenteret for de mange smukke løsninger på en box. Det er der, hvor håndarbejde bliver til kunst. Nå, vi forsøgte da også 
alle at gøre Ellen kunsten efter, og jeg tror nogen er i gang endnu, da løsningerne er uendelige, og en lille spændende ting at 
hygge med ...... tak for inspirerende læring.
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FLG. REFERATER FRA SÆSONENS SIDSTE ARRANGEMENTER ER TILFØJET TIL ÅRSBERETNINGEN 
EFTER GENERALFORSAMLINGEN:

Generalforsamling og strikkeworkshop v/ Hanne Pjedsted
Lørdag den 14. marts afholdtes den årlige generalforsamling – se referatet herfra side 16.

Inden generalforsamlingen havde vi den fornøjelse at være i selskab med en veloplagt Hanne Pjedsted, som guidede os  
igennem strikkeworkshoppen. 
Hanne har haft et meget aktivt arbejdsliv, og hendes pensionisttilværelse er ligeså aktiv grundet hendes passion for strik.  
Hun er bl.a. ophavskvinde til foreningen ”Seriøs strik – for sjov”, har sin egen blog http://blog.designstrik.dk , laver opskrifter 
og afholder workshop.
Workshoppen var – vil nogen nok mene - for de nørdede, men det vedkender vi os gerne. Vi afprøvede forskellige  
opslagninger, aflukninger, lænkekanter,  kanter til nytte og pynt , det perfekte knaphul og dutter, snore mm. strikket ud fra 
fladen. Det var en rigtig dejlig strikkedag.

http://blog.designstrik.dk


www.tekstilkredssyd.dk  |  2015/2016 11

Kursus v/ Jette Mellgren: Flet og bindingsteknikker
Lørdag den 21. og søndag den 22. marts havde vi som noget nyt et kursus, hvor vi med Jettes hjælp skulle arbejde med 
pil. Jette præsenterede en vifte af flette- og bindingsteknikker, der kunne bruges til kurve og udsmykning. Vi var 10 flittige 
medlemmer, der arbejdede koncentreret hele weekenden. Da vi drog hjem søndag, havde vi bilerne fulde af kurve, bakker, 
vægudsmykninger, prøver med bindinger, en kurv flettet af pilebark samt små flettede piletræer, der var klar til at blive plan-
tet i haver eller krukker.  Jette havde i ugerne op til vores kursus en udstilling i Det gamle Havnekontor, som mange besøgte 
inden de tog hjem. Igen en dejlig weekend med inspiration til nye opgaver.
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Kursus v/Elsebeth Hede Jensen: Draperinger, finurlige detaljer og teknikker i beklædning   

Lørdag den 11. og søndag den 12. april blev der arbejdet med kroppe, 
”vores egne” kroppe. Alt blev afsløret og med hjælp fra Elsebeth fre-
mhævet eller skjult. TÆNK - vidste I, at vi alle er skæve i betrækket, 
men når vi først har fået rettet et grundmønster til, forsvinder alt det 
skæve.  Det skæve/sjove er det, Elsebeth er en mester i at få frem 
i sine modeller, og vi kunne alle boltre os i nogle af hendes grund-
modeller, som blev rettet til, så det blev ”vores” model for derefter 
at lege med finurlige detaljer i designet. Vi var alle begejstrede over 
de muligheder, der åbner sig, og det at kunne få et grundmønster 
der passer med hjem, er jo lykken. Så vi besluttede på stedet, at vi 
i næste sæson vil gentage kurset suppleret med temaet Re-design.       

Foredrag v/ Marie Kock - aflyst
Den 14. april havde vi annonceret et foredrag med Marie Kock ”Jeg 
strikker, derfor er jeg”, men på grund af for få tilmeldte, måtte vi 
desværre aflyse.

Virksomheds- butiksbesøg: Butik Amanda-m i Christiansfeld
Den 7. maj afsluttede vi sæsonen med maner´ i hjerternes by, Christiansfeld.
Vi var på butiksbesøg hos Amanda-m, der ejes af Trunte Pallesen.  Trunte er en farvestrålende person (selv om hun for det 
meste er klædt i sort tøj), hvilket også kommer til udtryk i hendes butik. Så snart man træder ind af døren, møder man et 
bombardement af farver, der kun kan skabe et glad sind.
I butikken findes alt fra garn, nips, tasker og tøj, og der er noget for enhver smag og pengepung. Det var næsten umuligt ikke 
at blive fristet. Rundt om i butikken er der sat små plancher op med forskellige tekster, der giver stof til eftertanke.
Trunte driver også en lille café, der ligger lige over for butik Amanda-m.  Et hyggeligt sted, hvor der kan nydes/købes små 
retter mad, is i forskellige afskygninger og drikkevarer.
På selve aftenen fortalte Trunte om sine garner, sine forskellige indkøb og valg af tøjmærker, og der blev rig mulighed for at 
føle på de forskellige kvaliteter. Trunte serverede kaffe og honningkager. Det er jo også honningkagernes by.
Der var rigtig god tilslutning til arrangementet, og der var en kanon stemning – alle gav udtryk for, at det havde været en rigtig 
god aften, og der blev da også sendt en del over disken, inden vi forlod butikken.
Jeg vil endnu engang sige tak til Trunte, for at vi måtte besøge hendes butik.
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ORIGINAL/ Hertug Hans Festival med middelaldermarked
Igen i år var vi nogle stykker fra foreningen, der deltog til Hertug Hans Festivallen i weekenden 30. og 31. maj. Vi havde et par 
hyggelige dage, selvom det var en våd fornøjelse. Vejret var ikke helt med os, især om lørdagen var det koldt, blæsende og 
vådt. Men hold da op, hvor vi hyggede os. 
Lotte Møller havde gang i bålstedet om lørdagen, og Susanne Diehl og Hanne Saugbjerg overtog det om søndagen. Der blev 
filtet mange fine bolde - det var et stort trækplaster for børnene, der kom forbi. De tog sig god tid og fik vaskekonefingre, da 
de nød at putte uldbolden ned i sæbevandet igen og igen.  Mange blev desuden glade og overraskede over, at det var gratis 
at få sig en lille bold med hjem.
Marie Didriksen sad ved rokken og spandt sin uld. Ind i mellem fik hun hjælp af børn, der lige måtte prøve hvordan sådan en 
fungerede. Vi kunne høre, hvordan forældrene fik talt med børnene om processen og uldens oprindelse og dens muligheder.
En rigtig god weekend. Håber flere vil få lyst til at deltage næste år. Vores lille markedsbod blev godt besøgt. Vi uddelte pro-
grammer og håber at se nye medlemmer i foreningen til næste sæson.



www.tekstilkredssyd.dk  |  2015/2016 14

BESTYRELSENS ARBEJDE

Arbejdet i bestyrelsen går sin gang – støt og forholdsvis roligt. Vi har afholdt 7 møder, og det vi bruger 90 % af tiden på er 
jo vores arrangementer – at få drøftet og besluttet sæsonens tilbud, få arrangementerne i hus, få dem afviklet og løbende 
samle op, evaluere og kigge fremad.

Vi har den sidste tid haft fokus på, om det er tid for nye tiltag, og det kan I måske også hjælpe os med? (under evt.)
• Vi har jo tradition for at have et bredt udvalg af tilbud – inspirationsaftener, korte og længere kurser, foredrag, udflugter 

og værksteds-butiksbesøg.
• Vi har allerede udvidet med et ”weekendophold” på Café Ellegaard
• + en bod ved Hertug Hans Festivallen, som selvfølgelig er betinget af den nødvendige opbakning (de sidste to år)
• … og så har vi i bestyrelsen drøftet, om vi skal tilbyde et par medlemsaftener i løbet af sæsonen, evt. med små  

studiekredse indbygget, hvor man kan mødes om et interessefælleskab.

Hjemmeside
Vores hjemmeside har ikke fungeret optimalt den sidste tid – Anne-Marie har haft svært ved dels at komme ind, dels at  
arbejde i den, derfor har I måske også oplevet, at den ikke er opdateret.
Det er en frustrationsfaktor, og en hjemmeside, der ikke fungerer, kan vi ikke arbejde med. Da vores økonomi er rigtig god i 
øjeblikket, har vi besluttet at få professionel hjælp udefra til at få hjemmesiden optimeret både brugsmæssigt og layoutmæs-
sigt. Arbejdet er i gang – Susanne Diehl og Anne-Marie Luckmann arbejder ihærdigt på det.

Andre beslutninger, drøftelser mm.
Vi har besluttet at vi skal afholde endnu et arrangement, hvor vi gør brug af Mette Plougs uld og filtrester.
Vores arrangementer annonceres i folderen ”Ud i Haderslev”.
Vi har drøftet om kontingentåret bør følge sæsonen i stedet for kalenderåret. Umiddelbart vil det være logisk, men regnskabs- 
mæssigt fungerer den nuværende ordning bedst for kasseren, så det fortsætter vi med.
Vi synes ind imellem at arrangementerne ikke bliver rundet godt nok af, og det vil vi forsøge at gøre noget ved fremover.  
I respekt for underviseren, bør vi give hende en ordentlig afrunding på arrangementets indhold og form. Det håber vi, at I vil 
hjælpe os med.

Økonomi/kontingent
Som tidligere nævnt ser økonomien rigtig godt ud – efter magre år kommer gode år! Vi ender igen i år med et pænt overskud 
og har efterhånden en god kapital, som giver os lidt frirum. Udover at bruge penge på at få optimeret vores hjemmeside, vil 
nogle af pengene blive brugt på medlemmerne i en eller anden form. 

Medlemmer
Medlemmer pr. 9.3.2015: 58
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ANDRE TEKSTILE TILBUD OG MULIGHEDEr

Vævekredsene i Danmark
Vi 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.

Foræring
Tekstilværkstedet på Bispen har overdraget os en strikkemaskine, en Royal Knitmaster. Den er opmagasineret hos formanden 
og ideen er, at den i forbindelse med et strikkemaskinekursus kan lånes af medlemmer, som gerne vil afprøve om maskinstrik 
er noget for dem.

Jeg vil slutte årsberetningen med at takke
• bestyrelsen – Christa Jessen, Hanne Engholm Jensen, Grethe Petersen, Else Ebbesen, Marie Didriksen og Susanne Diehl 

– for godt, veludført arbejde og hyggeligt og konstruktivt samarbejde
• hjemmesideadministrator – Anne Marie Luckmann – også tak til Susanne Diehl fordi du også går ind i arbejdet med at 

optimere hjemmesiden
• revisor Hanne Justesen og revisorsuppleant Vera Molberg Hansen
• Susanne Diehl for dit bidrag til julearrangementet 
• …. og sidst men ikke mindst til vores trofaste medlemsskare – uden jer var det hele nytteløs :o)

Efter fremlæggelse af denne årsberetning har vi som nævnt deltaget med en bod ved Middelaldermarkedet i Haderslev – i 
den forbindelse vil jeg meget gerne takke Lotte Møller, Hanne Saugbjerg, Susanne Diehl og Marie Didriksen for deltagelse og 
det store arbejde, de har udført.
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REFERAT: GENERALFORSAMLING 14.03.15
Årets generalforsamling startede med en workshop med Hanne Pjedsted. Der var hygge med håndstrik og nye, små teknikker 
og sjove ideer. Alle fik lavet små strikkeprøver med anderledes knaphuller, opslagning og meget mere. Hanne Pjedsted havde 
lavet et fint kompendium, så deltagerne kunne fortsætte deres eksperimenter hjemme. Det havde været en rigtig god start 
på dagen og det var (som altid) lidt svært at få lagt strikketøjet til side og komme i gang med generalforsamlingen.

Dagsorden:
• Valg af dirigent og stemmetællere
• Bestyrelsens beretning ved formanden
• Fremlæggelse af det reviderede regnskab
• Indkomne forslag
• Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende regnskabsår
• Valg af bestyrelse og suppleanter. På valg til bestyrelsen er Christa Jessen og Marie Didriksen. På valg som suppleant er 

Susanne Diehl
• Valg af en revisor og en revisorsuppleant: På valgt som revisor er Mette Augustinussen og revisorsuppleant Vera Molberg 

Hansen
• Evt. – herunder ideer til næste sæsons program

Formanden startede med at byde velkommen til årets generalforsamling.

Dirigent: Lis Norup Pedersen

Stemmetællere: Lotte Møller og Grethe Petersen

Bestyrelsens beretning ved formanden og tovholdernes resume af afholdte kurser
– se beretningen s. 6

Ellen kom blandt andet ind på Hertug-Hans festen d. 30. og 31. maj og spurgte, om der var interesse blandt medlemmerne 
for at deltage. Arrangementerne på Café Ellegaard har været en succes, og vi fortsætter traditionen, derfor er Café Ellegaard 
reserveret d. 26.-27. september.

Bestyrelsens arbejde består især i at planlægge og være tovholdere på kurser. Derfor er vi altid åbne og nysgerrige efter at 
finde nye tiltag, som kan være interessante for medlemmerne. Næste sæson vil vi holde et par medlemsaftener i løbet af 
vinteren, f.eks. som små studiekredse inden for forskellige områder. Ellen efterlyste ideer til andre nye tiltag, medlemmerne 
kan komme med forslag under punktet ”Evt.”

Vi har længe haft problemer med vores hjemmeside. MEN nu vi er i gang med at lave en ny, flot og brugervenlig hjemmeside. 
Vi håber den er klar til den nye sæson.

Som noget nyt er vi begyndt at annoncere vores arrangementer i folderen ”Ud i Haderslev”.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Christa fremlagde det reviderede regnskab. Årets overskud var på godt 7000 kr. og vi har en kassebeholdning på godt 41.000 
kr. Det fine overskud er resultatet af, at vi sparer penge til tryk og opsætning af Tråden, fordi Ellen klarer det store arbejde 
på fineste vis.
Hanne Mikkelsen og Vera Molberg har revideret årets regnskab. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

Kontingent
Formanden foreslog, at foreningens kontingent forbliver på 130 kr., det blev godkendt.

Valg af bestyrelse og suppleanter
Der var ingen nye, der ønskede at stille op til valg som bestyrelsesmedlem eller suppleant. Det betyder, at Christa Jessen og 
Marie Didriksen blev genvalgt til bestyrelsen og Susanne Diehl blev genvalgt som suppleant.
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Valg af revisor og revisorsuppleant
Mette Augustinussen har meldt sig ud af foreningen.
Hanne Mikkelsen blev genvalgt og Vera Molberg Hansen blev valgt som ny revisor.
Lis Norup Pedersen blev valgt som revisorsuppleant.

Evt.
Ruth forslog at vi, endnu en gang, skulle prøve at arrangere et foredrag om strikkegraffiti med Marie Koch, evt. i samarbejde 
med andre foreninger eller forretninger.

Ideer til næste sæson
• Tilskæring ved Ellen
• Maskinstrik og strik
• Tunesisk hækling (Hakning) (set i Danmark Rundt i TV)
• Evt. foredrag ved Marie K. – strikkegraffiti
• Vævekursus – rammevævning
• Flet med birkebark
• Små boxe
• Accessories i strik
• Moderne broderi – tekstbroderi
• Trykteknikker og efterbehandling.
• Efterbehandling af strik
• Hjemmelavet papir og formning af dette.
• Re-design – eller lav om på tøj – færdiggør dine projekter.

Ellen efterlyste medlemmer, der kunne holde inspirationskursus.

Efterår og tidlig forår: Aften med studiekreds/interessefællesskab evt. ”færdiggør dine projekter”.

I 2016 har Tekstilkreds Syd 30 års jubilæum (kredsen blev stiftet den 12/12 1986).
Ellen foreslog at medlemmerne allerede nu begyndte at overveje, hvordan jubilæet skal fejres.

Hertug Hans festival, interesserede medlemmer: Lotte Møller, Hanne Saugbjerg og evt. Lene Olsen.

Ellen afsluttede med at spørge de fremmødte om, hvad der kunne gøres anderledes i foreningen. Der var ingen forslag, kun 
ros til bestyrelsen.

Lotte Møller tog ordet og sagde, at Ellen skulle have tak for det store arbejde hun gør for Tekstilkredsen.

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 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 eksem-
pel 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. 20 83 96 22.
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. 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, hvor alle garner er beskrevet hvad angår materiale, spolernes  
størrelse og pris.

http://www.yarn.dk


PROGRAM 
FOR SÆSONEN 2015/16
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GENSIDIG INSPIRATION I ET ARBEJDS- OG INTERESSEFÆLLESSKAB

Medlemsaften m/ studiekreds 
Som noget ganske nyt tilbyder vi i denne sæson 3 medlems/studiekredsaftener. Ideen er at vi mødes om det, der interesserer 
os inden for det tekstile felt. Hensigten er at skabe et arbejds- og interessefællesskab, hvor vi sætter hinanden stævne til 
gensidig inspiration.

Vi forestiller os, at vi skaber nogle større eller mindre grupper, som har et bestemt tekstilt fokus – det kunne f.eks. være 
hånd- eller maskinstrik, beklædning, broderi, tekstiltryk, hækling, løbbinding, patchwork, vævning, plantefarvning af uld/
garn, komposition eller design.

Disse interessefællesskaber kan evt. struktureres som en form for studiekreds, hvor man giver hinanden små opgaver, skiftes 
til at lave et lille oplæg, erfaringsudveksler, fælles problemløsning, afprøver teknikker osv.

Der er i vores program for sæson 2015/16 planlagt 3 aftener, men medlemmerne i studiekredsene kan desuden aftale 
nærmere og evt. også mødes efter behov.

De planlagte aftener er:
• Mandag den 14. sept. 2015
• Onsdag den 18. nov. 2015
• Torsdag den 25. februar 2016

Konceptet kickstartes den 1. aften ved at Ellen Qvortrup forbereder en lille fælles opgave, som foreløbig er hemmelig :o) 
Desuden skal vi ha´ snakket os ind i konceptet, og forhåbentligt komme så langt, at vi får skabt nogle interessefællesskaber, 
der kan komme lidt i gang og få lavet indbyrdes aftaler.
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Forslag til studiekreds: 

Formanden/Ellen Qvortrup 
kunne rigtig godt tænke sig at 
skabe en studiekreds, hvor kom-
position og evt. design bliver 
omdrejningspunktet – håber  
nogen er med på den leg?

Susanne Diehl vil gerne lave 
en studiekreds, som har frit-
skabende broderi som fokus- 
område.

Marie Didriksen og Grethe  
Petersen vil bevæge sig omkring i 
strikningens mange muligheder.  
Marie er en dreven hånd- og 
maskinstrikker og Grethe arbejder 
meget eksperimenterende med 
håndstrik. Tanken er at danne et 
lille hold, hvor vi kan inspirere  
hinanden til at strikke på nye 
måder og bruge garn og pinde 
med fantasi.

Medbring: Håndarbejde du er i gang med og/eller materialer og redskaber, der indgår i ønskede studiekreds

Tid: Den 14. sept. + 18. nov. 2015 + 25. feb. 2016 - alle dage kl. 19.00 – 21.30

Sted: Bispen, Bispebroen 3, 6100 Haderslev

Deltagerantal: Ubegrænset

Pris: Ingen deltagerbetaling, medbring selv kaffe/te/drikkevarer og evt. kage, og dit eget service.

Ingen tilmelding, men gerne forhåndsinteresse-tilkendegivelse til kontaktperson  

Kontaktperson: Susanne Diehl, tlf. 2946 3424, mail: susannediehl@webspeed.dk

mailto:susannediehl@webspeed.dk
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BOGSTAV OG TEKST + TRYK OG BRODERI + BRUGSTEKSTIL, BILLEDE OG SKULPTUR

”Weekendophold” på Cafe Ellegaard med kursus ved Ellen Qvortrup
Til generalforsamlingen var der heldigvis mange forskellige ønsker til Tekstilkredsens arrangementer – bl.a. tekstiltryk, mod-
erne broderi, tekst/bogstaver på gamle tekstiler, 7x7x7 boxe og noget med papir. Vi vil med denne weekend på Café Ellegaard 
forsøge at forene de nævnte områder i en forhåbentlig skøn sammenhæng gennem afprøvninger, undersøgelser, eksperi-
menter og leg:

Bogstaver og tekst - bogstaver sættes sammen og danner ord, som igen kan sættes sammen til en sammenhængende 
tekst, der giver mening, har betydning, sender et budskab, men de kan også anvendes som formelementer i ornamenter og  
mønstre eller som et smukt tegn i sig selv. 

Tekstiltryk - grundlæggende kursus i enkle trykteknikker med forskellige UniPrint-bindere, metalfolie, billedoverførsel,  
mono-print mm.

Moderne broderi - oplæg om broderi, såvel i hånd som på maskine, såvel traditionelt som frit skabende.

Materialer - tekstiltryk og broderi er vores virkemiddel til at arbejde med bogstaver og tekst, og vi vil anvende tekstiler og 
papir som baggrund – lige fra simpelt oste- el. lagenlærred til smukt silke, gamle broderier, duge, viskestykker, pudevår fra 
vore formødres udstyr eller fantastiske håndlavede papirkvaliteter og mere simple papirtyper.  

Produkter - ovenstående forenes på produkter inden for brugstekstiler, billeder og skulptur, dvs. der kan arbejdes med funk-
tionelle brugstekstiler eller det kan have en mere udtryksmæssig værdi gennem billeder eller skulpturer.   

Ellen er formand for vores tekstilkreds, og har i mange år indtil 2012 undervist på læreruddannelsen inden for det tekstile 
felt og været freelance instruktør i andre sammenhænge. Hun er meget optaget af det håndværksmæssige og kvaliteten i 
det tekstile arbejde, men også det eksperimenterende, udtryksmæssige og legende har en stor plads i hendes tekstile hjerte.

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 100 kr. Medbring eget sovegrej.
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Weekendens program:

Lørdag:
09.30 - 10.00 Ankomst og indkvartering  
10.00-17.00 Ellens oplæg/ kursus/øvelser + arbejder individuelt ud fra et givent oplæg. Undervejs spiser vi den med
  bragte madpakke og foreningen er vært ved kaffe/te og lidt sødt til ganen
18.00  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:
08.00 – 09.00 Foreningen inviterer på morgenmad
09.00 – 12.00 Vi arbejder videre med hver vores projekter 
12.00 – 14.00 Oprydning, vi spiser rester, udstilling og ”farvel og tak”

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.

Medbring: Der sendes en medbringeliste ud ca. 14 dage før kurset, men begynd allerede nu at samle 
 en bunke med forskellige tekstiler, gerne rester, gamle tekstiler og broderier og forskellige papirkvaliteter.

Tid: Lørdag d. 26. og søndag d. 27. september 2015 - lørdag kl. 9.30 til søndag kl. 14.00

Sted: Café Ellegaard, Slevadvej 7, Stursbøl, 6560 Sommersted

Deltagerbetaling: 400 kr. for medlemmer / 530 kr. for ikke medlemmer, inkl. kaffe/te og brød/kage.
 + evt. overnatning 100 kr. Medbring selv service, kop/tallerken/bestik

Deltagerantal: Maks. 25 / min. 15

Tilmeldingsfrist: 16. august 2015

Tilmelding til / kontaktperson: Susanne Diehl, tlf. 2946 3424, mail: susannediehl@webspeed.dk
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BILLEDVÆVNING 
Kursus ved Mona Lise Martinussen 
Målet med dette kursus er at lære de grundlæggende teknikker indenfor billedvævning, så vi på egen hånd kan arbejde  
videre og udforske mulighederne indenfor dette område.

I en lille billedvævning afprøves grundlæggende teknikker i velegnede materialer. Kurset omfatter opsætning af væveramme, 
vævning, kantafslutninger og monteringsforslag. Evt. forarbejde til endnu en vævning. Mona Lise Martinussen vil med sin 
mangeårige erfaring dele ud af sin viden på området.

Mona Lise er uddannet lærer med håndarbejde som speciale og har senere taget mange kurser i vævning, haft værksteds- 
ophold i flere perioder samt eget værksted siden 1994. Hun har gennem snart 40 år undervist på aftenskoler, seminarier og 
højskoler, og har gennem 25 år arbejdet sammen med kunstner Ullrich Rössing fra Skælskør. Han tegner og farvelægger alle 
oplæg til både bundne og frie opgaver. Mona Lise står for optegning af karton, farvning af garn og selve vævningen.

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.

Medbring: Målebånd, saks og skrivegrej/papir. Der væves på små metalrammer, der kan lånes/købes på kurset.

Underviser medbringer: garn til første væveprøve. Ny teoribog kan være et godt grundlag (kan lånes/købes).

Tid: Fredag d. 23. oktober og lørdag d. 24. oktober 2015 – fredag 17.00-22.00  lørdag 10.00-16.00 plus en  
opfølgningsdag/aften på 5 timer som aftales på kurset

Sted: Bispen, Bispebroen 3, Haderslev

Deltagerbetaling: 570,- kr. for medlemmer/700,- kr. for ikke medlemmer incl. kaffe/ the og kage/brød – medbring 
selv service, kop/tallerken/bestik.Der må påregnes udgifter til materialer, som betales på selve kurset.

Deltagerantal: Maks. 12 / min. 9

Tilmeldingsfrist: 11. september 2015

Tilmelding til / kontaktperson: Marie Didriksen, tlf. 3095 1180, mail. skovly.didriksen@privat.dk
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BIRKEBARK 
Kursus ved Søren Hjuler
Med birkebarken som hovedmateriale, skal vi lave små skåle, kurve, æsker og dåser.
Hele barkstykker kan foldes til fade og kantsys med rødder eller kan sys ned med rødder/tampes sammen til dåser med 
træbund og låg. Af barkstrimler kan der flettes kurve, knivskeder, knapper m.m.

Søren har arbejdet med børn og unge i 25 år, først i daginstitution/sfo/friskole og de seneste 15 år på Klintbjerg Efterskole - en 
specialskole for unge med særlige behov. Søren arbejder mest med gamle håndværk indenfor den nordiske tradition, hvorfra 
han også henter sin inspiration.  

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.

Medbring: Stort skæreunderlag, hobbykniv, stållineal, saks og klemmer. Birkebark kan købes af underviser

Tid: Lørdag d. 7. og søndag d. 8. november 2015 – lørdag 10.00-17.00 og søndag 9.00-15.00

Sted: Slesvigske Vognsamling, Simmerstedvej 1, 6100 Haderslev

Deltagerbetaling: 540 kr. for medlemmer / 670 kr. for ikke medlemmer incl.kaffe/te og kage
 – medbring selv service, kop/tallerken/bestik

Deltagerantal: Maks. 12/ min. 9

Tilmeldingsfrist: 26. september 2015

Tilmelding til / kontaktperson: Christa Jessen, tlf. 2083 9622, mail ckkj@ogberg.dk
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TEKSTILE SMYKKER
Julearrangement – inspirationsaften
Denne aften vil vi lade os inspirere af Ellen, Lis og Grethes sjove, flotte og finurlige tekstile smykker. De vil hver især vise deres 
smykker frem og give os en vejledning i, hvorledes vi kan lave vores egne.

Ellen Qvortrup tilbyder:
Hæklede smykker og leg med materialerne. 
Cirklen er udgangspunktet, forskellige materialesammensætninger, der giver forskellige overflader/tekstur er i fokus, og med 
knapper, dimser og dutter kan man fuldende udtrykket. 

Medbring: 
Garner i mange forskellige afskygninger - blanke, matte, ”langhårede”, glatte, tykke, tynde, effektgarner, papirgarner, snore, 
stofstrimler, sytråd, tyndt metaltråd osv.
Knapper, perler, dimser og dutter + brochenåle og evt. lædersnøre.
Hæklenåle i forskellige størrelser og alm. sygrej 

Lis Norup Pedersen tilbyder:
Mangler du den sidste julegave eller er du bare glad for tekstile smykker. Hvis ja, så kan du hurtigt strikke en sjov halskæde. 
Du kan strikke i tykt garn, tyndt garn, kraftig sytråd eller andet sjovt – det er kun fantasien, der sætter grænser.
Der er tale om et lille strikkeprojekt, hvor to strimler med huller flettes til en flot kæde. 
Lis medbringer selvfølgelig flere eksempler på ovennævnte til inspiration.

Medbring:
Forskellige garnrester og tilhørende strikkepinde. 

Grethe Petersen tilbyder:
Lav en fin halskæde af vokset bomuldstråd, filtkugler og filtskiver.

Medbring:
Filtkugler, filtstof, vokset bomuldstråd. Nåle i forskellige størrelser, saks, alm. sy grej.
Grethe medbringer også materialer, du har mulighed for at købe + nogle af Mette Plougs filtede rester.  

Medbring: Se under de ovenstående beskrivelser

Tid: Torsdag d. 3. december 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 – medbring selv 
service, kop/tallerken/bestik 

Deltagerantal: Ubegrænset. Ingen tilmelding

Kontaktperson: Susanne Diehl, tlf. 2946 3424, mail: susannediehl@webspeed.dk
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LABYRINTSTRIK – MASKINSTRIK
Kursus ved Marianne Jensen
Kursets hovedindhold vil være labyrintstrik, en teknik som strikkes ved hjælp at partknapperne og dobbelthøjdetasten, og 
som ikke giver lange flotteringer på bagsiden.  Der strikkes kun på hovedapparat og med 1 farve ad gangen. Teknikken kaldes 
også slipstitch, mosaicstrik eller vævestrik (håndstrik).

Mønstrene skal omsættes til maskinen, og det kræver en grundig forståelse for mønsterets opbygning. Vi vil arbejde med 
forskellige prøver, og jeg har lidt modeller med til inspiration. Det er nemmest at strikke labyrintstrik ved hjælp af en farveskift-
er til enkeltapperat, men til prøver kan den undværes. Derudover vil der blive arbejdet med teknikker, der er i familie med 
labyrintstrik. Igen er det vigtigt at forstå teknikken i mønstrene.

Som supplement til labyrintstrik vil der blive mulighed for at få svar/hjælp til netop de teknikker, som du evt. gerne vil arbejde 
med. Jeg tager alle mine kompendier med, så mon ikke vi kan finde svar på det meste. Der bliver undervist ud fra Brother 
strikkemaskiner, har du en anden type så husk brugsanvisningen, så finder vi nok ud af det.

Marianne Jensen er uddannet pædagog og har gennemført uddannelsen ”maskinstrik” på Hellerup Tekstilseminarium.
Har arbejdet i mange år som daghøjskole- og produktionsskolelærer med strik som linje.  Afholder selv maskinstrikkekurser i 
Ringkøbing, og underviser også dagligt i sit arbejde dog ikke i strik.
Marianne er medlem af ”Netmaskerne”, hvor hun i flere år underviste på weekend kurser og har deltaget i alle Netmaskernes 
udstillinger. 

Marianne skriver om sit arbejde: ”Når jeg skal i gang med f.eks. en udstillingsmodel, starter jeg med at læse om temaet, 
finder billeder af modeller, bygninger og andet som jeg klipper ud og laver en planche med. Næste skridt er design af model, 
strikkemønstre og strikkeprøver. Mange prøver kasseres inden de rigtige er klar til modellen. 
Til design anvender jeg designaknit. Ud over at strikke udstillingsmodeller, er jeg optaget af at strikke til mine 8 børnebørn. 
Til dem er jeg meget traditionel i mit strik. Det er vigtigt, at mine modeller er funktionelle.”

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.

Medbring: Strikkemaskine + alm. tilbehør. Evt. farveskifter til enkeltapperat. Garn i både tynde og lidt tykkere 
kvaliteter, (garn der passer til spænding 4 - 9). Ternet papir, blyant og viskelæder. Der vil på kurset blive arbejdet ud 
fra et kompendium som koster 75 kr.

Tid: Lørdag d. 16. januar og søndag d. 17. januar 2016 – begge dage kl. 10.00-16.00 
Sted: Bispen, Bispebroen 3, Haderslev. Som nævnt i indledning til Tråden ”Velkommen til en ny sæson” er der uklar-
heder omkring lokalesituationen på Bispen, så der kan ske ændringer i kursussted + evt. en lidt højere kursuspris pga. 
at der skal betales for lokalerne.

Deltagerbetaling: 610,- kr. for medlemmer /740,- kr. for ikke medlemmer plus materialer, inkl. kaffe/ the og brød/
kage – medbring selv service, kop/tallerken/bestik

Deltagerantal: maks. 12 / min. 9

Tilmeldingsfrist: 5. december 2015

Tilmelding til: Kontaktperson Marie Didriksen, tlf. 3095 1180, mail: skovly.didriksen@privat.dk
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RAMMEVÆVNING
Kursus ved Ruth Søndergaard
På dette kursus skal laves en lille trend, som skal sættes i væven, væves og klippes af væven igen, der skal laves en garnbereg-
ning, og man skal nå at læse en væveopskrift. Ruth foreslår også en fællesvævning, så alle får mulighed for at prøve forskellige 
materialer på samme trend, det kan der komme mange sjove variationer ud af. Rammevæven har begrænsede muligheder, 
men rammer fremmer kreativiteten.
Måske kan man nå at lave trend og påbegynde et større arbejde f.eks. et tørklæde eller et stykke stof. 

Ruth er uddannet håndarbejdslærer fra Seminariet for Tekstil, Design og Brugsgrafik i Højer, 1994, og har bl.a. undervist i 
vævning, syning, papirmageri m.m. på højskoler, produktionsskoler og i foreninger.

Umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb udsendes deltagerliste, oplysninger vedr. betaling, betalingsfrist og andre rele-
vante 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.

Medbring: Rammevæv med tilbehør så som flade pinde (bompinde - evt. fra træpersienne), trendbord, hvis du 
har et, kam, saks, et par m. stofstrimler.  Papir og blyant. Totrådet uldgarn - nærmere herom senere, når kurset 
nærmer sig.  Frembindingssnor: knyttegarn 16/2 (har Ruth også med). Ruth har 2 rammevæve, der kan lånes, samt 
et trendbord. Beregn lidt udgifter til kopier.

Tid: Lørdag d. 6. februar og søndag d. 7. februar 2016 - lørdag kl. 10.00-16.00 og søndag kl. 9.00-15.00.

Sted: Bispen, Bispebroen 3, 6100 Haderslev. Som nævnt i indledning til Tråden ”Velkommen til en ny sæson” er der 
uklarheder omkring lokalesituationen på Bispen, så der kan ske ændringer i kursussted + evt. en lidt højere kursuspris 
pga. at der skal betales for lokalerne.

Deltagerbetaling: 550,- kr. for medlemmer, 680,- kr. for ikke-medlemmer inkl. kaffe/ the og brød/kage – medbring 
selv service, kop/tallerken/bestik

Deltagerantal: maks. 12/ min 9.

Tilmeldingsfrist: 19. december 2015

Kontaktperson: Grethe Petersen, tlf. 5142 5030 eller 7452 2248, mail: erikpe@moltrup-sogn.dkk
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GENERALFORSAMLING 2016 MED TO FOREDRAG OM STRIK

Lørdag den 19. marts 2016 afholdes den årlige generalforsamling. Dette års generalforsamling bliver igen afholdt i strik-
kens tegn, da vi har været så heldige at få to spændende strikkere til at komme og fortælle om strik og efterbehandling.  
Jette Jermer er hentet fra kredsens egne rækker, mens Helle Kokholm kommer fra Brande.

Dagens program: 
Kl. 10.00 – 11.45  Foredrag ved Jette Jermer ”Efterbehandling af strik kan tilføje tøjet et tvist”
Kl. 12.00 – 12.30  Fælles frokost – deltagerne medbringer en lille ret til fælles buffet. 
  Medbring selv drikkevarer og service - kop, tallerken og bestik.
Kl. 12.30 – 14.15  Foredrag ved Helle Kokholm ”Min snørklede designproces”
Kl. 14.30 – 16.30  Generalforsamling – herunder er kredsen vært ved kaffe/te og kage 

Efterbehandling af strik kan tilføje tøjet et tvist
Jette Jermer er mangeårigt medlem af Tekstilkredsen. Hun er væver, ivrig hånd- og maskinstrikker og medlem af Netmask-
erne, hvor hun flere gange har deltaget i udstillinger. 

Jette beskriver i stikord, hvad hun vil komme ind på i sit foredrag: 
”Tryk på strik – blank eller mat – en eller mange farver – felter i 
sølv, guld eller kobber – svulmepasta – spraymalet felt gennem 
blonde – der er mange muligheder med tryk. Derudover kom-
mer formfiksering af syntetiske materialer, filtning i felter osv.” 
Jette medbringer prøver, som kan studeres nærmere. 

Min snørklede designproces
Helle Kokholm er uddannet lærer med håndarbejde som linjefag. Efter en længerevarende depression valgte hun at blive 
hjemmegående. Det kreative arbejde indenfor det tekstile område fortsatte og under navnet ”Helle design”, skaber hun 
maskinstrikkede kreationer samt knapper fremstillet i cernit. Foredraget kommer til at handle om design indenfor maskin- 
strik, som har optaget Helle de seneste år. 

Helle Kokholm fortæller: 
”Jeg designer tøj til kvinder i en rimelig bred målgruppe, så som 
kjoler, veste, trøjer, bluser, sjaler, kravekrøs, hatte mm. strikket 
i bedste kvaliteter af uld, bomuld og silke. Mine design er enkle, 
men ofte med et skævt twist, det kan være i konstruktionen af 
modellen, asymmetri, farvesammensætningen eller noget helt 
fjerde.
Nogle af mine kreationer er forsynet med egne knapper og en 
del af disse modeller har forskellige forvandlingsmuligheder. 
Inspiration til design finder jeg i blade, bøger, tidens trend og 
andre designere, som for eksempel Jytte Slente. Desuden er jeg 
inde i en kontinuerlig modeludvikling, hvor det ene produkt af-
føder et nyt design. Jeg vil have en del design med, der skal syn-
liggøre designprocessen og som deltagerne kan få lov at prøve, 
studere og mærke.”
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Generalforsamling 19. marts 2016 kl. 14.30-16.30

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 Ellen Qvortrup, Grethe Petersen og Hanne Engholm Jensen. 
7. På valg som suppleant er Else Ebbesen. 
8. Valg af 1.revisor og 1.revisorsuppleant: På valg som revisor er Hanne Mikkelsen og revisorsuppleant Lis Norup Pedersen.
9. 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 frokost: En ret til fælles buffet + drikkevarer og service. 

Tid: Lørdag d. 19. marts 2016 kl. 10.00 – 16.30

Sted: Bispen, Bispebroen 3, 6100 Haderslev 

Deltagerbetaling: 50 kr. for medlemmer / 75 kr. for ikke-medlemmer inkl. kaffe/te og brød/kage - medbring selv 
service, kop/tallerken/bestik 

Deltagerantal: Ubegrænset. Ingen tilmelding 

Kontaktperson: Hanne Engholm Jensen, tlf. 7453 2680, mail engholm@webnetmail.dk

mailto:engholm@webnetmail.dk
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GIV DINE RESTGARNER NYT LIV
Inspirationsaften ved Grethe Petersen
Dette er en inspirationsaften, hvor Grethe vil vise, at små strikke-hækleprøver i forskellige teknikker kan blive sat sammen 
til et sjal eller tørklæde.  Fantasien får lov at udfolde sig for hver især, og der er ingen regler eller grænser for, hvad man kan 
tillade sig; det afgør ens kreativitet og humør.

Ved hjælp af teknikkerne strik, hækling, gimpning og tunesisk hækling kan garnrester forvandles til fantasifulde sjaler. Jeg 
starter med at strikke en lille lap i f.eks. ret, hækler videre på lappen med nyt garn, samler igen masker op og med nyt garn 
strikkes eller hækles videre i nyt mønster. Den ene lap afføder en ny og med forsk. overflader, former, farver, teknikker og 
udtryk får man efterhånden et lille eventyrligt stykke tekstil, som er meget velegnet til sjal eller tørklæde.

Grethe er meget interesseret i alt indenfor det kreative område og blev på et tidspunkt meget inspireret af bogen: 
Freeform /strik & hækling af Prudence Mapstone, hvor forfatteren giver utallige eksempler på, hvordan man kan have det 
sjovt med små midler og bevæge sig ud på et næsten malerisk plan med resterne i garnkurven. Lutter lapper, enten strikket 
eller hæklet i alverdens smukke farver og garner, bliver til årets sjælevarmer eller sjal.  Grethe skulle lige eksperimentere lidt 
og tilføjede lapper, som var gimpet eller filtet, hvilket gav en helt ny dimension til arbejdet.

Det forventes, at du er vant til at håndtere strikkepinde og hæklenål; der vil være mulighed for at lære gimpning og tunesisk 
hækling, så kom derfor og lad hæklenål, strikkepinde, gimpenål og tunesisk hæklenål løbe løbsk og giv dine garnrester nyt liv.

Medbring: Garnrester fra garnkurven, hæklenål og strikkepinde i forsk. størrelse, nåle og saks. Gimpenål og  
tunesisk hæklenål har underviser med. 

Tid: Onsdag d. 30. marts 2016, 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 – medbring selv 
service, kop/tallerken/bestik

Antal deltagere: Ubegrænset. Ingen tilmelding

Kontaktperson: Else Ebbesen, tlf. 7452 2852, mail: glarbo@webspeed.dk
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RE-DESIGN OG MØNSTERKONSTRUKTION 
Kursus ved Elsebeth Hede Jensen
Vi gentager succesen fra sidste sæson med mønsterkonstruktion ud fra personlige mål. Der vil blive arbejdet med tilskæring, 
drapering, tilretning af personlig grundform og udformning af eget design. Der vil blive vist arbejdsmetoder og diverse rele-
vante sy teknikker til at re-designe.

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. Hun arbejder hovedsagelig i gode naturmaterialer som bomuld, hør, uld og viskose. 
En farve, et snit, en flig af en gammel kjole kan være det, der sætter gang i en ny model. Ofte er udgangspunktet en eksister-
ende model, der modelleres til nyt design. Når kunden bestiller kigger Elsebeth altid på personen, der skal have tøjet på og 
tager inspiration og udgangspunkt i det, hun ser.

E-beths laver også kostumer i samarbejde med forskellige teatre og andre aktører, blandt andet med Teatret Møllen i Hader-
slev. Elsebeth er uddannet håndarbejdslærer fra Odense Håndarbejdsseminarium. Hun har undervist på aftenskole i Århus, 
Daghøjskolen i Sønderborg, Aktivitetshuset i Haderslev, Produktionsskolen i Haderslev og har haft kurser for/i Historicum i 
Christiansfeld.

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.

Medbring: Tegnegrej, symaskine, sygrej, gine, stof til eget design, tøj du gerne vil re-designe, evt. forlænger- 
ledning. Det er, i begrænset omfang, muligt at låne en gine.

Instruktøren medbringer: Diverse inspirationsmodeller, mønsterpapir, stoutstof (til prøver), tilskæringsbøger m.m. 

Tid: Lørdag d. 30. april og søndag d. 1. maj 2016 - lørdag kl. 10.00-17.00 og søndag kl. 9.00-15.00

Sted: Bispen, Bispebroen 3, 6100 Haderslev. Som nævnt i indledning til Tråden ”Velkommen til en ny sæson” er der 
uklarheder omkring lokalesituationen på Bispen, så der kan ske ændringer i kursussted + evt. en lidt højere kursuspris 
pga. at der skal betales for lokalerne.

Deltagerbetaling: 425,- for medlemmer / 555,- for ikke medlemmer, inkl. kaffe/te og brød/kage – medbring selv 
service, kop/tallerken/bestik

Deltagerantal: maks. 13 / min. 10

Tilmeldingsfrist: 19. marts 2016

Tilmelding til / kontaktperson: Christa Jessen, tlf. 2083 9622, mail. ckkj@ogberg.dk

mailto:ckkj@ogberg.dk
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UDFLUGT TIL KOLDING
Lørdag d. 21. maj har vi efter mange opfordringer planlagt en udflugt til Kolding.
Vi starter dagen med et besøg i butikken hos Georg Jensen Damask, her kan vi nyde deres flotte vævede tekstiler.  
Se mere på http://www.damask.dk/

Derefter går turen til Designskolen Kolding. Vi har bestilt en af de studerende til at guide os rundt og fortælle om skolen.  
I 1967 startede Kunsthåndværkerskolen i Kolding med en tekstillinje (stoftryk og væv) og en reklamelinje. Her næsten 50 år 
senere er mange ting forandret, skolen hedder Designskolen Kolding og man kan nu uddanne sig inden for linjerne: Mode og 
Tekstil, Industrielt design, Kommunikationsdesign, Accessory design.
Læs mere på https://www.designskolenkolding.dk/

Eftermiddagen bliver i kunstens tegn. Vi vil enten besøge Koldinghus, Trapholt, Nicolai eller et helt andet sted - det vil af-
hænge af, hvor der er spændende udstillinger.

Dagens program:
Kl. 09.20  Vi mødes på parkeringspladsen ved Jem og fiks, Sverigesvej 2, Haderslev og arrangerer samkørsel
Kl. 10.00 – 11.00 Georg Jensen Damask, Dieselvej 2, Kolding
Kl. 11.15 – 12.45 Besøg og rundvisning på Designskolen Kolding, Ågade 10, Kolding
Kl. 14.00 – 17.00 Vi besøger Koldinghus, Trapholt, Nicolai eller et helt andet sted
Kl. ca. 17.30 Vi er tilbage i Haderslev

Umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb sendes deltagerliste, oplysning vedrørende betaling, betalingsfrist og andre rel-
evante oplysninger. I tilfælde af for få tilmeldte deltagere, forhører tovholder sig hos de tilmeldte, om man ønsker udflugten 
gennemført mod en lidt højere kursuspris.

Tid: Lørdag d. 21. maj 2016 

Frokost: Efter besøget på Designskolen finder vi et sted at spise, deltagerne betaler selv.

Deltagerbetaling: 100 kr. + kørepenge (max 70 km) + mad

Antal deltagere: Maks. 20 / min. 12

Tilmeldingsfrist: 9. april 2016. 

Kontaktperson: Hanne Engholm Jensen, tlf. 7453 2680, e-mail engholm@webnetmail.dk

http://www.damask.dk/
mailto:https://www.designskolenkolding.dk/?subject=
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TILLIDSPOSTER 15/16 

Formand Ellen Qvortrup
Møllesvinget 36, Moltrup
6100 Haderslev
Tlf. 40 987 567
ellenq@moltrup-sogn.dk
Valgt 6. gang 2014

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

Kasserer Christa Jessen
Ryes Møllevej 38
6100 Haderslev
Tlf. 20 83 96 22
ckkj@ogberg.dk
Valgt 8. gang 2015

Sekretær Hanne Engholm Jensen
Eskærhøjvej 8
6100 Haderslev
Tlf. 74 53 26 80
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
skovly.didriksen@privat.dk
Valgt 2. gang 2015

Suppleant Else Ebbesen
Skibbrogade 21
6100 Haderslev
Tlf. 74 52 28 52
glarbo@webspeed.dk
Valgt 2. gang 2014

Suppleant +
Redaktion 
hjemmeside

Susanne Diehl
Lembckesvej 41 st. th.
6100 Haderslev
TLF. 74 52 34 24 / 29 46 34 24
susannediehl@webspeed.dk
Valgt 2. gang 2015

Revisor Vera Molberg Hansen
Dyrhave 76
6200 Aabenraa
Tlf. 74 62 32 20
mithras@os.dk
Valgt 1. gang 2015

Revisor Hanne Mikkelsen
Hammelev Bygade 9
6500 Vojens
Tlf. 74 50 74 81
justm@webspeed.dk
Valgt 3. gang 2014

Revisor-suppleant Lis Norup Pedersen
Rosenbakken 105
6100 Haderslev
lisnoruppedersen@gmail.com
Valgt 1. gang 2015

Redaktion 
hjemmeside

Anne-Marie Luckmann
Ribevej 12
6520 Toftlund
Tlf. 74 83 02 84
anne.marie.luckmann@skolekom.dk

Redaktion Tråden Bestyrelsen

Grafisk opsætning Vivi Frølich
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MEDLEMSLISTE 1.6.2015
 Navn Adresse Postr By Tlf Mobil E-mail

Anne Grethe Therkildsen Kelstruphave 54 6100 Haderslev 74582413  atherkildsen@hotmail.com

Anne Marie Luckmann Søndergade 28B 6520 Toftlund 74830284  anne.marie.luckmann@skolekom.dk

Anne-Lise Holt Andersen Kroghskobbel 17 6100 Haderslev 40977074  anneliseholtandersen@hotmail.com

Annelise Kjær Sørensen Ullerupvej 91 6780 Skærbæk 74752262  aks.ullerup@mail.dk

Bente Autzen Faeverhus 252 6200 Aabenraa 746216621  bente-autzen@dadlnet.dk

Bente Nielsen Thorstedvej 8c 7700 Thisted 21439489 bente-vib@hotmail.com

Birgit Jakobsen Brændbjerg 21, Øsby 6100 Haderslev birgitesbjerg@mail.dk

Birgit Nielsen Årø 259 6100 Haderslev 74584996 aaroe_galloway@hotmail.com

Britta Buchholt Skrågyde 21, Hejsager 6100 Haderselv 74571380 britta-buchholt@jubii.dk

Britta Hæstrup Bag Hjelm 5 6200 Aabenraa 73620555 22440245 brikur@rollum.dk

Charlotte Jacobsen Runebakken 15 6500 Vojens charlotte.w.jacobsen@skolekom.dk

Christa Jessen Ryes Møllevej 38 6100 Haderslev  20839622 ckkj@ogberg.dk

Christa Kristensen Mimersvej 25 6100 Haderslev 74524040 23953295 ck.haderslev@mail.tele.dk

Conny Mamsen Rugmarksvej 26, Skrydstrup 6500 Vojens 41563023 frumamsen@icloud.com

Dorte Dinesen Hjort Lorenzensvej 31 6100 Haderslev 74535153  dinesendorte@gmail.com

Dörte-Kristin Larsen Vandlingvej 5 6100 Haderslev 42604088 doertedeussen@gmx.de

Elisabeth Henriksen Sandefjordsvej 16 6100 Haderslev 74520411 sand16@post.tele.dk

Ellen Qvortrup Møllesvinget 36, Moltrup 6100 Haderslev 40987567 ellenq@moltrup-sogn.dk

Else Ebbesen Skibbrogade 21 6100 Haderslev 74522852  glarbo@webspeed.dk

Elsebeth Pico Søndergade 4 6500 Vojens ej@vgie.dk

Ester Arentsen Nørreskovparken 47 6200 Aabenraa   eike@weebspeed.dk

Estrid Dam Kulmbach Præstevænget 8, Fjelstrup 6100 Haderslev 51261513 estrid@damkulmbach.dk

Eva M. Smith Seggelund Hovedvej 60 6070 Christiansfeld  61702904 eva@corc.dk

Gerda Kaltoft Bjergholt 4 6200 Aabenraa   gerdakaltoft@youmail.dk

Gitte Weber Fjelstrupvej 15 6100 Haderslev   kweber@email.dk

Grehe Fuglsig Fjordagerring 71 1.th. 6100 Haderslev 22959755 gretefuglsig@gmail.com

Grethe Petersen Moltrup Bygade 79 6100 Haderslev 74522248  erikpe@moltrup-sogn.dk

Gunhild Eeg Højgårdvej 5, 6100 Haderslev 74524393 geeg@mail.dk

Hannah Nielsen Havvejen 2A, Vilstrup 6100 Haderslev 61820419 hannah-nielsen@hotmail.com

Hanne E. Jensen Eskjærhøjvej 8 6100 Haderslev 74532680 engholm@webnetmail.dk

Hanne Jørgensen Kelstruphave 51 6100 Haderslev   bentaage@bbsyd.dk

Hanne Mikkelsen Hammelev Bygade 9 6500 Vojens 74507485  justm@webspeed.dk

Hanne Saugbjerg Thomas Kingosvej 20 6100 Haderslev 23376387 hsaugbjerg@webspeed.dk

Hanni Eskildsen Barsøvej 126, Løjt Kirkeby 6200 Aabenraa   hanni.eskildsen@skolekom.dk

Helle Schultz Småkærvej 40, Hejsager 6100 Haderslev dinfrisør@gmail.com

Henny Thule Thulesvej 3 6100 Haderslev  26593564 hennythule@youmail.dk
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Inge Schmidt Odinsvej 293 6500 Vojens   is@vgie.dk

Inga Clausen Ålkærvej 3, Ålkær 6500 Vojens ingaclausen@hotmail.com

Inger Brønd Jørgensen Ådalsparken 17, Vonsild 6000 Kolding  20918992 ai-joergensen@stofanet.dk 

Jette Jermer Aastrupvej 11 6100 Haderslev 74520096  jettejermer@mail.dk

Jette Thomsen Østergade 11 6630 Rødding 20470146

Karen Nygaard Boldershøj 14 6534 Agerskov   karen-nygaard@mail.tele.dk

Karin Bisbjerg Klosteret 25b 6100 Haderslev 24270464 kabisbjerg@gmail.com

Kirsten Bunkenborg Æ Skovbryn 19 6094 Hejls 74566270  kovb@mail.dk

Lene Kappel Søndrealle 46, Stepping 6070 Christiansfeld 74568340 lenekappel@live.dk

Lene Olsen Skovparken 22 6070 Christiansfeld 23461095 solsikke@christansfeld.tv

Lis Fog Margrethevej 8 6520 Toftlund 26836404 lisfog@bbsyd.dk

Lis Norup Pedersen Rosenbakken 105 6100 Haderselv 30294606 lisnoruppedersen@gmail.com

Lise-Lotte Møller Højgårdshaven 24, Harte 6000 Kolding 26976466 lotte-jens@stofanet.dk

Marianne Michelsen Parkvej 70 6100 Haderslev  61600207 mkmichelsen@hotmail.com

Marie Didriksen Hjerndrup Nørrevej 35 6070 Christiansfeld 74561180 30951180 skovly.didriksen@privat.dk

Marielle Hansen Uldalvej 12 6500 Vojens 60884846 morjelle@live.dk

Merete Kjelsbak Sandbjergvej 40 6535 Branderup 74835030 20652795 74835030@mail.dk

Mette Solkær Slevadvej 7 Stursbøl 6560 Sommersted 74846500 29896500 cafeellegaard@sol.dk

Nina Fink Isaksen Grønnemosevej 21, Vollerup 6400 Sønderborg 40318869 ninafinkisaksen@gmail.com

Pernille Thorsen Odinsvej 355 6500 Vojens  22900224 pernille@thorsen,info

Pernille Aarøe Kobbelgårdsvej 71, Ullerup 7000 Fredericia  21491534 pernilleogsteen@post.tele.dk

Pia Zinn Uldalvej 16, Uldal 6500 Vojens  22304836 pia.zinn@bbsyd.dk

Ruth Søndergaard Søndermarken 2 5580 Nørre Aaby 20783524  ruths@stofanet.dk

Sofie Qvortrup Sejrøgade 12 4.th. 9000 Ålborg 20993559 s_qvortrup@hotmail.com

Sonja Larsen Løjt Kloster 5, Løjt Kirkeby 6200 Aabenraa   sonja.larsen3@skolekom.dk

Susanne Diehl Lembckesvej 41 st.th. 6100 Haderslev 29463424 susannediehl@webspeed.dk

Susanne Hygum Sørensen Præstegårdsvej 16 6534 Agerskov 74833975 hygumsorensen@bbsyd.dk

Susanne Roupé Hoptrup Hovedgade 65 6100 Haderslev 30262255 sroupe@hotmail.com

Tove Sørensen Katsund 6 6100 Haderslev   tove.sorensen@webspeed.dk

Tove Zoega Skinkelsvej 12 6100 Haderslev 20692734 wizo@privat.dk

Turi Lind-Jakobsen Holmvej 6, Kliplev 6200 Aabenraa 74688383  turilind@gmail.com

Ulla Autzen Tjørnebakken 56 6100 Haderslev 74529856  ullajens.autzen@mail.dk 

Ulla Knapenhans Østergade 57 6500 Vojens 74542607 29710910 knabenhans@bbsyd.dk

Vera Molberg Hansen Dyrhave 76 6200 Aabenraa 74623220  mithras@bbsyd.dk

Aase  Mertner Friedrichstal 50 D 
24939 Flensburg   aase@mertner.com
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