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Velkommen til en ny sæson

Kære medlemmer

Velkommen til alle medlemmer i Tekstilkreds Syd, håber hver især har haft en god og dejlig sommer og sammen 
med os har lyst til at tage hul på en ny sæson.

Generalforsamlingen er altid et godt forum til at høre om nye ideer og ønsker fra jer, det prøver vi så vidt muligt 
at tage højde for, når vi går i gang med at planlægge program. Vi prøver denne gang at imødekomme et ønske 
om at fordele kursus over 2 aftener i stedet for en weekend; det giver forhåbentlig lidt mere plads til småbørns-
familier og andre med en travl hverdag.

Sæsonens arrangementer:

I september indleder vi sæsonen med at deltage i Stafet for Livet, dels for at vise ansigt udadtil og måske hverve 
nye medlemmer, dels for at deltage i et arrangement, vi synes er så betydningsfuld og berører så mange, at vi 
nødig vil lade være. Vi kan kun opfordre alle til at deltage, det er vigtigt at være med.

Først i oktober kigger vi i skabe og skuffer derhjemme for at se, om vi kan bruge det vi har, eller måske vil med-
bringe det til en fornøjelig køb/salg/bytte-aften på Bispen, hvor andre vil kunne få glæde og fornøjelse af lidt 
“nyt”.

Start oktober har vi hyret Hanne Plougmand, som udover at være voksenunderviser og pædagog har en stor 
kærlighed til håndarbejde; det kan vi nyde godt af, når hun giver kursus i at brodere på akvarelpapir, hvilket  
giver et utrolig flot udtryk med 3-d effekt, især når der benyttes forskellige teknikker såsom foldning, vævesting, 
hækling m.m.

Midt i november byder vi ind med lidt juleinspiration; vi vil forsøge at finde god julestemning frem ved at lave 
juletræer på mange forskellige måder og af mange forskellige materialer.

Vi tager hul på det nye år med en inspirationsweekend sidst i januar; der vil vi forsøge at forandre gamle og 
næsten kassable tekstiler til nye ved at trylle lidt med broderi, sjove knapper, sy om, ind eller ud, lave tryk og hvad 
vi ellers finder på af sjove ideer.

Midt i januar bliver der mulighed for et værkstedsbesøg hos Strikkebutikken Garnache i Nørregade. Vi satser på 
en hyggelig og givende aften med lidt gang i strikkepindene og en masse kig på alt det dejlige garn, som findes i 
Connys butik.

I februar bliver der mulighed for at fremstille strik på maskine, denne gang er det Dorthe M. L. Jensen, som er en 
meget dygtig underviser og hun vil med udgangspunkt i naturen guide deltagerne hen, hvor de ønsker at være, 
med mønstre, farvesammensætning, design m. m. 

Februar og marts.
På et kursus over 2 hverdagsaftener skal vi arbejde med tekstile billeder, der fortæller en historie. Ellen Qvortrup 
vi inspirere til at fremstille et tekstilt billede, som kan supplere de billeder, vi i forvejen har hængende. Det sker 
i slutningen af februar, og den første aften bliver man sat rigtig godt i gang og har så tid til hjemmearbejde indtil 
næste kursusaften, som er slut marts.

I marts holder vi også Generalforsamling, og som noget nyt prøver vi at holde det en hverdagsaften. Først af-
holder vi generalforsamling, som vi forventer, tager ca. 1 time, dernæst et kreativt indslag, noget alle vil kunne 
bruge v. festlige lejligheder. Det drejer sig om patchworkflag og kan måske blive til mange forskellige modeller og 
udtryk, når vi er færdige.

Først i april har vi et nyt område, formfiksering, som Dorthe M. L. Jensen vil introducere os for. En lørdag hvor vi 
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skal eksperimentere og skabe form og overflade i vævede tekstiler som uld, silke eller polyester.

Start juni runder vi sæsonen af med en udflugt, som kommer til at gå til Ribe og Vejen, hvor vi blandt andet 
besøger Garn Garagen og designer Liselotte Hornstrup.

Vore studiekredse med komposition og strik består stadigvæk. Der er også etableret en ny studiekreds med spin-
ding, da det har vist sig at være et par stykker, som har lyst til at prøve det. Vi aftaler fra gang til gang, hvornår 
og hvor vi mødes næste gang, det fungerer fint og er man interesseret i at være med, kræver det kun et opkald 
eller en sms til følgende:

Komposition:  ellenq@moltrup-sogn.dk   mobil 40987567

Strik:   erikpe@moltrup-sogn.dk   mobil 51425030

Spinding:  skovly.didriksen@privat.dk   mobil 30951180

Ny/ændret email-adresse

Husk, at hvis I skifter mailadresse, så bedes I sende den ny mailadresse til kassereren eller formanden, således 
at nyhedsmails og andre beskeder når ud til alle. 

Med håbet om endnu en dejlig tekstilsæson.

På bestyrelsens vegne Grethe Petersen
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ÅRSBERETNING 2016/17

Sæsonens afholdte arrangementer

FRA RÅULD TIL GARN OG VIDERE BEARBEJDNING
30. august kl. 11 – 21 v/ Marie Didriksen og Else Ebbesen

”Ret meget tættere på Paradis kan man vist ikke komme” 
Denne udtagelse af Anne-Marie Luckmann beskriver til fulde denne forrygende dag på Maries lille landsted Skovly nær 
Hjerndrup. Else og Marie havde ”dækket op” med råhvidt råuld og mange forskellige farver af samme, kartemaskiner, rokke, 
gryder og kogeplader til indfarvning af ulden mm. i den meget hyggelige gårdsplads, hvor solen skinnede fra en skyfri himmel.
Efter en kort rundvisning og inspiration til, hvad vi kunne kaste os ud i denne dag, summede gårdspladsen af meget hyggelig 
aktivitet – kartemaskinerne rullede, rokkene snurrede i gårdspladsens grus, gryderne blev sat over med råuld, farvepulver og 
hjælpestoffer og rundt omkring et rundt bord blev der strikket, hæklet og filtet – og sådan gik hele dagen og det var forry-
gende hyggeligt, nærværende og vedkommende.

Forplejningen var også helt i top – hjemmebagt brød, masser af frugt, kaffe og te dagen lang og chili con carne varmet på 
bålstedet afsluttede dagen, som absolut er en gentagelse værd.

Tak til Marie og Else for en helt igennem fantastisk dag – og tak til Poul Erik for de spandevis af kaffe han måtte brygge.

Jubilæumsarrangement på Cafe Ellegaard 
10. – 11. september 2016 

På den skønneste, solrige septemberdag mødtes 11 kursister og 6 bestyrelsesmedlemmer på Cafe Ellegaard i Stursbøl til et 
arrangement, hvor foreningens 30 års jubilæum skulle fejres. Indholdet på weekendopholdet/ workshoppen var re-design 
ved Amy Lyngaa, som til daglig underviser på Skals Håndarbejdsskole.

Efter en kaffepause og en præsentationsrunde var alle kursister opsatte på at se og høre det spændende oplæg fra Amy.
Amy havde utallige eksempler med, hvor vi kunne se og røre hendes forslag og ideer til, hvordan gamle tekstiler som mund-
servietter, duge og stramaj kunne forvandles til beholdere, tasker, beklædning m.m. Hvordan tøj fra gemmerne kunne få nyt 
liv via omsyning eller broderi, og hvordan reklamebannere og presenninger kunne blive til tasker, beholdere m.m.
Efter endt introduktion var alle opsatte på at komme i gang og Amy cirkulerede rundt blandt alle kursister, hvor hun kom med 
ideer, vejledning og gode råd til den enkelte.

Frokosten var en lækker buffet, hvor alle havde medbragt en ret. Lækkert og indbydende. 
Efter frokost blev der igen fuld aktivitet. Alle havde travlt og der blev produceret mange flotte og spændende ting, samtidig 
med at der blev drukket kaffe, the, vand og spist kage og frugt.

Klokken 19 var foreningen vært ved en lækker 3-retters menu. Drikkevarer havde kursisterne selv medbragt. Inden desserten 
spillede og sang ejerne af Cafe Ellegaard - Mette og Børge - for og med os i en times tid. En meget hyggelig aften.

Efter desserten var der igen arbejdsiver hos alle og der blev snakket, drukket vin, øl og kaffe alt imens symaskinerne summede 
overalt. Lidt efter lidt blev arbejdsrummet tømt og klokken 01 var der ro på sovesalen. 
Søndag morgen genoptog alle arbejdet efter dejlig morgenmad. Til frokost blev der spist rester fra gårsdagens buffet. 

Efter en hurtig og effektiv rengøring fremviste alle på skift deres arbejder/produkter. Der var mange flotte og fantasifulde 
ting. Det var en dejlig og inspirerende weekend og alle tog hjem med nye ideer og lyst til at arbejde videre med re-design og 
genbrug.
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TekstilkredsSyds 30-års jubilæum på Ellegård - formandens tale
10. – 11. september 2016

Velkommen til alle jer kreative og glade piger, som er samlet her på denne dag. Vi er her ikke kun for at udforske og udvide 
vore kreative evner, men der er også en anden anledning; nemlig den at Tekstilkreds Syd har 30-års jubilæum, dog først  
d. 12/12-2016, vi er lidt på forkant med tiden og fejrer det her og nu, da datoen i december er midt i julemåneden og alle 
har lidt for travlt med andre gøremål.

Når vi går tilbage i historien, hvor det hele startede, nemlig 1986, blev der på Dansk Vævecenter hos Thurid Uthaug,  
Fjelstrupvej, holdt stiftende generalforsamling for at danne Sydjysk Textilkreds.

Selvom kredsen begyndte som vævekreds, blev den hurtigt udviklet til at rumme mange andre former for tekstil- og kuns-
thåndværk, og de mange grene har været til glæde og inspiration for os alle. 24 kvinder var mødt op for at danne en forening, 
og deres interesseområder var meget lig dem vi stadig interesserer os for bl.a.:

• udveksle erfaringer og fremvise materialer
• væveopskrifter
• ekskursioner
• at få foredragsholdere til at komme til foreningen
• korte inspirationskurser
• udstille for os selv og andre

Fantastisk og flot at man stadig kan holde fast i interesseområder, som også var gængse for 30 år siden. Det kræver ildsjæle 
at holde fast i de ideologier, man vil have på banen og udbrede til en større kreds, men ildsjæle dem har der gennem tiden 
været rigtig mange af.

Nogle af dem, som var med fra starten, er stadig medlemmer i vores forening, det er da beundringsværdigt.  Foreningen 
startede med 22 medlemmer og året efter var antallet fordoblet; lige nu ligger vi på ca. 60 medlemmer.

Under min research i scrapbøger og årbøger stødte jeg på mange ting, som jeg ikke lige havde forventet at finde under et  
referat fra bestyrelsesmøder, der var bl.a. rejsebeskrivelser fra et medlem, som havde været på tur i udlandet med forenin-
gen, annoncer, broderimønstre, kageopskrifter, strikkeopskrifter på Bamse og Dukke Lise, hvordan man lukker et hul i strik-
materiale, oplysning  om maleriudstilling o.m.a.
 
Noget andet interessant og tankevækkende; i 1995 blev kontingentet forhøjet med 5 kr. til 130 kr., og det har vi kørt med 
indtil 2016, altså ingen kontingentforhøjelse i 21 år.

Det var lidt tilbageblik i tiden, hvordan ser det så ud med foreningen og fremtiden?
Vores foreningsblad Tråden er nu overgået til at komme i digital udgave 1 gang årligt, det har været praktiseret siden 2012, 
og vil nok være en blivende ændring; man har jo mulighed for at få Tråden i fysisk udgave ved selv at printe den ud.

Gode frivillige kræfter har formået at frembringe en rigtig fin hjemmeside, som præsenterer vor forening på allerbedste vis. 
En særlig tak herfor til Anne Marie Luckmann og Susanne Diehl.

Her vil jeg gerne rose vores bestyrelse for det store arbejde, de udfører. Jeg må tilstå, at da Ellen fortalte os, at hun ville 
stoppe efter 11 år som formand i T.S., var vi temmelig fortvivlede. Den tryghed vi følte ved at have hende hos os og sørge for 
at alt var på plads, den forsvandt lige på en gang.

Men nye opgaver er jo nye udfordringer og dem har vi fået, så ved fælles hjælp kommer vi langt. Her bidrager alle med deres 
viden og kunnen, og minsandten om ikke det nu er lykkedes at få Tråden “på gaden”

Gode frivillige kræfter har formået at få foreningen til at fungere, og når vi samles med det formål at være kreative, er det 
både hyggeligt og sjovt og det er mit ønske, at det må fortsætte de næste mange år. 

      
      Grethe Petersen
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BILLEDER: 30 års jubilæum på cafe ellegård
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Studiekreds opstartsmøde
26. september 2016

Der var mødt 10 medlemmer op til denne opstartsaften. Vi talte lidt om sidste sæson, hvad havde været godt og hvad vil vi 
fortsætte med eller ændre i denne sæson. Vi havde ikke fået meget gang i broderegruppen, men kompositions- og strikke-
gruppen havde mødtes flere gange i løbet af sidste sæson. 
Broderegruppen er der desværre ikke den store interesse for fortsætter. 
Kompositionsgruppen og strikkegruppen fortsætter.

STUDIEKREDS: KOMPOSITION – en billedreportage

Studiekredsen har fungeret i 2 år, og vi er enige om, at vi fortsætter i næste sæson, hvor også nye medlemmer er velkomne. 
Gruppens medlemmer er pt: Anne-Marie Luckmann, Else Ebbesen, Christa Jessen, Sonja Larsen, Inge Schmidt, Henny Thule 
og Ellen Qvortrup.

Billedreportagen viser et lille udsnit at gruppens arbejde; det første år afprøvede vi forskellige kompositionsmuligheder ”på 
papiret”, og 2. år har vi dels arbejdet ud fra et selvvalgt foto i selvvalgt teknik, dels ud fra reglerne om et kvadrat, en eller 
flere cirkler, gråtoner med en evt. kontrastfarve – også dette udgangspunkt i en selvvalgt teknik.
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Weekendkursus i billedvævning ved Vibeke Qvortrup
15. – 16. oktober 2016

En blæsende og regnfuld lørdag mødte 10 forventningsfulde damer op på Moltrup skole. Et af de første udsagn var: 
”Jeg ved nu snart ikke, om jeg gider det her alligevel”. Men efter ganske kort tid måtte vedkommende skifte mening og blev 
dybt inspireret af nogle billeder og arbejdede meget koncentreret og ihærdigt med sit eget værk og ville bestemt ikke have 
været det foruden.

Ud fra nogle smukke billeder/landskaber og et lille oplæg fra Vibeke fik alle startet op på sin væv. Vibeke havde taget en 
mængde forskellige garnrester med, som blev placeret midt på bordene.  Et farvespil uden lige. Vibeke trådte til der, hvor der 
var behov for lidt hjælp, og var god til at komme med et lille fif eller hjælp til farvevalg osv.

Sidste gang vi havde billedvævekursus, arbejdede vi med teknikker og et bestemt emne, hvor vi nøje skulle tælle og koncen-
trere os om at få det til at ligne emnet. Denne gang arbejdede vi frit ud fra et billede og lod fantasi og evner komme til udtryk. 
To vidt forskellige måder at væve på, men spændende begge dele.

Jeg sad f.eks. med et billede fra Samsø. I starten vævede jeg ud fra billedet, men pludselig tog fantasi og tanker over. Jeg fik 
lige repeteret en dejlig ferie, vi havde haft på øen. Jeg synes weekenden gik alt for hurtigt.

Der var en rigtig god stemning og vi kunne næsten ikke få stoppet igen. Jeg har kun tilbage at sige tak for en rigtig god week-
end.

Inspirationsaften og weekendkursus:
Brocher i læder / Smykker og beholdere i læder ved Ellen Qvortrup
fredag d. 11. – 13. november 2016  

Så kom den weekend, som 13 kvinder havde ventet på. Ellen havde flyttet hele sit lager af materialer, værktøj og sit store 
udbud af egne læderarbejder over på Moltrup skole. Hun startede med at gennemgå grundteknikkerne i læderarbejdet, for 
at vi kunne komme godt fra start.  Derefter gik vi i gang med at lave brocher/smykker, som bestemt giver udfordringer nok 
til at starte med.
  
Lørdag/søndag var der nogen der fortsatte med dette, andre gik i gang med forskellige beholdere, hvor nye teknikker skulle 
læres. Ellen var som sædvanlig en opmærksom og supergod underviser. Tak for det Ellen. Jeg behøver vel ikke fortælle, at vi 
som vanligt havde en dejlig buffet både lørdag/ søndag og at humøret ikke fejlede noget.       
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Juleinspiration: Knapper på mange måder
tirsdag d. 29. november 2016 

Den 29. november mødtes 17 friske piger til en juleinspirationsaften på Bispen, og 
her var der mulighed for at få ideer til at lave sine egne specielle og fine knapper.

Ellen havde eksempler på knapper med historisk tilsnit og fint broderede, Su-
sanne havde også broderet med sirlige sting, så knapperne fik sit helt eget 
udtryk. Lene havde forberedt sig med knapper, hvorpå der var maskinbrod-
eri og hun havde brugt flotte tekstiler, som gav et lidt grafisk udseende. I an-
ledning af vores tema, havde vi fået lov at benytte maskinen på Aktivitets- 
huset til at slå knapper med, og Lene var en god hjælper, som rigtig mange nød stor 
gavn af.

Strikkekursus ved Marianne Middelhede Jensen
21. – 22. januar 2017

En dejlig frisk solrig morgen var starten på vores årlige strikkeweekend. Marianne 
kom meget velforberedt med en masse modeller og strikkeprøver, så der var rigeligt 
at gå i gang med. Marianne er god til at skifte mellem teori og arbejde på maski-
nerne, det er med til at weekenden bare flyver af sted. Når maskinerne drillede, 
kunne Marianne også træde til og få fikset problemet.

I år var emnet – strik en model fra start til slut – og der var flere der næsten nåede i 
mål. Monteringsarbejdet blev gemt til en aften i ”sofahjørnet”.

Der var 7 fremmødte plus tovholder – lidt tyndt – men os, der var mødt op, havde 
en fortrinlig weekend. Der var en rigtig god stemning fra start til slut, og jeg tror, der 
blev strikket til kl. 20.30 lørdag. Det er en dejlig mulighed vi har på Moltrup skole, og 
skolen er de bedste rammer til formålet.

Frokosten var som vanlig en dejlig buffet, hvor alle igen havde været kreative med 
lækre retter. Tak for en dejlig weekend.

Inspirationsaften:  ”En ulden oplevelse”
med Else Ebbesen og Marie Didriksen
torsdag d. 23. februar 2017

Else og Marie havde fremstillet mange forskellige brocher med væve/stoppeteknik, 
så det var ikke inspiration de 8 fremmødte manglede. 

Else havde lavet en vægdekoration i stof, hvorpå ens brocher kan hænge, når de 
ikke er i brug, en superide der bestemt skal laves hjemme hos mig til de brocher, 
jeg har fået lavet gennem årene.  Marie havde ideer med til viklede arm- og hals- 
smykker, som var lette at lave og meget dekorative. 

Selvfølgelig havde ”ulddamerne” deres egne farvede/spundne garner med, disse 
var til fri afbenyttelse. Alene disse garner er en oplevelse. Desværre havde vejrud- 
sigten sagt slud/sne, så der var nok nogle medlemmer, der blev snydt for en hyg-
gelig aften. Tak for den.   
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GENERALFORSAMLING og foredrag 04.03.17

Dagen startede med generalforsamling, derefter frokost og foredrag med Maria Viftrup fra Designskolen i Kolding. 

DaGSORDen:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning ved 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, Susanne Diehl, Marie Didriksen.
7. På valg som suppleant er Karin Bisbjerg.
8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant: På valg som revisor er Hanne Mikkelsen og revisorsuppleant Jette Jermer.
9. Evt. – herunder ideer til næste sæsons program.

Formanden startede med at byde velkommen til årets generalforsamling.

Dirigent: Hanne Mikkelsen

Stemmetællere: Lotte Møller og Ruth Søndergaard

Bestyrelsens beretning ved formanden og tovholdernes resume af afholdte kurser
– se beretningen på de foregående sider.

Grethe kom ind på at foreningen havde eksisteret i 30 år, bestyrelsens arbejde, kurser og at bestyrelsen arbejdede på  
ændringer, som betyder færre weekendkurser og flere aften-inspirationskurser. Grethe takkede bestyrelsen, revisorerne og 
Anne-Marie for deres arbejde og medlemmerne for deres opbakning. Derefter gav tovholderne referater af deres arrange-
menter. Beretningen blev godkendt med klap fra de fremmødte.

FREMLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB
Christa fremlagde det reviderede regnskab. Vi har haft udgifter til jubilæumsarrangement og gennemført et par kurser med 
for få tilmeldte, det betyder at året har et underskud på ca. 6000 kr. Vi har en kassebeholdning på næsten 26.000 kr. Der er 
til dato 55 betalende medlemmer.
Regnskabet blev godkendt med at deltagerne klappede.
Hanne Mikkelsen og Else Ebbesen har revideret årets regnskab.

INDKOMNE FORSLAG
Der var ingen indkomne forslag.

KONTINGENT
Formanden foreslog, at foreningens kontingent stiger fra 130 kr. til 150 kr., det blev godkendt.

VALG AF BESTYRELSE OG SUPPLEANTER
På valg til bestyrelsen var Christa Jessen, Susanne Diehl, Marie Didriksen, de blev alle genvalgt. Karin Bisbjerg blev genvalgt 
som suppleant. 

VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANT
Hanne Mikkelsen blev genvalgt som revisor 
Jette Jermer blev genvalgt som revisorsuppleant.

EVT.
Ideer til næste sæson
• Plantefarvning (uld, bomuld, hør mm.)
• Strik-sammen-dag, vi mødes i damparken
• Strikketeknikker – håndstrik, mønstre og farver, lørdag eller aften (alle har en lille ting med)
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• Anne-Marie vest i vendestrik
• Strik efter mønster
• Udflugt til kunsthåndværker butik i Vejen, nye kollektioner af gamle ting (TV Midtvest ”Kludetæpper”)
• Alternativ til weekendkursus kunne være 2 hverdagsaftener med 2 – 3 ugers mellemrum
• Knapper, knapmaskiner med andre materialer
• Weekendkursus med underviser den første dag og selv arbejde videre næste dag
• Aften med køb-salg-bytte
• Netmaskerne
• Refugium: f.eks.at 5 kommer med forskellige produkter, ideer, teknikker
• Håndarbejdets Dag på Bispen

Dirigenten afsluttede med at takke for god ro og orden – vi afsluttede generalforsamlingen med at klappe.

Efter en dejlig frokost var det tiden for foredrag med Maria Viftrup:
Maria fortalte blandt andet om sit spændende arbejde med at indsamle, undersøge og sortere prøver i alle mulige ”tekstile” 
materialer. Fremstilling af tøj er en stor belastning for miljøet, derfor skal fremtidens designere tænke bæredygtigt. I sin  
bachelor undersøger Maria farver og bæredygtighed. Hun har lavet afprøvninger med farveskift på tøj, hvis der kom en plet 
på jakken strøg man en anden farve på, til sidst havde jakken skiftet farve. Det var et meget spændende og medrivende 
foredrag.

Ref. Hanne Engholm Jensen

Formandens beretning
Det er altid dejligt at tage hul på et nyt år med nye muligheder, udfordringer, opgaver og nye ideer. Man føler faktisk, at man 
smøger ærmerne op og starter på en frisk og tror på at ting kan lykkes, uanset hvad der måtte komme af forhindringer. Ret 
imponerende at tænke på atsiden 1986 har mange kvinder mødtes for at dyrke håndarbejde og udveksle ideer til fælles 
glæde og fornøjelse i denne forening.

I det år, der er gået, har vi været sammen om tekstile interesser, og vi har været fælles om kreativitet i flere sammenhænge, 
netop hvad der er formålet med foreningen.

Dette års beretning er delt op i flg. hovedafsnit:
• Bestyrelsens arbejde
• Andre tekstile tilbud og muligheder
• Årets arrangementer
• Tak til hjælpere og bestyrelse

Bestyrelsens arbejde
Vi har kunnet gennemføre de kurser og inspirationsaftener, som vi havde planlagt; det er jo en stor tilfredsstillelse for bestyr-
elsen, og det har vi et stort ønske om må fortsætte i tiden frem.

Et lille aber dabei er der dog; et par gange har vi gennemført kurser, selvom kurset ikke var fuldtegnet, og fordi vi nødigt ville 
skuffe de tilmeldte; det er jo ikke særlig heldigt for økonomien og kræver måske en ny tankegang fremover.
Det er noget vi skal have arbejdet med i bestyrelsen, og vi har allerede lagt en strategi for fremtiden.

Vi planlægger at reducere antal af weekendkurser og i stedet tilbyde nogle flere inspirationsaftener, derved håber vi at kunne 
få en bedre økonomi og måske flere deltagere til at møde frem, da weekendkurser jo er noget dyrere at afholde. Flere med-
lemmer har også givet udtryk for, at det kan være lige lovlig krævende med en hel weekend, når der er familie og hjem, der 
skal passes. Desuden er det jo også meget dyrere med en underviser til en hel weekend.

Dertil kommer, at udgiften til lejede lokaler mindskes, det er nemlig uden omkostninger at være på Bispen på hverdagsaftener.
Ved nogle af vore kurser har vi haft egne medlemmer til at undervise, skønt, at der er så  mange kreative sjæle i Tekstilkred-
sen,  det er dejligt og uhyre væsentligt, at vi kan trække på den gode arbejdskraft,  der findes her.  
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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 tlf. 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. 

Hjemmeside
Vores ”nye” hjemmeside er nu ca. et års tid gammel, den fungerer nu efter hensigten, så det er en fornøjelse. Susanne Diehl 
og især Anne-Marie Luckmann står for vedligeholdelsen. Hensigten er, at referater og billeder fra vores arrangementer lægges 
ind løbende, så man altid kan holde sig orienteret om, hvad der foregår i vores lille forening. 

Økonomi/kontingent
Økonomien ser stadig godt ud. Vi ender dog med et underskud i det forgangne år, dels pga. arbejdet med hjemmesiden, dels 
pga. at vi igen får Tråden lavet ”i byen”. Den gode økonomi gør også, at vi med ro i sindet kan gennemføre kurser, som knap 
er fuldtegnet. 

Ved generalforsamlingen blev der vedtaget at kontingentet stiger fra kr. 130,- til 150,- årligt.

Medlemmer
Medlemmer pr. 1. juni 2017: 59 

Andre tekstile tilbud og muligheder
Vi støtter stadig Vævekredsene i Danmark med 5 kr. pr. medlem og sidste år deltog Else Ebbesen og undertegnede i deres 
Højskoledage i Rødding; vi var rundt og kigge på deres fine udstillinger og deltog i to af deres workshops.

Hvis medlemmer er opmærksomme på tekstile arrangementer, primært i vores eget område, kan man sende en meddelelse 
herom til erikpe@moltrup-sogn.dk, og vi vil medtage det i de månedlige nyhedsmails.

http://www.yarn.dk
mailto:erikpe%40moltrup-sogn.dk?subject=
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Tak til hjælpere og bestyrelse
Før vi går over til at høre om de forskellige arrangementer, vi har haft her i Tekstilkreds Syd, vil jeg gerne rette en stor tak til 
Susanne, Christa, Hanne, Marie, Lis og Karin. I har været fantastisk gode til at støtte op om arbejdet og har gået til opgaverne 
uden at kny; det er en fornøjelse at være sammen med jer og jeg er stolt af det, vi får udført.  

Ligeså en stor tak til dig Anne Marie Luckmann, som er administrator på vores hjemmeside, vores revisorer, alle der har stået 
i spidsen for et arrangement og sidst men ikke mindst, alle jer der møder trofast frem, når vi indbyder til sammenkomst og 
kreativitet .

Weekendkursus i løbbinding ved Anne Birgitte Beyer
1. – 2. april 2017 

En dejlig weekend med sol stod for døren, og 13 forventningsfulde deltagere 
var klar til et kursus i løbbinding ved Anne Birgitte Beyer. 

Vi kom ind til Moltrups Skoles gymnastiksal, hvor der mødte os et væld af 
farver og løbbundne kurve, skåle og fade. 

Anne Birgitte havde sat borde op med forskellige garn og snore i mange 
forskellige farver, og hun gennemgik kort nogle forskellige teknikker såsom 
åbne og lukkede løb og Tybrind-bindingen. Senere gik hun rundt hos hver en-
kelt deltager efter behov for at give os små fif og god hjælp.

Der blev arbejdet med strukturer, fri/åben form og der blev afprøvet teknikker.
Det var ikke alle deltagere, som fik helt færdige arbejder med hjem, men alle 
var enige om, at der skulle arbejdes videre derhjemme.

Også denne weekend havde vi fået arrangeret det lækreste frokostbord.

Udflugt til Rødekro 
Lørdag d. 20. maj 2017

Årets udflugt var planlagt til lørdag d. 20. maj 2017. Vi mødtes traditionen tro på parkeringspladsen ved Jem og fix. Det var 
overskyet og koldt, da vi satte kursen mod Gittea Patchwork. 

Gitte fortalte om sit travle liv med både fuldtidsarbejde, butik og kurser. Hun viste os mange fine tasker, punge, puder, tæpper 
m.m. med smarte detaljer syet i lækkert stof.

Derefter var det tid til at drikke kaffe, spise kringle og gå på opdagelse i butikken.

Næste stop var frokost på Krusmølle, vi kørte gennem det smukke landskab og heldigvis var solen kommet frem.

Efter en dejlig platte, kørte vi til dagens sidste stop Gavstrikken. Her tog Majbrit Æbelø imod os med kaffe, te og hjemmebag 
i sin fine ombyggede lade. Majbrit fortalte om sin butik, sine kurser, om sammenholdet og om opbakningen fra lokalsamfun-
det. Det var rigtig spændende, ikke mindst hendes ide om at ”hvis de kan i København, så kan vi også” og det blev så hendes 
start med en strikkecafé på det lokale bibliotek. Herefter gik vi på opdagelse i de forskellige rum med garn, modeller og sjove 
ideer, og vi var så heldige at blive underholdt af Majbrits lille datter, der gav en teaterforestilling. 

Det var en dejlig udflugt med fint vejr, flotte landskaber og interesserede deltagere, en god afslutning på sæsonen.



PROGRAM 
FOR SÆSONEN 2017/18
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Stafet for livet  
En weekend i kræftens tegn  

Bestyrelsen fik ideen efteråret 2016, vi støtter et fantastisk projekt og har mulighed for at fortælle, hvad vi kan i Tekstilkreds 
Syd. Måske nogen af os vil få brug for eller har haft brug for at Kræftens Bekæmpelse har de bedste betingelser til at hjælpe 
de sygdomsramte og deres pårørende. Stafetten foregår i Haderslev Dampark.

Vi indbyder derfor alle vores medlemmer, deres familie og venner til at deltage. Du/I kan tilmeldes på www. Stafet for livet, 
Haderslev, under hold finder du: Tekstilkreds Syd. Det koster 100,- kr. pr. person.

Vi har lejet et telt, hvor vi laver en café, her kan stafetdeltagere og tilskuere lære at hækle/strikke en pulsvarmer.  
Som du måske har læst i udsendte referater fra planlægningsgruppen, er der blevet strikket pulsvarmere, som sælges i  
caféen. Ligeledes kan der købes kage, kaffe, te og saft i vores telt. Alt salg går til Kræftens bekæmpelse. De pulsvarmere, der 
ikke bliver solgt, gives til en kræftafdeling i nærheden. De bruges når de kræftramte får kemoterapi.

I tidsrummet lørdag kl. 12 – søndag kl. 12 skal der være en fra vores hold, der går på en valgfri rute. Ruterne er enten 1 eller 
2 km. Det er frit hvor mange runder du går, og hvornår du vil gå. I 2015 blev stafetten i Haderslev udnævnt til verdens største 
udendørsstafet. I 2016 deltog 8.065 personer, der blev indsamlet 1.761.000 kr. og gået 101.705 km.  

HVIS du har lyst og mulighed for at deltage, vil det være dejligt, men du er også hjertelig velkommen til at strikke 1 pulsvar-
mer eller 2 samt besøge os i Damparken.  Hvis du gerne vil strikke en pulsvarmer så kontakt Christa, se oplysninger nedenfor.

Dato: Lørdag den 9. september – 10. september 2017

Sted: Haderslev Dampark ved Bispebroen

Deltagerbetaling: 100,- kr.

Tilmelding til / kontaktperson: Christa Jessen, tlf. 20839622, mail: ckkjessen@gmail.com
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KØB – SALG – BYTTE
Medlemsaften/inspirationsaften

Denne aften har du mulighed for at sælge, købe eller bytte med andre kreative mennesker. 

Du kender sikkert det, at der i gemmerne er strikkebøger, garn, stof, knapper, strikkede ting du ikke har fået brugt, enten fordi 
det ikke passer dig eller at skabene simpelthen bare er blevet for små.

Pak en taske med disse ting og kom til køb-, salg- og bytteaften. 

På denne måde kan tingene igen blive brugt og måske skabe glæde hos andre. 

Tag dit igangværende håndarbejde med til en hyggelig og anderledes aften.

Hvem ved, måske bliver din taske fyldt op igen med nye og spændende bøger, garn eller andet.

Dato: 5. oktober 2017

Sted: Bispen, Bispebroen 3, 6100 Haderslev

Deltagerbetaling: 50 kr. for medlemmer / 75 kr. for ikke- medlemmer incl. kaffe/te og brød/kage. 
Medbring selv service (kop/ tallerken/bestik),

Deltagerantal: Ubegrænset 

Tilmeldingsfrist: Ingen

Kontaktperson: Lis Norup Pedersen tlf. 30 29 46 06, mail: lisnoruppedersen@gmail.com
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Broderi på papir
Kursus i papirbroderi ved Hanne Plougmand  

Vi har været så heldige at få Hanne Plougmand til at komme og holde broderi- 
kursus for os.

Hanne skriver om sig selv: 
”Jeg er uddannet pædagog og voksenunderviser. Med udgangspunkt i en livslang 
kærlighed til håndarbejde, og en ukuelig nysgerrighed på fordybelse i teknikker og 
materialer, har jeg tildelt mig selv titlen: ”Autodidakt tekstilmager” Jeg arbejder 
i verdens bedste broderikiosk ”Broderi Moderne” i Aarhus og som underviser, 
primært i broderi.”
Jeg underviser i tekstile fag i mange forskellige regi, folkeoplysningsforbund, ung-
domsskole, højskoler/efterskoler og med egne kurser i Broderi Moderne.
Jeg begejstres af at udforske teknikker og materialer og blander gerne det hele på 
uventede måder.

Denne lørdag skal vi lære papirbroderi  - nyt, spændende og fantastisk flot.

Hanne Plougmand beskriver kurset”Papirbroderi ”:
”Vi skal arbejde med kraftigt akvarelpapir og forskellige garntyper. Jeg starter med 
at introducere et enkelt bladmotiv, for at deltagerne får fornemmelse for teknik-
ken.”

Jeg vil i løbet af dagen gennemgå:
• Hvordan man syer i et hul
• Hvordan man kan arbejde med flere lag
• Hvordan man kan arbejde med 3-d effekter f.eks. foldning, picoter, vævesting  
 og hækling.

Jeg medbringer en inspirationskasse med masser af eksempler, som deltagerne 
kan lade sig inspirere af. Jeg medbringer akvarelpapir, nåle og broderigarn, som 
kan købes. Derudover medbringer jeg det værktøj der skal bruges til f.eks. huller 
og 3D- effekter.”

Medbring: 1 korkprop og en korkbordskåner, kraftige broderinåle med og uden spids, viskelæder og blyant.

Dato: Lørdag d. 7. oktober 2017, fra klokken 10.00 – 16.00

Sted: Moltrup Skole

Deltagerbetaling: 385 kr. / 535 kr. inkl. kaffe / te

Deltagerantal: Min 10 / maks. 15

Tilmeldingsfrist: Onsdag d.30. august 2017

Tilmelding til / kontaktperson: Hanne Engholm Jensen, tlf. 74 53 26 80 eller mail. enghlm@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 tovholder sig hos de tilmeldte, om man ønsker 
kurset gennemført mod en lidt højere kursuspris.
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Juletræer, juletræer, juletræer   
Julearrangement - Inspirationsaften

Denne aften vil vi sy, strikke, hækle eller på andre måder lave sjove, skøre, pæne, finurlige små juletræer til at pynte op med 
i julen.

Medbring:  Garn, stof, filt, filteuld og broderigarn i forskellige grønne nuancer. Måske også i andre farver, hvis du 
har lyst og mod til at eksperimentere med andet end de traditionelle farver.
Strikkepinde, hæklenåle, nåle, perler og andet sjovt.
Tag et kig i dine gemmer og fyld tasken op – måske har du noget sjovt.

Dato: Tirsdag d. 14. november 2017 19.00  - 21.30

Sted: Bispen, Bispebroen 3, 6100 Haderslev

Deltagerbetaling: 50 kr. for medlemmer / 75 kr. for ikke- medlemmer incl. kaffe/te og brød/kage.           
Medbring selv service (kop/ tallerken/bestik)

Deltagerantal: Ubegrænset

Tilmeldingsfrist: Ingen

Tilmelding til / kontaktperson: Karin Bisbjerg tlf. 24 27 04 64, mail: kabisbjerg@gmail.com         
Lis Norup Pedersen tlf. 30 29 46 06, mail: lisnoruppedersen@gmail.com 
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Besøg hos GARNACHE   
Inspirationsaften/værkstedsbesøg ved Conni Feddersen

Conni vil fortælle lidt om farver og tekstur, samme aften vil vi få 15 % rabat på køb af garn og andre ting. 
Der serveres kaffe og kage.

Dato: Tirsdag d. 16. januar

Sted: GARNACHE, Nørregade 6100 Haderslev

Deltagerbetaling: Medlem/Ikke medlem 50 kr./75 kr.

Deltagerantal: Maks. 25 personer

Tilmeldingsfrist: 9. januar 2018

Tilmelding til / kontaktperson: Karin Bisbjerg, 24270464, Kabisbjerg@gmail.com

Foto © Garnache.dk Foto © Garnache.dk

Foto © Garnache.dkFoto © Garnache.dk
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UP-CYCLING - FRA GAMMELT TIL NYT   
Inspirationsweekend v/ Anne-Marie Luckmann, Nina Isaksen, Lene
Kappel, Ellen Qvortrup og Grethe Petersen

Denne weekend byder på en mangfoldighed af kreativitet og forhåbentlig hygge i lange baner.

Inspireret af den skønne weekend i Stursbøl, hvor Amy Lyngaa var underviser, og ligeså da vi havde Elsebeth Hede Jensen til 
Re-design på Moltrup Skole, er vi 5 kvinder, som alle har fundet ting og sager frem fra vore egne gemmer. Ting som engang 
var på nippet til at blive kasseret, men ved nærmere eftersyn godt kunne klare en sæson eller to mere, blot ved at blive frisket 
lidt op eller forandret totalt.

Planen er, at alle de ting vi har omforandret, bliver lagt frem og præsenteret for jer, og vi vil vælge nogle stykker ud og 
fortælle, hvordan vi har gjort for at få et nyt look. Man kan selvfølgelig spørge ind til resten, men af hensyn til tiden, har vi 
valgt denne måde at gøre det på.

Dernæst er det meningen at vi alle arbejder med hver sit projekt; der er ingen decideret lærerhjælp på, kun gode råd og 
bistand, hvor der er behov for det.

Lyder det ikke sjovt? 

Vi, der har planlagt, er virkelig meget tændte på ideen og glæder os meget til at se, hvad hver især har med i tasken og ser 
frem til at komme i gang, men endnu mere til at se, hvad der er sket, når vi har været sammen og forvandlet det gamle tekstil 
til noget nyt og brugbart. 
           
           (fortsættes næste side)
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UP-CYCLING - FRA GAMMELT TIL NYT   

INDHOLD:

Vi kan gribe de gamle og brugte tekstiler an på mange forskellige måder, f.eks. ved at …
• Sy om, ind, ud osv.
• Klippe delene fra hinanden og sammensætte til ny form
• Sy nyt, hvor genbrug indgår
• Reparere
• Opfriske med tryk, broderi, interessante knapper osv.

Vi kan f.eks. arbejde med …
• Beklædning
• Boligtekstiler
• Accessories og tilbehør

Materialer vi kan bruge …
• Brugt beklædning, fra eget skab eller fra genbrugsbutikker
• Skindbeklædning
• Gamle duge, viskestykker, broderier osv.
• Alternative materialer som f.eks. presenninger, regntøj, indkøbsposer, telte, sejl, cykelslanger og kaffeposer
• Rester – skind, filt, stof osv.

Medbring: Vi vil sende en medbringeliste ud efter tilmeldingsfristens udløb, men begynd allerede nu at samle anven-
delige materialer – gennemgå klædeskabet, besøg genbrugsbutikker og spørg evt. forældre/bedsteforældre om de 
gemmer på interessante effekter, de vil af med.

Dato: Lørdag d. 20. januar kl. 10-17 evt. senere efter lyst og behov. Søndag d. 21. januar kl. 9-15. 

Sted: Forsamlingshuset ved Moltrup Skole, Møllesvinget 38, Haderslev

Deltagerbetaling: 150 kr. for medl., 200 kr. for ikke medl. inkl. kaffe/te og brød/kage - medbring selv service kop/
tallerken/bestik. 

Deltagerantal: Maks. 25

Tilmeldingsfrist: Lørdag d. 5. januar 2018

Kontaktperson: Grethe Petersen, tlf. 51 42 50 30, mail:erikpe@moltrup-sogn.dk
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NAturen flytter ind
Maskinstrikkekursus ved Dorthe Merete Lykke Jensen 

Krogede grene, frø stande, edderkoppespind, mos, sten, bark, frugter… 

Vi suger inspirationen fra naturen til os og omsætter den i enkle designprocesser; der tegnes mønstre, omsættes til garnk-
valiteter, nye farvesammensætninger og strikketeknikker. På strikkemaskinen forvandles skitser og idéer til forsøg og eksper-
imenter. Tekstiler der kan omsættes til din personlige model om det er beklædning, boligtekstiler, accessoires eller... 
Jeg præsenterer jer for en masse strikkeprøver, hvor udgangspunktet er naturen; organiske overflader, grafiske udtryk, mate-
rialesammensætning, teknikanvendelse m.m. 

En weekend hvor naturen omsættes til garn og masker.

Sådan arbejder jeg:
Naturen er min store inspirationskilde. På min færden rundt i naturen dukker nye mønstre op om det er bark, græsstrå, 
tordenhimlen, pløjemark, bjergformationer… Jeg arbejder også mere abstrakt med udgangspunkt bl.a. i aktiekurser, der 
analyseres og omsættes til strikkemønstre og garner. 

Medbring:
• 3-4 fund fra naturen, fund du finder interessante med en spændende form, farve, overflade, struktur…  du skal ikke   

tænke på hvordan dine fund skal anvendes – det finder vi ud af på kurset. 
• Gode kvaliteter af garner/garnrester til eksperimenter (gerne garner som du kan købe mere af) og evt. tænker  

anvendt til en ny strikmodel. Måske garnerne farvemæssigt passer sammen med dine naturfund, eller måske er alle dine 
garner i samme farvenuance?

• Blanke garner der reflekterer lyset, kombineret med matte uldgarner giver en smuk kontrast. Blanke garner som viskose 
garner, glimmer tråd, silke, matte garner som uld, hør, bomuld, lodne garner som mohair, alpaka, uld i forskellige tyk-
kelser, effektgarner...

• Din strikkemaskine inkl. tilhørende dimser/ledning + instruktionsbogen + forlængerledning (hvis den skal bruge strøm). 
Vi kommer ikke til at bruge ribapparat. 

• Er din maskine med hulkort, har du mulighed for at lave egne hulkort, medbring da blanke hulkort + hulkortstang. 
• Bord/stativ til maskinen, hvis ikke bordene i lokalet kan bruges?
• Lommeregner, mønsterpapir, målebånd, knappenåle, saks, lineal, synål uden spids til at hæfte ender med, skitsebog, 

blyant og har du farveblyanter medbring dem.
• Har du et enkelt godt snitmønster uden indsnit medbring det eller måske en bluse/cardigan der passer dig godt –  

medbring den. Hvis tiden er til det, kan du designe din egen strikkemodel.  
           
           (fortsættes næste side)
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NAturen flytter ind

Dorthes baggrund for at undervise: 
• Tekstildesigner fra Designskolen Kolding og håndarbejdslærer fra Skals tekstilseminarium.
• Underviser på Skals Højskole for design og håndarbejde samt udøver freelance designopgaver.

Undervisningserfaring:
Jeg har de sidste 8 år undervist meget i håndstrik, maskinstrik, idé udvikling, formfiksering, indfarvning m.m. Undervisningen 
har også fundet sted i Norge og på Færøerne, hvor mit seneste undervisningsprojekt i udlandet førte mig til Mongoliet.
 

Dato: 3.og 4. februar 2018 kl. 10-16 begge dage

Sted: Moltrup skole, Møllesvinget 38,6100 Haderslev

Deltagerbetaling: 855,- kr. for medlemmer /1005,- kr. for ikke medlemmer, inkl. kaffe/ the og kage

Deltagerantal: Maks. 12 / min. 9

Tilmeldingsfrist: Mandag d. 4. december 2017

Tilmelding til / kontaktperson: Kontaktperson Marie Didriksen tlf. 30 95 11 80, 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 tovholder sig hos de tilmeldte, om man ønsker 
kurset gennemført mod en lidt højere kursuspris. Det vil f.eks. sige: ved 7 tilmeldte vil prisen blive 1090,- /1240,-kr.
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UDTRYK MED NÅL OG TRÅD – at sy små stofbilleder 

2 Kursusaftener ved Ellen Qvortrup 

Vi har dem alle sammen hængende i større eller mindre omfang – BILLEDER.  
Billeder, der bestemt ikke er tilfældigt valgte, men har en særlig betydning for en.

De kan udtrykke en bestemt stemning, være købt hjem fra en rejse, være frembragt 
af yndlingskunstneren, naboen, datteren, en selv eller det kan være et arvestykke osv.

På dette kursus vil vi skabe et tekstilt billede, der fortæller en historie, og som sup-
plerer de billeder, du i forvejen har hængende.

Kurset forløber over to hverdagsaftner.  Ideen er, at jeg den første aften kommer 
med oplæg, at I hver især kommer godt i gang med eget billede og har en plan for 
det videre arbejde, som udføres hjemme. Efter tre uger mødes vi igen og samler op 
på billedarbejdet specifikt og billedsyning generelt.

Indhold: 
Motivvalg er ofte 1. skridt i arbejdet med et billede, derfor er første fokus nogle 
ideer til hvordan kompositionen/motivet til billedet kan bygges op – dette eksempli-
ficeres gennem medbragte tekstile eksempler.
Herefter gives forskellige oplæg om materialevalg, farvevalg, teknikkerne 
håndsyning/at stikke op og stikke ned/broderi, trykteknikker + andre relevante 
udtryksmuligheder. Vi slutter med forskellige monteringsforslag.

Ellen er uddannet håndarbejdslærer, folkeskolelærer og cand.pæd. i håndarbejde. Hendes primære arbejdsplads har været 
læreruddannelsen, derudover har hun undervist i mange forskellige sammenhænge. Hun er nu tjenestemandspensionist, 
afholder enkelte kurser og arbejder med det tekstile derhjemme og til bl.a. Tekstilkreds Syds arrangementer :o) 

Ellen er meget optaget af det personlige udtryk og det er dette fokus, vi skal have på dette kursus.

Medbring:
• Alm.sygrej – herunder broderinåle i forskellige størrelser med og uden spids, en god saks og evt. broderiramme.
• Alm. tegnegrej, tegnepapir, malertape.
• Stofrester i mange forskellige kvaliteter tætvævet, åbent, transparent, glat, blankt, med luv, blonder, tyl osv.
• Evt. broderistof (tælbart)
• Broderigarn og garnrester i forskellige kvaliteter – tyndt, tykt, blankt, mat, med effekt osv.
• Betydningsbærende elementer, f.eks. et fotografi, en mønt, gamle smykkedele, mormors broderi, ”ting-finder-ting osv.

Jeg medbringer, så der er mulighed for tekstiltryk + materialer til andre udtryksmuligheder.

Dato: Onsdag den 28.feb. 2018 kl. 17.00-21.30 + torsdag den 22.marts 2018 kl. 19.00-21.30

Sted: Bispen, Bispebroen 3, 6100 Haderslev

Deltagerbetaling: 225 kr. for medlemmer / 375 kr. for ikke medlemmer, incl. kaffe/te og kage

Deltagerantal: Min. 12 / maks. 18

Tilmeldingsfrist: Senest 24. januar 2018

Tilmelding til / kontaktperson: Christa Jessen, tlf. 20 83 96 22, mail: ckkjessen@gmail.com
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Generalforsamling
mandag d. 12. marts 2018

Dette års generalforsamling bliver afholdt en aftenstund og ikke som de seneste år en lørdag, alligevel byder vi på lidt 
kreativt, når generalforsamlingen er slut.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning ved 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 er Hanne Engholm Jensen, Grethe Petersen og suppleant Lis Norup Pedersen.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg som revisor er Else Ebbesen og revisorsuppleant er Jette Jermer.
8. Eventuelt  - 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.

Lille kreativ aktivitet efter generalforsamlingen kl. 19.30-21.30
Efter generalforsamlingen inviterer vi dig til at lave små patchworkflag, som du kan lave flagranker af. En sjov lille ting, der 
hygger til fødselsdage eller evt. på juletræet, hvis man er til det.

En anden sjov ide er en flagline med forskellige ting hængende nedenunder. Det kan være sten med hul i, flotte perler, mus-
lingeskaller, små ravstykker eller andet sjovt, der har betydning for dig. En hyggelig ting til terrassen, på campingturen eller 
bare til indendørs hygge.

Dato: Mandag d. 12. marts 2018, kl. 18.00-19.00, kreativ aktivitet fra 19.30-21.30

Sted: Bispen, Bispebroen 3, 6100 Haderslev

Deltagerbetaling: Gratis, inkl. kaffe/ the og kage 

Tilmeldingsfrist: Ingen  
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Formfiksering - manipulation med tekstiler

Kursus ved Dorthe Merete Lykke Jensen 

En lørdag hvor vi skal eksperimentere med formfiksering – vi skal skabe form og 
overflader i vævede tekstiler som uld, silke eller polyester.  

Uld, silke og polyester har en fantastisk evne til at forme sig ved påvirkning fra 
damp. Formfikseret uld og silke kan dog kun vaskes et par gange, så forsvinder form-
fikseringen, hvor polyester bevarer formfikseringen ved vask.
Vi skal fremtrylle organiske overflader og former i tekstilerne, med inspiration fra 
de japanske shibori teknikker.  Ved at folde stoffet i plissé, ri med tråd der sammen-
trækkes, tekstiler bevikles over en form f.eks. knapper, glaskugler, kikærter og plas-
trør… Tekstilerne lægges i en dampgryde, hvor magien opstår. Skønne tekstiler til 
tørklæder, kraver, håndledsvarmer, puder, stof der skal syes en nederdel af senere, 
eller du formfikserer på færdigsyet tøj.

I genbrugsbutikker kan man være heldig at finde silkeskjorter, tørklæder, polyester 
bluse m.m. af god kvalitet, der kan anvendes til formfiksering. Vær dog opmærksom 
på at str. skal være 2-3 nr. større end man normalt bruger, da stoffet trækker sig en 
del sammen, hvor det formfikseres. Jeg medbringer forskellige prøver til inspiration 
derudover dampgryde, rør til at vikle op på + andre redskaber til dampfiksering.

Medbring: 
• Vævede/strikkede tekstiler. VIGTIGT: det skal være i uld, polyester eller silke: kogt uld, filt, uldstof, forstof, organza,  

chiffon, thaisilke, tørklæder, nederdel/skjorter med ekstra vidde… 
• Hvid stærk sytråd, hvid hør - eller stærkt bomuldsgarn til bevikling. Det er vigtigt det er hvidt, så garnet ikke smitter af  
• Hvis du har brodergarn + nål, simple broderisting kan være flot at tilføre det formfikserede
• Skarp stofsaks, lille spids saks, knappenåle, synåle/stoppenåle, målebånd. 
• Skitsebog, skriveredskaber 
• Former/objekter tekstilerne kan vikles omkring og afgive form til tekstilerne i dampgryderne så som: Knapper i forskellige 

størrelser, marmorkugler, træperler, Legoklodser, metaldele f.eks. møtrik, nøgler... Objekterne kan tage skade i dampen, 
så du skal ikke have dem for kært.

Dorthes baggrund for at undervise:
Tekstildesigner fra Designskolen Kolding og håndarbejdslærer fra Skals Tekstilseminarium. Underviser på Skals Højskole for 
design og håndarbejde samt udøver freelance designopgaver. Jeg har de sidste 8 år undervist meget i håndstrik, maskinstrik, 
ideudvikling, formfiksering, indfarvning m.m. Undervisning har også fundet sted i Norge og på Færøerne, hvor mit seneste 
undervisningsprojekt i udlandet førte mig til Mongoliet.
OBS! Der vil være mulighed for at fortsætte om søndagen uden underviser og merbetaling. Enten med at formfiksere eller 
også kan vi arbejde videre med det, vi har arbejdet med om lørdagen – det er noget vi snakker om lørdag inden vi slutter.

Dato: Lørdag 7. april 2018 kl. 10.00-16.00 (evt. også søndag den 8. april) 

Sted: Moltrup skole, Møllesvinget 38, 6100 Haderslev

Deltagerbetaling: 460,- kr. for medlemmer /610,- kr. for ikke medlemmer, inkl. kaffe/ the og kage

Deltagerantal: Maks. 12 / min. 9

Tilmeldingsfrist: 7. februar 2018

Kontaktperson: Kontaktperson Marie Didriksen tlf. 30 95 11 80, mail. skovly.didriksen@privat.dk
Efter tilmeldingsfristens udløb udsendes deltagerliste, oplysninger vedr. betaling, betalingsfrist og andre relevante 
oplysninger.
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Dato: Lørdag d. 2. juni 2018 kl. 8.45-17.00 

Sted: Bispen, Bispebroen 3, 6100 Haderslev 

Deltagerbetaling: 180 kr. + kørepenge (max. 120 km) + frokost

Deltagerantal: Maks. 25 / min. 10

Tilmeldingsfrist: 24. april 2018

Tilmelding til kontaktperson: Hanne Engholm Jensen, tlf. 74 53 26 80, mail: engholm@webnetmail.dk
Efter tilmeldings- og betalingsfristens udløb udsendes deltagerliste og andre relevante oplysninger.

Udflugten går til Vejen og omegn

Udflugt lørdag d. 2.juni 2018 

Det er så dejligt når vores medlemmer kommer med ideer til, hvor vores udflugt skal gå hen, og hvem vi skal besøge. I år var 
det en spændende designer og en second-hand butik i Vejen, der blev foreslået.

Vi starter dagen med et besøg i Garn Garagen, som ligger på Nørregade 10 i Brørup. Garn Garagen sælger godt og billigt garn 
på nettet, men har også en fysisk butik, som vi besøger. Se mere på  http://www.garn-garagen.dk/

Efter en hurtig frokost går turen videre til designeren Liselotte Hornstrups 
designstudio i Vejen. Liselotte er cand. des. i Fashion Design fra Designskolen 
Kolding og Professionsbachelor fra TEKO i Herning i Business og Fashion Design. 
Liselotte fortæller: ”Jeg er 29 år og startede selvstændigt i august 2016 med 
mit eget modetøjsmærke. Jeg har mit design-studio i Vejen. Jeg er inspireret af 
kroppen og materialerne i min designproces. Jeg er utrolig taktil i min proces 
og tegner ikke ret meget. Jeg designer SlowFashion med dansk produktion og 
egen produktion. Jeg bruger ikke farver, men lader tekstilerne fortælle histo-
rien i stedet for.”
Se mere  http://www.liselottehornstrup.com/
eller  https://www.kickstarter.com/projects/2000058779/a-collection-of-con-
science-surface-awareness?ref=nav_search
eller udsendelsen fra TV-syd, som både besøger Liselotte Hornstrup og Lene 
Dyhrman
http://www.tvsyd.dk/i-godt-selskab/i-godt-selskab-genbrugstoj?auto-
play=1#player

Efter besøget hos Liselotte besøger vi Second-hand butikken SacondaMano. 

Butikken SacondaMano er startet af Lene Dyhrmann, der er pensioneret 
socialrådgiver. Lene har fulgt sin drøm om at starte egen butik, hvor hun 
sælger luksus second-hand-tøj og et par andre tøjmærker, blandt andet tøj fra 
Liselotte Hornstrup.

Dagens program:
Kl. 8.45    Vi mødes på parkeringspladsen ved Jem & fix, Sverigesvej 2, Haderslev
Kl. 9.30 – 11.00   Besøg i Garn Garagen, Vestergade 10, Brørup
Kl. 11.15 – 11.50   Frokost
Kl. ca. 12.00 – 14.00  Liselotte Hornstrups designstudio, Rosengade 1, Vejen
Kl. 14.15 – 16.15   SacondaMano v. Lene Dyhrmann, Rosengade 2a, Vejen
Kl. ca. 17.00   Vi er tilbage i Haderslev.

http://www.garn-garagen.dk/
http://www.liselottehornstrup.com/
https://www.kickstarter.com/projects/2000058779/a-collection-of-conscience-surface-awareness?ref=nav
https://www.kickstarter.com/projects/2000058779/a-collection-of-conscience-surface-awareness?ref=nav
http://www.tvsyd.dk/i-godt-selskab/i-godt-selskab-genbrugstoj?autoplay=1#player  
http://www.tvsyd.dk/i-godt-selskab/i-godt-selskab-genbrugstoj?autoplay=1#player  
http://www.tvsyd.dk/i-godt-selskab/i-godt-selskab-genbrugstoj?autoplay=1#player  
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bestyrelsesmedlemmer tekstilkreds syd 

Formand Grethe Petersen
Moltrup Bygade 79
6100 Haderslev
Tlf. 74 52 22 48 / 51 42 50 30
erikpe@moltrup-sogn.dk
Valgt 3. gang 2016

Næstformand Susanne Diehl
Lembckesvej 41 st. th.
6100 Haderslev
TLF. 29 46 34 24
susandi.sd@gmail.com
Valgt 3. gang 2017

Kasserer Christa Jessen
Ryes Møllevej 38
6100 Haderslev
Tlf. 20 83 96 22
ckkj@ogberg.dk
Valgt 9. gang 2017

Sekretær Hanne Engholm Jensen
Eskærhøjvej 8
6100 Haderslev
Tlf. 74 53 26 80
engholm@webnetmail.dk
Valgt 7. gang 2016

Bestyrelses-
medlem

Marie Didriksen
Hjerndrup Nørrevej 35
6070 Christiansfeld
Tlf. 74 56 11 80 / 30 95 11 80
Skovly.didriksen@privat.dk
Valgt 3. gang 2017

Suppleant Lis Norup Pedersen 
Rosenbakken 105
6100 Haderslev
Tlf. 30 29 46 06
lisnoruppedersen@gmail.com
Valgt 1. gang 2016

Suppleant Karin Bisbjerg
Klosteret 25B
6100 Haderslev
Tlf. 24 27 04 64
kabisbjerg@gmail.com
Valgt 1. gang 2016

Revisor Else Ebbesen
Skibbrogade 21
6100 Hadeerslev
Tlf. 74 52 28 52
glarbo@webspeed.dk
Valgt 1. gang 2016

Revisor Hanne Mikkelsen
Hammelev Bygade 9
6500 Vojens
Tlf. 74 50 74 81
justm@webspeed.dk
Valgt 5. gang 2017

Revisor-suppleant Jette Jermer
Aastrupvej 11
6100 Haderslev
Tlf. 23 80 86.65
jettejermer@mail.dk
Valgt 2. gang 2017

Redaktion 
Hjemmeside 
 + Tråden

Anne-Marie Luckmann
Ribevej 12
6520 Toftlund
Tlf. 74 83 02 84
amluckmann@gmail.com

mailto:erikpe%40moltrup-sogn.dk?subject=


REDAKTØRBEMÆRKNING

TEKSTILKREDS SYD er åben for alle interesserede. Kredsens formål er at skabe gode muligheder for at dyrke tekstile  
kreativiteter og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i kredsen, at udbrede kendskabet til håndens arbejde.

Medlemskontingent
150 kr. årligt
Indbetales på foreningens konto via netbank på 
Reg.nr. 1551 kontonr. 0003060918 eller via girokort.

For medlemskab kontakt da venligst kasserer:
Christa Jessen
Tlf. 2083 9622
e-mail: ckkj@ogberg.dk

Ved adresseændring meddeles dette ligeledes kassereren.

Indlæg til medlemsbladet TRÅDEN
Har du informationer, spændende ting at vise frem eller bare lyst til at anmelde en bog eller lignende, modtager vi gerne 
indlæg.

TRÅDEN udkommer digitalt en gang årligt – medio august med deadline 1. maj.

Henvendelser og materiale kan leveres til formand: 
Grethe Petersen
Moltrup Bygade 79
6100 Haderslev
Tlf. 74 52 22 48
e-mail: erikpe@moltrup-sogn.dk

Annoncer
¼ A4–side: 200 kr. – for interesse kontakt kassereren.

Studiekredse
Tekstilkreds Syd tilbyder vores medlemmer at være med i en 
eller flere af vores 3  forskellige studiekredse med emner som: 
Komposition, strik eller spinding. Der aftales fra gang til gang, 
hvornår og hvor man mødes næste gang, det fungerer fint, og 
er man interesseret i at være med, kræver det kun et opkald 
eller en sms til følgende:
 
KOMPOSITION:
ellenq@moltrup-sogn.dk   mobil 40987567

STRIK:
erikpe@moltrup-sogn.dk   mobil 51425030

SPINDING:
skovly.didriksen@privat.dk   mobil 30951180


