
 

 

Bestyrelsens beretning 2013. 

 

2013 var et fantastisk år for strikkere. Overalt var der festivals, strikkeweekends, strikkecamps på 
campingpladser, strikkedage, workshops osv., men alligevel mest i det jyske, til stor ærgrelse for 
sjællændere.   

Vores medlemstal kan mærke det… det er steget og bølger lidt frem og tilbage, men vi rundede 
over 140 medlemmer og det er sikkert langt fra nået sit mæthedspunkt endnu. 

Vores 5 lokalgrupper i Viborg, Silkeborg, Århus og Vejle trives og oprettelsen af gruppen i Horsens 
startede med et brag af deltagere i forbindelse med udstillingen.  I skrivende stund er der her i 
2014 endnu en ny kommet til. Lokale er et problem i Århus, men det skal kunne løses, så vi 
kæmper. 

Og  vores hjemmeside kom i gang igen! Det er SÅ herligt!! Den var virkelig meget savnet og nu 
fungere den bare på ny … 

Kæmpestor tak til Inger Skjærbæk og Margit Mougaard for en kæmpeindsats, der nok desværre 
aldrig ender! 

Men lige nu drejer det sig om 2013…og det var et travlt år! 

Vores udstillingstema ”HUL og HULT og RUNDT OMKRING kom virkelige omkring: ikke færre end 5 
udstillingssteder blev det til: med start i Viborg på Stiftsmuseet i en flot ramme med masser af 
plads den 15. marts. Så til Horsens, til Thorning Museum, - til Kvindemuseet i Århus og til Bundsbæk 
Mølle ved Ringkøbing. Alle vores medlemmer har da haft en chance for at nå et af stederne. 

Ikke alle udstillingssteder var der lige flot plads, men det er jo så udfordringen for udstillings-
gruppen, der både stillede op, pillede ned og fragtede videre. 

 En kæmpestor tak til alle i udstillingsgruppen for et flot arbejde. Vi giver dem en hånd!! 

Og til lykke til de to, der vandt publikumspræmierne: Ebba Mehlsen og Birgit Kjærulf (begge havde 
fortolket temaet med et strikket hult træ). Og da publikumsstemmerne var meget tætte, valgte vi 
at give dem begge en præmie. Det var ”taske til rundpinde”! 

Øvrige arrangementer var bl.a. vores bustur til Fanø med ikke færre end 72 deltagere: medlemmer 
som gæster. En herlig og rigtig godt arrangeret tur – at der var alt for mange mennesker på øen er 
jo ikke arrangørens skyld…og vi har siden fået flere opfordringer til at arrangere lignende.  

Workshops med gæsteinstruktører blev det også til: 

I januar: 3D hæklekursus med Sidsel Sangild,- afviklet i Århus i skønne lokale hos DOF, som 
desværre har fået opsagt lokalerne , så vi kan ikke benytte dem længere.  

I marts fik vi et foredrag med Christel Seyfarth, hvor der også var lidt til pindene. Det foregik på  
Knudepunktet, Vejen. 

 

Og på generalforsamlingen i april var der en miniworkshop: ”forskellige måder at slå masker op på 
og lukke af”. 



 

 

I oktober fik vi besøg af Bente Rønberg, der lærte os at arbejde med tosidede mønstringer uden en 
retside!! Det foregik i Silkeborg, mest muligt centralt for alle.  

Messer:  

To gange i 2013 fik vi lov at deltage på TexStil messer i Vejle: i januar og i august.  

Først strikkede vi huer til hjemløse og siden blev det til pulsvarmere til kræftramte. En stor succes 
både for messen, for os og for de glade modtagere. Og der er stor tak til alle, som har bidraget fra 
både Herbergets Venner (i Vejle) og Sygehus Lille bælt i Vejle.  

World Wide Knit in Public  i juni forsøgte vi igen at fejre og det stod lokalgrupperne for. Vi har en 
lille fornemmelse af at ”hovedarrangøren bag har forsøgt at kommercialisere arrangementet og det 
skader det. Det er lidt ærgerligt, men vi klør på og laver vores egne dage i de lokale grupper.  

Mødeaktivitet: 

Arrangementsgruppen har holdt 4 møder og lavet en fin plan, som forhåbentlig alle dels har 
modtaget og dels har deltaget i… og tusind tak til jer.  

Udstillingsgruppen har sikkert været mindst lige så flittige, selv om jeg ikke kender antallet af 
møder. 

Der skal lyde en stor tak også til bestyrelsen for aktivt arbejde - ikke mindst ved mailen. Vi har holdt 
4 møder i året og desuden koordineret og kommenteret flittigt på de elektroniske medier. Det ville 
være svært uden.  

Også tak for input på vores facebook side, selv om ikke alle kan benytte den. Vi må desværre 
næsten dagligt afvise folk, for de tror at gruppen er åben. Det er den ikke. 

Og ønsker man som medlem af foreningen alligevel ikke at være med, må man selv melde sig ud- 
det kan vi ikke gøre for jer!  

Lokalgrupperne er kernen i vores arbejde, så sidst, men bestemt ikke mindst:  5 møder pr måned 
undtagen juli og august, hvor nogen endda valgte at mødes. Flere end 50 møder, hvor ALLE er 
velkomne.  Med aktiviteter, pralerunder, hyggesnak, småworkshops og gæstebesøg. 

 Tusind tak til jer, der er tovholdere i de lokale grupper. Uden Jer var det langt mindre struktureret 
og måske slet ikke muligt.  

Og alt det her for bare 150 kr. / år. 

Alle må gerne have visioner.  Vi kan selvfølgelig blive endnu bedre.  Måske kan vi arrangere flere 
aktiviteter, måske andre muligheder, besøg på kryds og tværs af grupperne halter f. eks.lidt. 

Derfor har bestyrelsen også valgt at foreslå, at der et par gange hvert år holdes et samlet møde 
hvor bestyrelsen og en repræsentanter for hver lokalgruppe mødes, så vi kan udveksle erfaringer, 
give hinanden feedback og koordinere planer. 

Tusind tak for et fantastisk år… og alle ønsker om at 2014 bliver mindst lige så aktivt og herligt og 
seriøst… for sjov, med pinde og garn!                                                      

Bestyrelsen/ Hanne 


