
 

 

JUBILÆUMSFEST 2015 

Kære medlemmer af ”Seriøst strik… for sjov”. 

 
Hermed invitation til vores   

10 års jubilæum 
lørdag den 12. 12 kl 12 i Lunden, Vestergade 74, 8600 Silkeborg. 

 
Vi glæder os til at se så mange som muligt af jer til en fantastisk festlig og forrygende dag. 
 
Vi ønsker at skabe en lille medlemsudstilling af ”strik i eget design”, - gerne værker fra tidligere TEMA-udstillinger, 
så vi kalder det en seriøs retrospektiv udstilling i strik. Husk lokalgruppens vimpler!!! ( Kom i lidt god tid med dine 
ting, som vi sætter op sammen med ”Industrimuseet i masker”. Man tager alle sine værker med hjem derefter! ) 
 
 

Dagens program: 

Kl. 12.00:  Ankomst og opsætning af medlemsudstillingen 

12.12:    Velkomst  (v.formanden)  

12.30:   Frokost: sandwich (vin, øl, vand kan købes til lave priser) 

  Maja fortæller om sine tæpper, som er udstillet.  

13.30:    Foredrag ved Maj Ringgaard, Ph.d.: ”Rundt om strikningens historie ” 

15.15:    Kaffebord med medlems-strikkekager 

 15.45:   4 Workshops i den store sal (15.30 – 18.15) (Tilmelding er nødvendig- se bilag) 

Åben strikkecafé og hygge i spisesalen for os, der ikke er meldt til workshops.  

Indslag ved Elsebeth Solskin (om at bruge ”Ravelry”) og Hanne Pjedsted (sjove 
strikke teknikker )  

19. 15:  Festmiddag (Buffet, - vin, øl og vand kan købes), strikkesange, taler?  mm. 

20/ 20.30: Lodtrækninger med præmier 

 22.30:  Afslutning  og oprydning  

  

Alt dette for blot  10 x 10 kr., dvs. for festen inkl. foredrag, mad, kaffe mm.   
- og hvis du vil deltage i en af de 4 workshops: ”Broderi på strik”, ”Skævt strik”, ”Mulighed med multifarvet garn” 
eller ”Free form” betaler du ekstra 200 kr. 

(Se den særlige invitation med beskrivelser af de 4 workshops og tilmeldingsfrist samt konto for betalingen)  
 

 

TILMELDING til FEST : senest 1. november med indbetaling af 10x10 kr. til konto 7605 nr. 111 5715  
 
NB:           vil du bage en dejlig kage til kaffebordet, så skriv lige til os, så vi får mængden til at passe….  
                 og alle bedes medbringe strikket pynt til bordet!  

 
Gladeste strikkehilsner fra bestyrelsen og arrangementsudvalget. 


