
Formandens beretning 2017 

Vi er nu 138 medlemmer i foreningen fordelt på 19 i Viborg, 19 i Silkeborg, 28 i Aarhus, 25 i Horsens, 26 i 

Vejle og 17 i Holstebro, som efter mange udmeldinger sidste år, stille og roligt har reetableret en god 

gruppe. 

 Og så har vi 4 ”løsgængere” bl.a. Arnica på Grønland, som i øvrigt hilser og har det godt. Og man kan stadig 

købe hendes lækre moskusuld på nettet. 

Sidste års udstilling, ”Knitted Art to Wear” startede på Industrimuseet i Horsens og var fem steder i alt. 

Knitted Art to Wear var næsten et år på turne.  

Lige nu er dette års udstilling ”Den røde tråd – helt bogstaveligt” i gang. Den er blevet vist i Struer. Lige nu 

er udstillingen på Holstebro Bibliotek. Så flytter den til Herning og Glud Museum, for at slutte af på 

Danmarks Industrimuseum i Horsens. Direktøren der har nemlig fundet ud af at strikkeudstillinger giver 

flere besøgende. Kvinderne kommer for at se strik, og så slæber de deres mænd med. 

Nu bliver det spændende at se, hvad der bliver flertal for i dag, og som skal være næste års tema. 

Noget vi har arbejdet på i bestyrelsen, er, at vi har fået ændret i ordlyden af foreningens formål. Når folk 

læste vores hjemmeside, blev de ofte mere skræmt væk end fik lyst til at være med. Det er også min 

erfaring at nye, mange gange undskylder at det de viser i pralerunden ikke er så avanceret, og det er jo ikke 

meningen med Seriøst strik for sjov. Vi er enige om at det ikke bare er en kaffeklub, men kan man sige, at 

det er vi selvfølgelig også. Vi er sammen, lærer hinanden at kende, og drikker kaffe. Vi har lyst til at lære 

nyt, blive inspireret, at forsøge sig ud i at skabe nyt. Men helt nye strikkere er også velkomne i vores 

forening, man skal bare være interesseret i at udvikle sig, derfra hvor man er. Og der er ingen der står og 

holder øje med, om man nu lever op til den forventning. Er livet lidt travlt, og man ”kun” strikker strømper, 

så er det da helt ok. 

Det er en misforståelse at man ikke må strikke efter opskrift i vores forening. Lad det være slået fast! Der 

hvor der er nogle mere seriøse krav, er selvfølgelig til vores udstilling. Det er her, man ikke må strikke efter 

opskrift. Her hvor vi udfordrer os selv, og hvad strik kan. Og det er frivilligt, om man vil være med i 

udstillingen. Jeg opfordrer alle til at prøve at være med. Der sker noget spændende, når man kaster sig ud i 

den skabende proces. Første gang jeg var med, var produktet ikke noget at juble over, men det startede en 

proces, hvor jeg begyndte at turde mere. Ellers har det været godt at flere grupper har lavet et fælles 

projekt, så kan man lidt bedre være med for første gang. Overvej, om næste års tema skal være din første 

gang med på udstillingen. Nu er der jo rigtig god tid!  

Vi ønsker at sætte kontingentet op til 200 kroner. Det er der flere grunde til. Den væsentligste er, at 

udstillingsgruppen skal have så gode arbejdsbetingelser som muligt. Der er indkøbt 15 nye giner, så 

udstillingerne kan blive pænere med et mere ensartet udtryk.  

Det er et stort arbejde, at sætte udstillinger op og ned, og de fylder også rigtig meget, derfor lejer vi nu en 

bil, hvor det hele kan være i. Og vi syntes også, der skal være råd til lidt mad og en kop kaffe, når de er 

afsted. Og her siger vi stor tak til Karen Sandager, Birthe Kobæk, Inger Skjærbæk og Ida Hansen, som 

snakker med museer, kører rundt og sætter udstillinger op og tager dem ned igen. Det er et stort arbejde. 

Men for os andre er det altid rigtig spændende at se, hvordan de forskellige udstillinger bliver. Rum og 

omgivelser betyder meget for en udstilling. 

Desuden er udstillingerne nærmest vores forenings DNA, og vores ansigt udadtil. Det er her at 

kreativiteten for alvor bliver udfordret og finder nye muligheder. 

For at få alle garnholdere rigtig godt i gang ude i grupperne, er der blevet udarbejdet et arbejdspapir, som I 

kan finde på hjemmesiden 

Hjemmesiden bliver der hele tiden arbejdet på. Stor tak til web-mostrene Inger Skjærbæk og Margit 

Mougaard for det flotte arbejde. 

Hanne vil senere vise os lidt rundt på hjemmesiden.  



 

Arrangementsgruppen ønsker desværre ikke at forsætte. Det sidste år, har de arrangeret flere rigtig gode 

workshops. Der blev lagt ud med ”Farver kan opfattes som musik” med Emmy Hansen, så var der 

Foldeteknikker med Lena Bay og det blev sluttet af med ”Nattrøjer og deres teknikker med Vivian Høxbro.  

Der har desværre ikke altid været så meget opbakning. Elsebeth Solskin, Bodil Munch, Hanne Pjedsted og 

Emmy Hansen ønsker ikke at sidde i arrangementsgruppen mere, så der skal nye kræfter til, hvis der skal 

laves sjove, underfundige og lærerige workshops. Men rigtig stort tak til jer fire, fra os der deltog og gik 

dygtigere derfra.  

Nu vi snakker om det, så vil jeg lige fremhæve to workshops mere, som snart skal foregå. Det ene d. 20 maj, 

fra 9-16 hos Emmy i Juelsminde, strik og gummi. Tilmelding senest 1. maj  

Max: deltagere 10 og til en pris af 250,- kr. 

Det andet er en dobbelt workshop med Vithard d.17. juni fra 9-16 i Århus. Incl. frokost for kun 400,- kr.  Fra 

ide til færdigt produkt, med et twist. 

Vi har sidste tilmelding senest 1.maj, og ellers vil vi aflyse. 

 

I september var der strikkeweekend arrangeret af Viborg lokalgruppe. Vi havde en skøn weekend, med 

masser af snak, strik, inspiration, natur, god mad og nærvær. Det ville være dejligt, hvis der er en anden 

gruppe, der kunne tænke sig at arrangere en weekend. Viborg deler gerne ud af deres erfaringer. Vi 

snakkede om at man kunne holde en ny weekend, samme sted, så man ikke skulle bruge tid på at lede efter 

et egnet sted, hvis man var interesseret i det. Det håber jeg, at nogen vil være inspireret til.  

 

Men nok det vigtigste i vores forening, er det store arbejde, der foregår ude i lokalgrupperne. Når man går 

ind på hjemmesiden og ser, hvad der foregår i de forskellige afdelinger, kan man blive helt forpustet. Der er 

rigtig mange spændende forslag til mødeaftenen. Og noget af det allervigtigste er pralerunden, det er her vi 

ser og hører nogle af de idéer og tanker vores venner har med deres strik. 

Jeg har hørt at Horsens var dygtige til at finde et nyt sted, da det ikke kunne lade sig gøre at være på 

Industrimuseet længere. På to dage fandt de tre steder at vælge imellem. Det endte med at de valgte at 

være i Eventyrgarn, hvor der er rigtigt godt lys at arbejde i. 

I Viborg er Kirsten Odgaard blevet ny garnholder efter jeg har været det i 4 år, og det gør hun rigtigt godt. 

Det er dejligt, at der er nye kræfter der tager over, så foreningen kan bevares. 

I Vejle er det old news, men der har Mette Kudsk overtaget garnholderfunktionen efter Hanne Pjedsted, og 

det gør hun også rigtigt godt! 

I Holstebro ville de til at starte med, godt have lidt ro og var tilfredse med ikke at være så mange, men nu 

har de vokseværk, og må klemme sig sammen, og det kalder de nu et ”luksusproblem”. Så det går godt med 

dem. 

I den forbindelse vil jeg gerne sige tak til alle garnholderne, som gør et stort stykke arbejde. 

Lad os alle være gode til at invitere nye medlemmer og tage godt imod dem, så endnu flere kan nyde godt 

af vores fantastiske forening. Nu kommer wwkip jo snart, så der kan vi sikkert hverve nogle flere.  

 

Tak til alle for endnu et forrygende år i strikkepindenes tegn. 


