Du kan finde mere information om
Seriøst strik ... for sjov
på foreningens hjemmeside:
www.strik-for-sjov.dk
Ønsker du at komme i kontakt med foreningen, kan
du sende en mail til :

SERIØST
 fordi vi har ambitioner.
 fordi vi gerne vil udvikle den strikketradition,
som vi er en del af.

 fordi vi vil synliggøre strik som en tidssvarende
aktivitet.

 fordi vi vil medvirke til at skabe respekt om
håndstrik som et seriøst tekstilt håndværk.

Seriøst strik…
for sjov

STRIK
 fordi vi er vilde med at håndstrikke og at skabe
nyt via strikketeknikker.

 fordi strikkeprocessen er en skabende proces,
hvor fantasien får et synligt udtryk.

 fordi strik er enkelt at bringe med sig; det kræver stort set intet ”udstyr”.

FOR SJOV
 fordi vores strikkeproces skal inkludere glæden
ved at skabe.

strikforsjovmail@gmail.com

 fordi lysten skal drive arbejdet.
 fordi det giver glæde at skabe sammen med
andre.

 fordi gensidig inspiration løfter humøret og
glade mennesker gør mennesker glade.

www.strik-for-sjov.dk

Seriøst strik...
for sjov
Er en forening for håndstrikkere, der blev stiftet i
2005 og har lokalgrupper i Viborg, Silkeborg , Aarhus, Vejle, Horsens og Holstebro. Foreningens medlemmer mødes hver måned i de 6 afdelinger.

Møder
Foreningen afholder månedlige møder for alle medlemmer.
Møderne afholdes på faste tidspunkter (bortset ved
ferier og helligdage)

 Viborg: den 1. torsdag i måneden

 Aarhus: den 2. onsdag i måneden
 Silkeborg: den 3. torsdag i måneden
 Vejle: den 1. onsdag i måneden
 Horsens: den 4. tirsdag i måneden
 Holstebro: den 3. mandag i måneden
Se mødesteder og tidspunkt på foreningens webside.

Foreningens formål
At det tages seriøst at arbejde med håndstrik. At
medlemmerne er aktive og synes det er sjovt at
strikke og ambitiøst vil udvikle sig inden for dette
felt af tekstilarbejde. Medlemmerne skal udfordre og
inspirere hinanden Det skal være nytænkende, sjovt,
udfordrende, givende og inspirerende.

Medlemskab
For at blive medlem af foreningen Seriøst strik ... for
sjov skal man betale et årligt kontingent på 200 kr.
Når indbetalingen er registreret, vil du modtage en
mail, som bekræfter dit medlemskab, der giver adgang til alle mødegange. Inden man melder sig ind,
er man velkommen til at komme på en gæstevisit i
en af foreningens lokalgrupper.

Seriøst strik… for sjov.

Øvrige aktiviteter

Kontingentet på 200 kr. indbetales til:

Foreningen arrangerer forskellige kurser, foredrag og
udflugter. Desuden arbejder vi på at lave en udstilling
hvert år af egne arbejder ud fra ét fælles tema.

Vestjysk Bank: reg. nr. 7605, kontonr. 111 5715

Udstillingen vises forskellige steder. Alle medlemmer
er velkomne til at deltage i alle aktiviteter. De aktuelle
informationer om aktiviteterne findes på foreningens
hjemmeside. Her vil der være information om bl.a. tid,
sted og eventuel pris.

Vigtigt: ved indmeldelse husk at angive navn
og send efterfølgende navn, adresse, mailadresse
og telefonnummer til strikforsjovmail@gmail.com

