
Formandens beretning den 27. april 2019. 

 

Hvor er det dejligt at så mange har lyst og tid, til at møde op til vores 

generalforsamling. 

 

Sidste år kom Jette Korsbak på besøg og fortalte om vandrestrik. 

Det var spændende at høre om, hvordan man kan forene motion, strik og viden.  

 

I år har vi inviteret Anne Kirketerp der er kunsthåndværker, håndarbejdslærer, 

psykolog og har en Ph.d. i kreativitet 

På sin hjemmeside skriver Anne bl.a., at hun gennem de seneste 20 år har arbejdet 

med håndværk/håndarbejde, psykologi og foretagsomhed. 

Anne har lovet at fortælle os lidt om, hvordan man kan bruge sin kreativitet og finde 

på… dvs. hun vil give os tip til, hvordan vi kan idéudvikle til næste års 

udstillingstema.  

Det bliver spændende… - også at prøve af. 

Har I taget garn og pinde med til den kreative øvelse Anne vil lave med os?  SMIL 

 

I august 2018 inviterede vi til en sejltur på Julsø og gåtur på Himmelbjerget. 

Der var 22 tilmeldte, desværre var der lidt mandefald pga. sygdom m.m. 

De der mødte, op havde en rigtig hyggelig tur. Der ligger billeder derfra på 

hjemmesiden, som I kan gå ind og se på. Jeg har hørt, at turen gerne må gentages 

SMIL 

 

Vi er nu 104 betalende medlemmer, en lille nedgang i forhold til sidste år ved 

samme tid, hvor vi var 108 medlemmer. 

 

Sidste år på generalforsamlingen, bestemte vi at temaet for årets udstilling skulle 

være ”murværk”.  Der har været fernisering på Industrimuseet i Horsens den 5. april, 

hvor udstillingen er til den 2. juni.  Den 3. juni flyttes den til Silkeborg Bad hvor den 

vil være til 28. juli.   

Struer aktivitetscenter vil gerne have udstillingen igen i år. Den nuværende 

udstillingsgruppe har bestemt, at det må den nye udstillingsgruppe tage stilling til, 

om den vil tage imod.  

 

I 2018 kørte udstillingsgruppen rundt med ”Snørklede snoninger i grønt” i 6 

forskellige byer, Horsens - Silkeborg – Bruunshåb (ved Viborg) – Herning – 

Holstebro – Struer. 

 



Et stort arbejde, der starter med at finde udstillingssteder, og herefter bruge en del 

timer hver gang, der flyttes. 

 

En stor tak til alle garnholderne, der gør det muligt at have vores medlemsaftener i, 

Silkeborg, Viborg, Holstebro, Århus, Horsens og Vejle. 

Og i disse 6 byer, kan vi mødes 20 timer månedligt.  

Det bliver til mindst 60 mulige strikkeaftener pr. år… 

Og så for 200 kr. i kontingent!  Smil 

 

Der har været en indsamling i foreningen, af garn og strikkepinde til et projekt i 

Nepal.  Dorrit Sidenius er med i gruppen ” Jysk landsbyudvikling” der hører til i 

Silkeborg. Dorrit og en gruppe rejser til Nepal og lærer bl.a. de fattige at strikke.  Der 

var mange garn donationer, Tak for det.   

 

Vi i bestyrelsen har mødtes 3 gange siden sidste GF. Det er altid en udfordring at 

finde datoer, hvor alle kan. Det er lykkedes, og I skal have tak for de gode møder. 

 

Jeg vil slutte med at sige 1000 tak til vores garnholdere, vores Webmostre, 

til udstillingsgruppen og til bestyrelsen. 

 

Vi er jo stadig verdens bedste strikkeforening.  SMIL 

 

TAK! 
 


