PROGRAM 2019/2020

Informationer om Kreativ Fritid Vejle
Kreativ Fritid Vejle blev stiftet i maj 1986 som en del af Dansk Husflid.
Formål: At mødes, have det rart, få nogle positive, kreative oplevelser og lære noget nyt, samtidig med
at man værner om de gamle håndarbejder og bevare de kulturelle værdier.
Det årlige kontingent: september 2019 - august 2020
For enkeltmedlemmer
125 kr.
For familier
160 kr.

Kontingentet skal indbetales på 0758 3225981204 senest den 1. oktober 2019.
Husk: NAVN ved indbetaling.
Til nogle af aktiviteterne må der påregnes et mindre deltagergebyr til dækning af instruktør og
materialer.
Aktiviteter afholdes kun hvis der som minimum er 10 personer tilmeldt, dette af hensyn til det
arbejde underviseren lægger i forberedelsen.
Vores arrangementer finder sted, hvis intet andet er nævnt, fra kl. 19.-21.30 i Sognehuset, Hover
Kirkevej 76, Vejle.

Foreningens hjemmeside:

www.kreativfritidvejle.dk

Foreningens e-mail adr.:

kreativ@kreativfritidvejle.dk

Foreningens Facebookside: Kreativ Fritid Vejle

10 % rabat
Ved at vise dit medlemskort som det første ved kassen, får du
fratrukket 10 % på varer hos Strikkekælderen.
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Velkommen til sæson efterår 2019 - forår 2020
I Hover Sognehus
Kreativ Fritid Vejle starter ny sæson op tirsdag den 3. september, hvor vi har mange forskellige tilbud
til vores aktivitetsaftener, hvis du ikke vil deltage i aktiviteterne, er du velkommen til at tage dit håndarbejde med, strik, hækling eller patchwork m.m.
Kreativ Fritid Vejle har vedtaget, at du skal bære navneskilt på vores klubaftener.
Husk at meddele Inge Carøe, hvis du har skiftet adr., mailadr., tlf.nr. m.m.
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Tirsdag den 3. september
Miniudstilling af efterårssæsonens program
Oplæg til Sy-Strikke-Hækle Café hver den første tirsdag i måneden.
Irene er klar med tilmelding til de forskellige aktiviteter.
Vi vil også gerne se, hvad du har lavet af håndarbejder i sommerens løb 

___________________________________________

Tirsdag den 10. september
Ufo projekter / Projekt strik til hjemløse
Mange af os har nok et enkelt eller to ufo projekter
liggende.
Denne aften tager vi de projekter med vi gerne vil
have lavet færdige i løbet af sæsonen.
Vi noterer hvem der gerne vil være med i udfordringen, foreningen udlodder en præmie mellem dem der
får færdiggjort tilmeldte projekter.

Projekt strik til hjemløse
Foreningen har haft kontakt til gade sygeplejersken, der har spurgt sig for på herberget/misbrugscenter
m.fl. der rigtig gerne ville modtage huer, luffer og halstørklæder til de hjemløse.
________________________________________

Tirsdag den 17. september
Opfølgning på Sy-Strikke-Hækle Café, vi snakker om hvilken form vi gerne vil og have og om der kan
dannes nogle grupper inden for de forskellige håndarbejder.

4

Tirsdag den 24. september
Patchworkteknikker ved Slots Quilt
Vi syer denne aften nogle forskellige symaskineteknikker,
som kan monteres den 22. oktober til en taske/toilettaske.
Deltagergebyr 150 kr. for begge gange.
** Tilmelding til Irene på mail senest den 3.september

________________________________________

Tirsdag den 1. oktober

Sy-Strikke-Hækle Café
________________________________________

Tirsdag den 8. oktober
Sandblæsning af glas
Medbring dine syltetøjsglas, flasker eller andet af
glas,
Medbring evt. motiv til udskæring, skæremåtte, kniv,
saks mm
Vi sørger for materialer, og for at tingene bliver sandblæst.
Pris for deltagelse kr. 20 kr.
** Tilmelding til Irene på mail senest den 17. september.
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Tirsdag den 22. oktober
Patchworkteknikker ved Slots Quilt / Strik på kontoret

________________________________________

Tirsdag den 29. oktober
Filt/Nåle filt ved Birgitte og Elise
Medbring et stykke flamingo med, god tykkelse 20 x 25 cm
Vi vil vise nogle ting som er lette at lave. Der er hjerte, tromme,
kugler og æg til påske.
Der vil også være mulighed for at lave knapper eller broche.
Uld kan købes af Elsie og Birgitte, der må gerne medbringes egen
uld.
** Tilmelding til Irene på mail senest den 8. oktober.
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Tirsdag den 5. november
Sy-Strikke-Hækle Café.
________________________________________

Tirsdag den 12. november
Brødkurv med peddigrør.
Med tanken om at prøve noget andet end
pileflet, vil vi denne aften forsøge os udi
peddigrør.
Kurve fremstilles på en ring af pil, hvorpå
der flettes peddigrør.
Pris 30 kr.
Tilmelding senest den 22. oktober.

Tirsdag den 19. november
Montering ved Else Jørgensen
Else Jørgensen – kommer og viser og nogle strikke finesser vedr. montering

**Tilmelding til Irene på
mail senest den 5. november.

7

Tirsdag den 26. november
Juleafslutning nærmere information senere.
**Tilmelding til Irene på mail senest den 12. november.

________________________________________

Tirsdag den 7. januar
Sy-Strikke-Hækle Café
Velkommen tilbage til et nyt år, vi tager hul på året med en lille Nytårskur og Miniudstilling af forårssæsonens projekter.
Kom og vis os nogle nyheder, dine sidste håndarbejder m.m.

___________________________________________

Tirsdag den 14. januar
Broderi ved Mette Kudsk – gamle teknikker i moderne tekstiler – nærmere info senere.
**Tilmelding til Irene på mail senest den 19. november.

___________________________________________

Tirsdag den 21 januar
Aflevering af huer, halstørklæder og luffer.
**Tilmelding til Irene på mail senest den 7. januar.

Tirsdag den 28. januar
Vi besøger Rosas Butik og Quilt My Design
**Tilmelding til Irene på mail senest den 14. januar

8

Tirsdag den 4. februar
Sy-Strikke-Hækle Café
________________________________________

Tirsdag den 18. februar
SMART Træning
SMART træning er en række sjove øvelser, der træner hjernen, så den bliver bedre til at huske, fokusere og træffe beslutninger i hverdagen.
Balanceevnen og koordinationen bliver skærpet. Kernen i træningen er, at hjernen skal skabe forbindelse. Det gør den når man er i en læringssituation, derfor er SMART træning fuld af udfordringer hele
vejen igennem. Øvelserne er ikke fysisk hårde, men hovedet kommer på arbejde, og der er garanti for
en masse gode, sunde grin.
Vi mødes i Fælleshuset, H.C. Lumbyes Vej 28 i Vinding kl. 19.00
** Tilmelding til Irene senest den 4. februar.

________________________________________

Tirsdag den 25. februar
Bytte/køb/salg.
Tag stoffer, garn, bøger, færdig strik m.m. med denne aften, så andre kan få glæde af det.

Tirsdag den 3. marts
Sy-Strikke-Hækle Café
torsdag og fredag 10 -17
lørdag 10 - 12 eller efter aftale
v/Bente Sørensen
Bøgelundgyden 15, Bøgelund, 5500 Middelfart
Tlf. 64 40 22 21
www.quilt -fyn.dk
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Tirsdag den 10. marts
Generalforsamling se side 13.

Tirsdag den 17. marts
Løbbinding er kurvesyning
En tekstil “pølseteknik”, hvor kurven bygges op i spiralform og sys sammen med jævne mellemrum.
Kurven formes samtidig med at den sys.
“Løb” kommer af det oldnordiske “laupr” som betyder kurv.
Løbbinding betyder således “kurvesyning” på nudansk.
Det er en meget gammel og international kendt kurveteknik.
Herhjemme er løbbinding måske bedst kendt som halmbinding, idet halm har været det mest anvendte
materiale til løbbinding i Danmark.
Løbbinding er et meget hyggeligt håndarbejde – og vanedannende!
Nutidens løbbinding byder på mange varianter, senest så vi kurve på vores udflugt på Silkeborg Museum. Men fra det oprindelige kurvesyning ser man nu også flade ting som løbbundet bordskåner og andre fantasifulde skåle.
Vi vil forsøge at starte på et mindre arbejde, hvor der kræves en sjæl i form af papirsnor og papirgarn
samt bindegarn i hør eller papirgarn, alt efter det udtryk man gerne vil have
** Tilmelding senest til Irene den 3. marts.
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Tirsdag den 24. marts
Påskekrukke med frisk pil – Inge kommer med inspiration.
** Tilmelding senest 10. marts **

________________________________________

Tirsdag den 31. marts
Afslutning + ufo
** Tilmelding til Irene på mail senest den 12. marts.
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Opslagstavle
Husflidsmesse i Viborg 6. – 8. september 2019
Strikkefestival Fanø 19. – 22. september 2019
Silkeborg Quilters 25 års jubilæumsudstilling 28. - 29. september 2019
Quilterally Midt- og Nordjylland 5. og 6. oktober 2019
http://www.kreativedage.dk/ Kreative dage 2019, Fredericia 25. – 27. oktober.
Quiltrallysyd 2.-3.og 4.april 2020
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Indkaldelse til generalforsamling
tirsdag den 10. marts 2020, kl. 19.00
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
Aflæggelse og godkendelse af årsberetning ved formand.
Aflæggelse og godkendelse af reviderede regnskaber.
Drøftelse af medlemsaktiviteter i det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag fra medlemmerne.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg: Else Marie Hillerup
Irene Jensen
Inge Carøe
7. Valg af suppleanter
På valg: Dorthe Friis
På valg: Tove Lillelund
8. Valg af revisorer
På valg: Lisbet Kaltoft
9. Valg af revisorsuppleant
På valg: Birgitte Nissen
10.Eventuelt
Eventuelle forslag til dagsordenen skal være Else Marie i hænde senest 8.
dage før generalforsamlingen.
** Tilmelding til Irene på mail, senest den 25. februar 2020
Efter generalforsamlingen serveres lidt at spise og drikke - forslag til næste år modtages gerne.
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Formand:
Else Marie Hillerup
Grønningen 27
7100 Vejle
2920 1640

Næstformand:
Irene Jensen
Bakkelyparken 35B
7100 Vejle
2886 9622

emh@rsyd.dk

ireje.71@gmail.com

Kasserer:
Inge Carøe
Høgsholtvej 149
7100 Vejle
2892 2206

Sekretær:
Jytte Nørregaard

hoegsholt149@gmail.com

jyttej43@gmail.com

Ellevang 26, 1tv

7100 Vejle
2370 8077

Bestyrelsesmedlem:
Margot Harrison
Lindved Tværvej 4
Lindved
7100 Vejle
5132 9161
margot_harrison@hotmail.com
Suppleant:

Suppleant:

Tove Lillelund
Mågevej 19B
7100 Vejle
4265 3636

Dorthe Friis
Skovdallundvej13
7300 Jelling
6178 6353

tove@lillelund.eu

dorthe.friis1@gmail.com

Revisorer:

Revisorsuppleant

Lotte Christensen
2144 4602

Birgitte Nissen
6170 4121

Lisbet Kaltoft
6179 4016
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Kalender for sæsonen
September
fredag

d.

6.-8.

Kreativ Fritid 2018 messe, Viborg

tirsdag

d.

3.

kl.

19.00

Sy-Strikke-Hækle Café

tirsdag

d.

10.

kl.

19.00

Ufo projekter/Projekt strik til
hjemløse

tirsdag

d.

17.

kl.

19.00

Opfølgning

tirsdag

d.

24.

kl.

19.00

Patchworkteknikker ved Slots Quilt

tirsdag

d

1.

kl.

19.00

Sy-Strikke-Hækle Café

tirsdag

d

8.

kl.

19.00

Sandlæsning på glas**

tirsdag

d

15.

tirsdag

d

22.

kl.

19.00

fredag

d.

25-27

kl.

Kreative Dage 2019 – Messe C Fredericia

tirsdag

d.

29.

kl.

19.00

Filt/Nåle**

tirsdag

d.

5.

kl.

19.00

Sy-Strikke-Hækle Café

tirsdag

d.

12.

kl.

19.00

Peddigrørskurve**

tirsdag

d.

19.

kl.

19.00

Montering Strik**

tirsdag

d.

26.

kl.

19.00

Juleafslutning**

Oktober

Efterårsferie
Patchworkteknikker/Strik

November

15

Januar
tirsdag

d.

7.

kl.

19.00

Miniudstilling/Nytårskur

tirsdag

d.

14.

kl.

19.00

Broderi**

tirsdag

d.

21.

kl.

19.00

Aflevering af strik til hjemløse**

tirsdag

d.

28.

kl.

19.00

Rosas butik/Quilt my Design**

tirsdag

d.

4.

kl.

19.00

Sy-Strikke-Hækle Café

tirsdag

d.

11.

tirsdag

d.

18.

kl.

19.00

Smart træning**

tirsdag

d.

25.

kl.

19.00

Bytte - Køb - salg**

tirsdag

d

3.

kl.

19.00

Sy-Strikke-Hækle Café

tirsdag

d.

10.

kl.

19.0

Generalforsamling **

tirsdag

d.

17.

kl.

19.00

Løbbinding **

tirsdag

d.

24.

kl.

19.00

Påskekrukke **

tirsdag

d

31.

kl.

19.00

Afslutning **

Februar

Vinterferie

Marts
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