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Beretning til generalforsamlingen for året 2018. 
 
Medlemstallet var på 107 ved dette årsskifte. 
 
Aktiviteter i Kredsen 
 
Året startede med en hyggelig nytårskur i lokalerne her i Søllinge. 
 
22. - 26. januar havde vi kursus med Winnie Poulsen. 
 
Vi holdt i 2018 generalforsamling den 10. marts.  
 
Denne blev efterfulgt af den årlige udstilling, som varede lørdag og søndag.  
Dette er jo blevet en god tradition, hvor medlemmerne kan vise værker fra det forløbne år og se og 
få inspiration fra medlemskredsen. Udstillingen fortsatte til Levins hus i Fåborg, hvor den var en 
uge. 
 
De danske vævekredse havde den landsdækkende udstilling for medlemsforeninger i 
Filosofgangen Odense i maj måned. Der var en del af de fynske medlemmer som deltog. Tak til 
Kirsten Ørsted for at være tovholder. 
 
I juni deltog vi i Kunsthåndværkermarked på Lumby Mølle  
og var aktive i Kaleko Mølle ved Fåborg i sommerperioden. 
Vi har et godt udstillingsudvalg, bestående af Lillian Kristensen og Inger Pedersen, som ud over 
dette tager sig af den årlige udstilling, som vi om lidt skal opleve. 
 
Senere på året var vi på værkstedsbesøg hos væver Jette Nevers på Langeland. 
 
Foreningslokalerne i Søllinge: 
 
 Lokalerne her bliver flittigt brugt, og der er er blevet vævet på alle vævene i årets 
 løb. Der er god aktivitet på de 15 væve. Lisbeth Sulsbrück er kontaktperson her.  
  
 Der afholdes væveteori 4 gange årligt med  Anne Grethe Anderson 
 Strikgruppen mødes hver den 2.tirsdag i måneden. 
 Frit broderi med Rie Rasmussen mødes efter behov. 
 Brikvæv med Inger Pedersen, mødes 4 gange årligt.  
 Billedvæverne mødes den sidste mandag i måneden. 
 
- Husk at man som medlem altid bare kan dukke op til alle de nævnte arrangementer, - der er 

ingen tilmeldingspligt. 
 
Andre vævelokaler på Fyn 
Ud over at der væves i foreningslokalerne her i Søllinge, bliver der ligeledes vævet hos Vesterdal-
væverne på vestfyn og i Odense væves der i Bolbro Brugerhus. Der væves begge steder  af 
medlemmer af kredsen. 
 
Vi samarbejder med FORA, som er vores paraplyorganisation.  
I år har Fora oprettet en fælles hjemmesideprofilsom medlemmerne kan bruge. Den har vi tilkoblet 
os, og de fleste af Jer har nok allerede har været inde og gøre brug af. Den valgte vi, for at få en 
mere smidig profil, og lettere håndterbar tilgang til kredsens aktiviteter. I det store og hele fungerer 
den, og den vil blive opdateret løbende indtil den fungerer fuldt tilfredsstillende. Helle Rasmussen 



er vores super-webmoster, som vedligeholder siden, så den altid er opdateret. Hvis I har 
spørgsmål til hjemmesiden, er I velkomne til at kontakte bestyrelsen. 
 
Bladet  
I dette år, har vi desværre måttet konstatere, at bladet ikke længere bliver udsendt. Det er trist, - vi 
har jo haft et blad næsten siden kredsens start. Det er en stor opgave, og den har Alice, samt 
Anne Grethe, varetaget super flot i de seneste år. Det er ikke kun hos os, det er svært at 
rekruttere mandskab til denne opgave.  
Vi skal nu til at vænne os til, at vi skal bruge den nye hjemmeside til at indhente den viden om 
foreningens aktiviteter, vi har behov for. Derfor et det en stor glæde, at hjemmesiden er 
velfungerende. Stor tak til Alice for redaktionel ansvarlighed og et kæmpe arbejde, der er lagt i 
bladet i de forløbne år. Også tak til Anne Grethe, for at have været med til at støtte op om dette 
arbejde.  
 
Venskabsforeningen, den hollandsk vævegruppe, har vi stor glæde af. De var her på besøg i 
forbindelse med udstillingen i 2018. I år bliver der intet genbesøg, meeen mon ikke der bliver et 
besøg igen til næste år? 
 
Kurser og foredrag  
 
Vi havde kursus i efteråret 2018 i broderi med Bettina Andersen 
Senere på året havde vi et aftenkursus med inspiration til et ekstra tema, vi kaldte det Udstilling i 
udstillingen, og emnet nævntes firkanter. Om det har mundet ud i resultater som kan ses på 
udstillingen i år er spændende.  
 
Vi glæder os til at Lotte Dalgaard kommer med kursus i “Magiske garner”  og at Dorthe Højer 
kommer og holder kurser for begyndere i skaftevævning.  
 
Husk også, at hvis nogen har nogle ideer til andre spændende aktiviteter eller eventuelle 
forbedringer, så kom endelig ud af busken. Sig det til en af os, skriv eller ring gerne.  
Vi er meget modtagelige for ideer. Det er jo alle medlemmers forening.  
 
Vi holder magasinerne, Det svenske og det norske Hemslöjd og Vävmagasinet, Rowen, 
Handwoven, Kreativ Strik. Vi er med i foreningerne, som udsender følgende medlemsblade: S&V 
Rapporter, Tenen og Gavstrik.  
Vi har en læsekreds hvor bladene sendes rundt, og til slut havner på hylderne i Søllinge, hvor de 
til en hver tid vil kunne læses. Læsekredsen kan man melde sig til hos Lisbeth Sulsbrück. 
 
Nogen siger vi farvel til - andre Velkommen! 
Vores mangeårige regnskabsfører Marianne Skåning, har trukket sig fra posten. Det har vi stor 
forståelse for og takker dig for dette store arbejde.  
Skolelederen træder af for denne gang, og du Mariane Jørgensen, skal have tak for dit arbejde 
med af få kurserne til at køre på skinner. 
 
Vi vil også takke de afgående bestyrelsesmedlemmer for den indsats der er gjort. 
Det er med store forhåbninger vi om lidt skal have valg til den nye bestyrelse, og jeg håber på 
opbakning fra Jer medlemmer, for uden Jer er der ingen vævekreds.  
Ikke mindst ønsker vi os, at kunne have en bestyrelse bestående af både erfarne 
bestyrelsesmedlemmer samt af yngre kræfter, som jo er dem/Jer, som skal føre kredsen videre i 
det gode arbejde.  
 
Bestyrelsen 
 
Formand 
Karin Nielsen 


