
 

 

 

Foreningens formål er at arbejde eksperimenterende indenfor patchwork, 

quiltning, broderi og tekstile overflader. 

 

 
Bestyrelsens medlemmer: 

 

Formand: Birthe Schneider birthe@ottomurer.dk 

Næstformand: Ingrid Reese ingrid.reese60@gmail.com
webspeed.dk Kasserer: Dianna Lund dl@daugaardp.dk 

Sekretær: Jytte Larsen jykala@stofanet.dk 

Medlem: Doris Pedersen dshp44@gmail.com 

Suppleant: Helle Hilker hellehilker@gmail.com  

Vi mødes 9 gange årligt, og bestyrelsen udsender løbende informationer/ 
referater omkring vores mødeaftner. 

 
Kontingent: 

For indeværende år er kontingentet fastsat til 300 kr. og skal være indbetalt 
senest den 31. marts på foreningens konto i  Sydbank, 7040—2175015 

 

Nye medlemmer optages løbende og forudsætter medlemskab af Dansk 
Patchworkforening. 

 

Fast mødested er Bispen i Haderslev, lokale 11, hvor der til hver mødeaften  
medbringes egen service.( Kaffe, the og kage er includeret i kontingent) 

 
Afbud SKAL meldes til Ingrid Reese  senest mandag kl 12  inden mødet om 
torsdagen af hensyn til bestillingen af kaffe og kage på tlf. 74520235/mobil 
52387270 eller på mail ingrid.reese60@gmail.com 

 

gør os til frie quiltere” 

”Aktive medlemmer 
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11.04.2019 
  ”Træ”, fortsat  
   Deadline:  12.03.2020 
  

 
09.05.2019 

”Træ”, fortsat 

Husk: seneste egenbetaling af 1000 kr til ”Skitsebroderikursus” 

 
24. – 26.05.2019 
”Skitsebroderi” v/Bettina Andersen 
Fredag kl 18-21 
Lørdag kl 09-16 
Søndag kl 09-15  

 
06.06.2019 

”Skitsebroderi”, fortsat 

 

12.09.2019 

Udfordring nr 1 

Vi leger med symaskine, tråd og solvy 

Medbring symaskine 

 

10.10.2019 

Udfordring nr 2 

Cirkler og blade i trådmaleri. 

Medbring symaskine 

 
07.11.2019 
Udfordring nr 3 
Lille billede i tråd 
Medbring symaskine 

 
09. – 10.11.2019 
Syweekend på  Starup Skole kl 09 – 15 begge dage 
Redesign (blonder, strømper, stramajbroderi og strik mv) 
  

16.01.2020 

Udfordring nr 4 
Snor, lav og perler 
Medbring symaskine 
 
Oplæg til årsprojekt 2021, som er et billede minimum 20 x 20 cm 
bestående af trådmaleri. Enten valmuer, kornblomster eller  
maguritter. Man skal anvende teknikker brugt i årets løb. 
 
13.02.2020 
Vi syr små 3 D svampe i hånden 
 
12.03.2020 
Generalforsamling 
Fernisering af årets arbejder 
 
Ret til ændringer forbeholdes. 
 
Evt. ideer til program og kurser sendes til ”Idebanken” via mail til 
Dianna (dl@daugaardp.dk) 
 
 


