Jubilæumstale 25 år for genstart af Fredericia Husflidsforening.
På Vejle Amts Husflidskreds vegne vil jeg hermed sige Fredericia
Husflidsforening tillykke med 25 års Jubilæet for genstart af foreningen
og tillykke med de godt 60 år foreningen har eksisteret.
Hvordan startede det?
Peter Delcomyn skriver i Kolding Husflidsforenings jubilæumsskrift, fra
deres 100 års jubilæum, at vi kan takke Vejle Amts husflidskreds og
Kolding Husflidsforening for, at vi blev genstartet. Peter skriver, at han i
oktober måned 1982 blev inviteret af Kolding Husflidsforenings
daværende formand Lisbet Tholstrup, til en aften med tekstilkunstneren
Alice Monnerup. Peter fortæller, at det åbnede en hel ny verden for ham,
bare ordet ”husflid” var helt nyt for ham.
Det må have været meget tidligt i oktober måned 1982, at Peter var til
dette arrangement, for jeg har gemt et notat fra 10. oktober 1982, hvor
jeg har noteret, at jeg har fået en opringning fra Peter om, at Dansk
Husflidsselskab ville indkalde til et møde den 22. november 1982, hvor
man skulle snakke om genstart af Fredericia Husflidsforening.
Til orientering har foreningen aldrig været nedlagt, den var kørt videre
med 1 medlem fra omkring 1977 og frem til 12. januar 1983, hvor Peter
Delcomyn og Lisbet Tholstrup fra Kolding Husflidsforening afholdt det
møde, hvor der igen blev nedsat en bestyrelse i foreningen.
Så vi kan faktisk sige, at uden Kolding Husflidsforening, var der sikkert
ikke nogen forening i Fredericia i dag, og det skal de have en stor tak for.
Peter blev den første formand i Fredericia Husflidsforening efter
genstarten, og han satte mange nye aktiviteter i gang. Det der gjorde, at
der kom godt gang i foreningen var, at man ikke satsede på kurser, men
man i stedet satsede på medlemsaftener, hvor man lærte hinanden, det
man selv var god til, eller man syntes var sjovt at arbejde med. Vi
arrangerede også værkstedsbesøg og lavede udflugter.

Aktiviteter de første år
I begyndelsen byggede aktivitetsaftenerne på, hvad bestyrelsen eller
nogle af medlemmerne kunne vise. Senere da der kom lidt penge i kassen
inviterede man medlemmer fra andre foreninger og kunsthåndværkere
som fik det, vi kaldte husflidsbetaling en flaske rødvin og nogle gange lidt
til kørslen.
Efterhånden begyndte vi at danne små grupper:
• En trægruppe
• En spindegruppe
• En lergruppe
• En patchworkgruppe
• En vævegruppe og så kan jeg ikke lige huske flere, måske var der en
ostegruppe, for i nogle år blev der produceret mange forskellige
slags oste i Fredericia Husflidsforening.
Vi var også gode til at udnytte, når et af vores medlemmer havde været
på en eller anden spændende rejse, så bad vi dem om at komme og
fortælle, og ofte havde de billeder med, med husflid fra de lande de
havde været i. Jeg kan se i de gamle programmer, at vi har haft foredrag
om:
• En tur med den ”Transsibiriske Jernbane”, som senere samme år
fortsatte med et
• Foredrag om en tur til Kina
• En fortælling om et ophold i Nicaragua og Mexico
• En tur gennem USA og det var helt tilbage i 1987, da var det ikke
så almindeligt, som det er i dag.
• En rejse til Indien
Osv. Jeg kunne fortsætte med alle de dejlige rejser vi har været med
på.
Freedericia Museum
Et af de tilbagevendende arrangementer vi havde de første mange år, var
vores samarbejde med Fredericia Museum. Hvert år den første weekend i
december måned hjalp Fredericia Husflidsforening museet med at

afholde julestue. Vi stod for Gløgg og æbleskiver og for at aktivere de
besøgende der kom, og der kom mange. Der blev produceret tonsvis af
julebukke og julepynt af alle mulige slags fra papir til patchwork.
Vores spindegruppe havde også meget samarbejde med museet, Om
sommeren sad vi på museet og spandt og da de skulle høste hør på museet
spurgte de, om ikke vi kunne tænke os at prøve og spinde det, og den var
vi jo med på med det samme.
Spindegruppen arbejdede i mange forskellige materialer. En gang havde vi
en Angorakanin avler til at komme og klippe en kanin til en medlemsaften.
Det var fantastisk. Han kom med en uldklump, hvor vi faktisk ikke kunne
se, at det var et dyr, efter klipningen dukkede der en meget grim kanin
frem som virkede både flov og bar.
Depotgården
Den17. august 1985 blev Fredericias nye aktivitetshus officielt åbnet.
Fredericia Husflidsforenings medlemmer var meget aktive i forbindelse
med, at etableringen. Vi var med til at male og gøre klar, og da huset var
indviet, flyttede vi vores aktiviteter derned. Vores medlemmer var med
til at få gang i det nye kulturhus og var flittige brugere også, når vi ikke
havde vores egne aktivitetsaftener. Vi var dernede, til man på et
tidspunkt ville have betaling for, at vi skulle bruge lokalerne eller også
var det fordi, vi ikke kunne booke os ½ år frem, hvilket vi var nødt til på
grund af, at vi lavede vores program for ½ år ad gangen.
Jeg kunne fortsætte i timevis og fortælle om, hvad vi lavede de første
mange år, men I skal jo også have tid til at se den flotte udstilling, som
Fredericia Husflidsforening har sat op.
Så på Vejle Amts Husflidskreds vegne vil jeg gerne have lov til at sige
takt til Fredericia Husflidsforenings bestyrelse for det store arbejde I
gør for husfliden og så har jeg fået lov til at aflevere en lille gave fra
Amtskredsen.

Til slut vil jeg sige Jer et stort tillykke med jubilæet og held og lykke
med de næste mange år.
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Kursusleder i Fredericia Husflidsforening.

