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2021 begyndte dårligt. Generalforsamling måEe udsæEes ikke én, men hele 2 gange, før 
det lykkedes at samle folk i august. Trædrejerne skulle eMer nytår have været i gang på 
Fenskær EMerskole i et fint værksted. Og strikkedamerne skulle haM gang i strikketøjet i 
fællesskab. Men pga. corona-restrikSoner gik alt i foreningen i venteposiSon.  

Anne Marie Sand og jeg forsøgte os i marts med et digitalt møde, hvor vi skulle klippe 
gækkebreve sammen, men hver for sig. Men det var der ikke interesse for, så det blev 
aflyst. Ligeledes aflyste vi en workshop på Kabbel, hvor vi skulle have lavet 
forårsdekoraSoner. 

Hen i foråret begyndte det hele dog at lysne, så strikkerne kunne mødes torsdag 
eMermiddag; sidst i maj og juni blev det vist Sl inden sommerpausen. 

Sommermarkedet i Tobaksgården kunne vi heldigvis aZolde, som vi plejer. Det blev 
d.18.-25. juli, altså fra søndag Sl søndag. Gården måEe vi denne gang dele med Lemvig 
Museum, som i sommerperioden havde hængt gamle fotos fra Lemvig op i gården og i 
porten. Men det fungerede fint, da vi først havde fået teltene sSllet op, så det var muligt 
både at se fotos og markedsboder. Ligeledes fungerede det fint med at have toilet ”i 
gården” og opbevaring i det første rum i kælderen. Der var 16 udsSllere, fordelt på 10 
stande. Da foreningens telte er ved at være noget slidte, blev en pavillon indkøbt. Vi ville 
gerne afprøve, om den kunne klare vinden i gården, og om den var nem at sSlle op. Det 
ville leEe arbejdet med klargøring af markedet. Det er noget, vi vil arbejde videre med. 
Markedet var begunsSget af godt vejr, god stemning og mange besøgende. Folk trængte Sl 
at komme ud oven på alle restrikSonerne. 

EMer sommerferien kunne trædrejerne endelig komme i gang på Fenskær med 
luksusforhold i sammenligning med at være i kælderen. Både Srsdags- og torsdagsholdet 
var fulde, dvs. 2 x 7 trædrejere. Så vidt jeg ved, har der også været folk på venteliste. 
Mange tak Sl Niels E. Jensen assisteret af Inger Offersen for at holde sammen på 
træholdene. 

Torsdag eMermiddag kom der aEer gang i strikkepindene i håndarbejdscaféen. Og da flere 
havde udtrykt ønske om en håndarbejdscafé om aMenen, besluEede vi at forsøge med 
Srsdag aMen kl. 19.00 - 21.30 i ulige uger. Begge håndarbejdscaféer aZoldtes - og aZoldes 
fortsat - her i huset. Vi kunne alSd have ønsket flere deltagere, men oMe tager det jo Sd at 
få Sngene i gang. Og coronaen havde vel stadig indflydelse på folks lyst Sl at tage af sted. 
Om eMermiddagen strikkes der fortrinsvist, mens der både har været gang i broderi, strik, 
hækling, luffesyning mv. om aMenen. Anne Marie Rasmussen og Inga Lyng er tovholdere på 
begge hold, sørger for, at der er låst op og tager imod nye deltagere, så mange tak Sl dem 
for at tage sig af deEe. 



Inden vi fik set os om, var det på Sde at få gang i planlægningen af eMerårsmarked på 
Kabbel. 

Forinden deltog Niels som repræsentant for foreningen på KrabbefesSval i september. Og 
Srsdag i skolernes eMerårsferie præsenterede undertegnede så foreningen her i huset på 
KulturnaEen med en lille filteakSvitet. Andre deltagere i huset var Bjergbanen og 
Frivilligcenteret. Der var ikke mange besøgende, men vejret var også elendigt.  

 Som sædvanlig aZoldtes eMerårsmarkedet torsdag - lørdag i skolernes eMerårsferie. Der 
var ca. 25 stande med alt fra trædrejning over vævning Sl hestehårsflet. UdsSllerne havde 
gjort sig umage med at få lavet nogle fine stande. Lemvig-Tangsø Havekreds havde pyntet 
op, og Kirsten Carstensen havde sørget for en udsSlling af gamle landbrugsmaskiner i 
Kabbels imponerende lade. Alt sammen giver det jo folk lyst Sl at komme igen. Da vi 
derudover havde brugt penge på at annoncere mere og sæEe bannere op ved 
indfaldsvejene for at nå bredere ud, lykkedes det da også at få 1240 betalende gæster. Det 
højeste antal indSl videre! Der er mange folk i gang i forb. med markedet: der skal hænges 
plakater op, sælges billeEer ved indgangen osv. osv. Tusind tak Sl alle, der var med Sl at 
gøre markedet Sl en succes. Tak Sl Kirsten på Kabbel for samarbejdet og tak Sl hendes alSd 
beredvillige og hjælpsomme folk. 

I november skulle jeg have aZoldt en workshop på Kabbel, hvor vi skulle have lavet 
årsSdens dekoraSoner. Da der kun var 3 Slmeldte, besluEede jeg at aflyse. 

Øvrige akSviteter lykkedes det at holde kørende, indSl alt igen blev lukket ned i december. 

Til sidst en tak Sl alle - medlemmer som ikke medlemmer - der deltager i vores akSviteter 
og i øvrigt bidrager på den ene eller anden måde Sl, at vi kan holde sammen på det 
fællesskab, som foreningen består af. Og naturligvis en tak Sl bestyrelsen for samarbejdet. 
Vi er ikke enige om alSng, men det lykkes jo alligevel at holde ”gang i buSkken”. 


