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Spørger man en regnelærer, er 1+1=2. Men spørgsmålet er, om 1+1 ikke også kan give 3, 
når der er tale om f.eks. 2 foreninger el. parter, som samarbejder; altså om de sammen kan 
udrette mere end de kan hver for sig. Det er i hvert fald noget, vi i bestyrelsen overvejer. Vi 
samarbejder allerede med Kabbel om efterårsmarkedet; vi samarbejder med FOF om 
annoncering. Og vi har aftalt med Mai Lindgaard fra Lemvig Event og Handel, at vi til 
sommer afholder sommermarked i Tobaksgården fra søn. d.19.juli til søn.d.26.juli, altså i alt 
8 dage. Dette betyder, at vores marked vil blive nævnt i Lemvig Handels aktivitetsprogram 
for juli måned. Måske kommer der flere ting ud af det; i hvert fald er Mai Lindgaard meget 
iderig og interesseret i, at vi alle samarbejder om at gøre Lemvig til et godt sted at være. (I 
den forb. kan jeg lige nævne, at der også afholdes Kunstnermarked i forb. m. Krabbefestival 
d.11.-12.sept. - uden at vores forening dog har noget med det at gøre.) 

 

Det er også meningen, at der iår skal klippes gækkebreve sammen med Elli, og at der skal 
laves forårsdekorationer sammen med mig, denne gang en lørdag eftermiddag, d.28.marts. 

 

Vi forventer, at der også iår skal afholdes Efterårsmarked på Kabbel. Nu har der jo netop 
været Håndarbejdsfestival i Gudum, hvor der var 2000 gæster på 2 dage. Ja, jeg bliver 
misundelig og tænker, vi må kunne gøre vores efterårsmarked endnu bedre, så der også 
kommer flere gæster. For det mener jeg, burde kunne lade sig gøre - ved fælles hjælp. Så 
har I ideer til udstillere, aktiviteter eller andre ting, vil vi gerne høre dem. Hvad kan vi gøre 
bedre, hvad mangler vi, hvad fungerer ikke? Det kan I måske svare på. 

 

Der har også været snak om et andet arrangement på Kabbel: en eftermiddag op imod jul, 
hvor voksne (forældre el. bedsteforældre) og børn kan lave forskellige former for 
julebinderi.  

 

Strikkegruppen er som sagt rykket ud af kælderen og holder hver torsdag eftermiddag til 
hos Mosters Stoffer i Østergade. Hvordan fungerer det, og er det det rigtige sted for dem? 
Og hvad skal alternativet være? 

 

Broderiholdene er som nævnt også rykket ud af kælderen. Det efterlader en kælder med 
mindre aktivitet: trædrejning 2 x om ugen + enkelte andre aktiviteter. Træfolkene har i flere 
år udholdt at arbejde i et lille og koldt lokale uden udsugning. Nu er chancen måske 
kommet for at lave et træværksted med både varme og udsugning. Der er nedsat et 
hurtigtarbejdende udvalg med Niels i spidsen, som skal udarbejde et forslag til, hvordan et 
værksted kan indrettes inden for de rammer, som kælderen nu engang giver - og finde ud 



af, hvad det vil koste. Måske kan bedre forhold også give flere lyst til at dreje træ i 
kælderen, så der bliver aktivitet ud over tirsdag og torsdag aften. Det hele er endnu i sin 
vorden, og endelig aftale med Chr. Bo Hansen, som ejer bygningen, er ikke truffet endnu. 
Hvis Chr. Bo skal bruge kælderen til andet formål inden for en kort tid, vil vi naturligvis 
hverken bruge kræfter el. penge på at flytte rundt.  

Økonomi er imidlertid en vigtig del af dette projekt. Vi kan søge tilskud hos vores 
landsorganisation Fora og andre steder; foreningen har også et vist økonomisk råderum, 
men i bestyrelsen mener vi, at tidspunktet er kommet, hvor kontingentet bør hæves. Skal vi 
ud at søge penge til dette projekt, er det godt selv at kunne bidrage med en god slat. 
Bestyrelsen foreslår derfor, at kontingentet for 2020 hæves til 125 kr - mod de 100 kr, som 
kontingentet har været på i rigtig mange år. 

 

I bestyrelsen vil vi altså gerne høre, hvad I mener om: 

x at anvende kælderen på en anden måde 
x at forhøje kontingent til 125 kr  
x strikkernes tilholdssted 
x ideer til nye udstillere + aktiviteter på Efterårsmarkedet på Kabbel - el. 

sommermarkedet 
x kommentarer til samarbejde med andre 
x ideer/ønsker til nye aktiviteter 


