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Som Marianne ganske rigtigt siger til mig da vi taler om denne 

årsberetning ”Vi kan og skal jo ikke genopfinde den dybe 

tallerken hvert år, vi skal bare fortælle hvad vi gør”. Vi driver 

en levende og sund forening, – og som de foregående år, så 

har vi også i år bestræbet os på at gøre netop det, bare lidt 

bedre. Vi gør det med glæde og passion fordi det er en vigtig 

sag: vi arbejder for, nemlig husflidens fortsatte beståen, i 

generationerne efter os, og for at tingene sker i et lokalt 

fællesskab.   

Når jeg kommer rundt i landet i diverse folkeoplysende og 

husflidsmæssige sammenhænge, så er det med stor stolthed 

at jeg fortæller at jeg kommer fra Midtfyns husflid, for jeg kan 

gang på gang glæde mig over at Midtfyns husflid - Vores 

forening - er kendt og respekteret som et sted hvor der sker 

noget. Vi har deltaget i udviklingsprojekter, og foreningen 

bliver ofte spurgt når der er brug for nogen der tør prøve 

noget nyt. Det kan og skal vi være stolte af.  

Og det er i virkeligheden også sådan vi gerne ser os selv: Vi vil 

fortsat være en forening der stædigt insisterer på at holde liv i 

de gamle husflidstraditioner og håndværket, men uden frygt 

for at prøve nyt og forny os i processen.  

Som de fleste af jer der er til stede i dag ved så  er Midtfyns 

husflid en aftenskole, hvis kurser og aktiviteter tager 

udgangspunkt i det kreative, kunsten, kulturen og de manuelle 

fag. Men Midtfyns husflid er også en forening, hvor det sociale 

og fællesskabet er vigtigt. Vi sætter stor pris på samvær, 

rummelighed og det gode håndværk. Vi tror, det gør en forskel 

– i folks liv, for vores måde at være mennesker på, for 

fællesskabet. Det håber vi også at både vores kursister og i 

som medlemmer kan mærke.  

Men - for der er også et lille men: Ligesom næsten alle vores 

kollegaforeninger rundt om i landet, oplever vi også 

udfordringer, heriblandt konkurrence fra andre aftenskoler og 

gør-det-selv-tendensen i de private hjem. Disse udfordringer 

forsøger vi på bedste vis at imødegå. Men som de kloge siger 

så er lidt udfordring sundt for det tvinger os til at se med nye 

øjne, tænke nyt og se efter nye muligheder. Netop det er vi 

heldigvis rigtig gode til i Midtfyns Husflids bestyrelse for vi 

elsker gode idéer og byder gerne flere velkomne. Her vil jeg 



gerne fremhæve Mariannes helt fantastiske evner til at spirer 

nye ideer og finde nye samarbejder og partnerskaber. Senest 

har hun indgået et samarbejde med en teatergruppe hvor vi 

skal sy kostumer sammen. Faktisk skal hele skolelederholdet 

have en stor ros for deres ihærdige arbejde med at sætte 

spændende nye arrangementer og kurser i søen, foruden alt 

det administrative arbejde der ligger i at drive 

kursusvirksomhed.  Vi har fx afholdt kurser i hønsestrik og 

broderi, og også i år har vi haft den store glæde at kunne byde 

hans velkommen med hans foredrag om Rynkeby. Og når vi nu 

er ved det så vil jeg gerne nævne at vi har haft succes med 

vores patchwork der har kørt hen over sommeren. Det 

kommende smykkehold er også et sommerkursus. Det er nyt 

og anderledes- og allermest glædeligt, for os: at kunne få 

noget til at fungerer udenfor vores ellers normalt relativt korte 

sæsoner. 

Senest har vi med meget stor entusiasme kunnet præsenterer 

Månedens gæst hvor vi – også fremadrettet præsenterer 

spændende personligheder og fag indenfor emnerne kultur og 

håndværk. I har indtil nu haft mulighed for at nyde en 

musikalsk aften i selskab med Jonny Cash entusiasten Dennis 

Lydom og d. 9. april gæster ingen ringere end byens 

borgmester os til en aften med mad og hygge i frivillighedens 

navn. Dette er bare et lille udsnit af alle vores kursuser og 

aktiviteter her i huset.  

Vi har i det forgangene år afholdt 711 undervisningstimer, 

knap 300 aktivitetstimer, og har et overskud på 8. 200 kr. Det 

er vi bestemt tilfredse med.  

Det kommende år kommer også til at byde på flere 

spændende ting og sager for foreningen - og ikke mindst for 

selve Husflidshuset. Huset er omdrejningspunktet og 

foreningens hjerte. Vi vil gerne passe på det og skabe de 

bedste forudsætninger for at det også kan være 

omdrejningspunkt for fællesskab for lokalsamfundet. Dette er 

noget vil vi lægge vægt på i løbet af det næste års tid. Vi 

påbegynder snart renoveringen af det gamle herretoilet og har 

planer om at udvide husets faciliteter med en udendørs 

overdækket terrasse. Tillige har vi med en dygtig underviser i 

sølvarbejde fundet en fantastisk måde at bruge husets 

fantastisk værksted noget mere. Vi har allerede søgt og fået 

nogle penge til renovering, samt værktøj og maskiner-   og vi 

er i gang med at søge flere midler til de mange projekter.  



 

Der er store muligheder for en forening som vores. Ideer og 

ambitioner har vi masser af, både for aftenskolen og for 

fællesskabet. Vi vil fx gerne være mere synlige, vi vil gerne 

være bæredygtige, ja endda papirløse og så videre MEN - I en 

forening hvor en meget stor del af arbejdet er frivilligt betyder 

foreningens succes, og flere kurser og flere aktiviteter betyder 

også mere arbejde for ”den daglige ledelse” og for resten af 

bestyrelsens medlemmer. Vi må derfor også være realistiske i 

forhold til vores ressourcer, for bestyrelsen består som resten 

af befolkningen af mennesker der i perioder vil have mindre 

overskud og kræfter. Mennesker der også har arbejde og 

familie, og kan rammes af sygdom og andet der gør at ens 

ressourcer mindskes. Men det er et vilkår når man arbejder 

med frivillige.  Overskud og engagement er den vigtigste 

ressource som er til rådighed i bestyrelsen og vi er meget 

opmærksomme på at hvis vi presser os selv (skoleledelse og 

bestyrelsesmedlemmer) for hårdt, risikerer vi at få en 

udbrændt forening. Det må for mig at se, være udfordringen 

for Midtfyns husflid i den nærmeste fremtid. At finde den rette 

balance ml. alle vores ideer og ambitioner på den ene side og 

de ressourcer vi har til rådighed på den anden.  

Her afslutningsvist vil jeg takke alle jer – medlemmerne - for 

jeres støtte og engagement i foreningen. Jeg håber at i fortsat 

vil støtte op om vores arbejde bl.a.  gennem det personlige 

medlemskab og tilslutning til vores aktiviteter i huset, hvor vi 

håber at vi vil se mange af jer.   

Sidst, men bestemt ikke mindst, vil jeg takke bestyrelsen for 

den indsats som I hver især har ydet for husflidens fortsatte 

beståen. Jeg synes samarbejdet har været frugtbart og 

hyggeligt- jeg syntes vi er et godt hold og jeg håber vi kan 

fortsætte i den samme gode stemning som i det forløbne år.  
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