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Arbejdet med at skaffe nye garner til veje for den tekstile verden ligger bestyrelsen på sinde. Efter nogle år 
med nedtrykkende signaler, Corona og hvad ved jeg, ser vi fremad med optimisme.  

I oktober havde vi en hyggelig garndag, hvorefter det nye garnkort blev sendt ud. Tak til Væveværkstedet 
for endnu engang at lægge lokale til en hyggelig garnkortdag, og tak til de fremmødte medlemmer! 
Garnkortet spænder vidt - fra guld til gulv, fra den fine guldtråd til det robuste Åklædegarn fra Hoelfeldt 
Lund; spænder over skønne farver i monofilament, stretch-garn, krympegarn og genbrugscashmere. Vores 
garnindkøber, Sif, er allerede godt i gang med at forberede det kommende års garnudvalg.   

Men garnsalget skal øges! Jeg har kigget på de ældre regnskaber, og salget er stille og roligt krympet frem 
til et lavpunkt i 2021, men i 2022 har optimismen sat ind med stigning i salget, og det skal gerne fortsætte i 
den gode retning i årene fremad! Hvad nedgangen skyldes, har vi tidligere gættet på, skyldes de ulykkelige 
omstændigheder med generelt mismod efterfulgt af cornanedlukninger. Måske er en del af forklaringen, at 
det nu er muligt selv at købe garn fra alverdens lande over nettet – men det har måske vist sig at være ret 
tidskrævende?  

Vi i bestyrelsen tror på, at GIF stadig har en mission. For at købe garn på nettet skal man jo vide, det er der. 
Så i stedet for, at alle skal rundt på garnmesser og andre steder for at opspore spændende garner, så gør 
vores garnindkøber det for os, så vi som medlemmer modtager garnkort med posten og derefter blot går 
på hjemmesiden og bestiller det ønskede garn. Vi slipper for timerne ved computeren, hvor vi skal forsøge 
at kommunikere med garnfirmaer med forskellige sprog og kulturer, og det bliver dyrere pr. enhed med 
forsendelse og ordrehåndtering af små kvantiteter, end det bliver med de større portioner. Desuden skaber 
vores garnindkøber et netværk, som er godt at have, når man skal have fat i nye og spændende garner. Det 
er altid godt at være anerkendt som en god kunde. 

Ud over at skaffe spændende garn vil vi også gerne udfordre og inspirere medlemmerne fx gennem 
udstillinger og workshops. I forbindelse med årets generalforsamling er vi meget glade og stole over at 
kunne indbyde medlemmerne til workshop med årets tekstilkunstner i Finland, Laura Isoniemi. Desuden er 
bestyrelsen så småt gået i tænkeboks med henblik på at arrangere en laboratorieudstilling, men det er et 
stort projekt, og det er nødvendigt at lave en arbejdsgruppe til formålet, når man ikke har en stor 
pengekasse i ryggen. Hertil behøver vi nogle frivillige ildsjæle, for at det skal lykkes. Gode ideer fra 
medlemmerne modtages gerne både med hensyn til garn og andre befordrerne tiltag for at inspirere og 
opmuntre. 

Bestyrelsen har afholdt 6 online-møder og 2 fysiske møder i 2022 ud over generalforsamling og garndag. Vi 
synes selv, det fungerer godt med at veksle mellem online-møder og fysiske møder. Der er fordele og 
ulemper ved begge dele.  Det sparer tid og transportomkostninger at holde møderne online, men de fysiske 
møder er fx nødvendige, når vi skal beslutte, hvilke garner, der skal bestilles til garnkortet, og man kommer 
bedre rundt om alle aspekter, når man mødes fysisk.  


