
Kyndbøl symaskiner 
 

 
Odense d. 26. oktober 2007 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Indledningsvis vil vi gerne siger TAK for en rigtig god aften. Det var dejligt at mærke den 
positive stemning, alle mødte med; og vi synes, vi har fundet en god platform for at starte 

ARTISTEN op. 
 
Som lovet sender vi hermed lidt informationer om, hvad vi blev enige om; men som Du 
også véd, er det meget vigtigt at DU hele tiden at komme med indput, så ARTISTEN efter 
en god start kan blive ved med at udvikle sig. 
 
ARTISTEN 
Efter rigtig mange gode forslag – og flere afstemninger – blev vi enige om at døbe klubben: 
ARTISTEN. Vi trak lod blandt dem, der havde stemt på ARTISTEN – og Tove Nielsen drog 
hjem med sin gevinst: En uundværlig syæske i skuldertaske! 
 
Medlemmer af ARTISTEN 
På den første aften fik vi 17 tilmeldinger fra de fremmødte. Derudover sendes dette brev ud 
til 4 som desværre ikke kunne være med, den første aften, men gerne vil være med og 
yderligere til 2, der var med, men som har problemer med de tidspunkter, vi nåede frem til 
(vi kunne måske løse problemet ved at skubbe tiden ½ time(?)). 
 
Medlemskab 
Vi mødes 9 gange årligt (dvs. én gang hver måned med undtagelse af december, juli og 
august). Medlemskabet koster 450,- der betales første gang, vi mødes. Medlemskabet giver 
følgende fordele: 

• Kontakt med og inspiration fra andre  
• Først med alle nyheder 
• Inspiration / kursus hver gang 
 
 
 
• Personligt rabatkort med 20% rabat på alt (undtaget er Bernina agent-

maskiner) 
• Medlemstilbud – f.eks. på materialer/tilbehør til kursus 
• Spørgsmål og svar: Vi står til rådighed i den tid, du er her 
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Kontaktperson 
Vi aftalte at vi – når vi har lært hinanden lidt bedre at kende – gerne vil have valgt en 
kontaktperson, der vil være jeres ”talerør” til os. Vi sender naturligvis al information til alle 
– men det kan være svært for os at nå rundt til alle for at høre individuelle ønsker. 
 
Mødetid og sted 
For at imødekomme så manges ønsker som muligt, vil mødedagene skifte imellem onsdag – 
torsdag og tirsdag: Første gang onsdag d. 14. november.  
 
Vi mødes i butikken, Gråbrødre Passagen 15, og da vi som sagt er mange, blev vi enige om 
at holde det månedlige møde 2 gange, samme dag: Kl. 9 – 11 og igen kl. 17 – 19. Vi vil 
derfor gerne have en tilbagemelding fra dig om, hvornår du kommer. 
 
Temaet første gang 
Dagens tema bliver: JULEINSPIRATION!! 
Vi kommer med et oplæg, der den første gang vil være lidt  
overordnet med forslag til forskellige teknikker, man kan  
bruge i jule-syningen. – MEN: Alle i ARTISTEN vil meget  
gerne se, hvad DU har lavet af flotte juleting – så tag dine  
projekter med – også selv om de måske ikke er helt færdige 
 – vi vil MEGET gerne se dem og inspireres. 
 
Dine opgaver til næste gang 

1. Send os en mail – eller ring herind – og fortæl os hvornår du kommer. 
2. Find dine juleprojekter frem og tag dem med. 
3. Skal ARTISTEN have sit eget logo?? Tænk over om DU har et forslag til hvordan det 

kunne se ud – og vis os det gerne når vi mødes. 
4. Tag din egen symaskine med – du får meget mere ud af vores møder, når du har 

prøvet tingene på din egen maskine. 
5. Check om det er rigtigt navn, adresse, telefonnr. og mailadresse. 

 
 

Vi glæder os rigtig meget til at se dig og til at komme i gang 
- kaffen er klar, når du kommer!! 

 
Mange sy-glade hilsner 

 
Berit & Mach 

Morten & Tine 


