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PANGSTART!
15.september 2020 åpnet Koftegruppa.no
sine nye websider! Det ble virkelig en
pangstart: SVÆRT MANGE tegnet
medlemskap de to første dagene - MEN
Vipps-systemet fungerte ikke helt. Litt
panikk i kulissene her, men det ordnet seg,
og alle har fått tilgang. Hurra!

ARKIVET
Arkivet har flere søkemuligheter, og NÅ
STRAKS legges det også inn muligheter for
"kryss-søk". Da kan du søke på f.eks KUN
dameoppskrifter fra ett bestemt
ullspinneri. Flere søkemuligheter (bl.a. tiår,
som 1950-1960) vil bli satt opp fremover, så
dette vil bare bli bedre og bedre.

STADIG PÅFYLL!
Jeg har kjøpt en rekke "nye" oppskrifter fra
en ivrig samler i Bergen. Dette er
originaler, så de må scannes og klargjøres men der kommer altså nye oppskrifter inn i
arkivet omtrent hver eneste dag!
Kombinert med utvikling av ENDA bedre
søkefunksjoner, vil du få enda større glede
og nytte av arkivet!

KOFTIVAL I 2022
Hvis du er medlem i FB-gruppen, har du
kanskje sett at jeg hadde en
spørreundersøkelse for å måle interessen
for en "KOFTIVAL" - en skikkelig
koftefestival! Det var stor interesse for et
slikt treff, og vi har holdt av en helg ved et
stort hotell i nærheten av Gardermoen.
DATO: 28.1 - 30.1. 2022 - altså om MER enn
ett år. Alle koronaregler som måtte gjelde
da, vil bli overholdt. Vil du være med, kan
du jo holde av datoen! Det vil ikke bli
påmelding ennå, men dere som er medlem
her på Koftegruppa.no vil få mulighet til
forhåndspåmelding, før det åpnes for
andre.

SPENNENDE TING
PÅ GANG!
Om ikke lenge skal vi avsløre enda
en nyhet, som jeg tror du vil sette
pris på!
Følg med på epost!
(Ja, jeg elsker slike teasere, hehe)

GODE HJELPERE
Av og til har man flaks - eller er på rett sted til rett tid, eller noe
slikt: Jeg var i kontakt med Hillesvåg Ullvarefabrikk i forbindelse
med et annet prosjekt, da jeg fortalte direktøren om
Koftegruppa.no, og spurte rett ut om han/de ville være med som
samarbeidspartner, og dekke noen av utgiftene knyttet til
websidene. Han sa JA med én gang. Det kan vi ALLE være veldig
takknemlige for, for det gjør det mulig å holde årskontingenten så
lav som den faktisk er! Jeg håper dere handler MASSE hos dem,
som takk for støtten!

VERV EN VENN - ELLER GI
MEDLEMSKAP SOM JULEGAVE!
Jo flere, jo bedre!
Mulighetene til å videreutvikle arkivet
m.m. er avhengig av medlemskontingenter
- så jo flere vi blir, desto bedre kan arkivet
bli! Verv derfor gjerne strikkeglade venner
- og gi bort årsabonnement som JULEGAVE
- dette er jo PERFEKT for alle glade
strikkere!
OBS: Det er veldig viktig at mottakerens
epostadresse er 100% korrekt, ellers blir
det kluss. Ta gjerne kontakt hvis du vil ha
hjelp.

GRATIS OPPSKRIFT
OG KURS!
Jeg har lovet gratis kurs til alle dere som er
medlemmer på Koftegruppa.no! Det har
vært så sprøtt travelt at jeg ikke har rukket
å lage et KOFTEKURS ennå - MEN: Du får
gratis tilgang til HjerterDameHjerterKonge-tøffelkurset - det kan jo
være kjekt med litt småstrikk innimellom!
Se mer info og lenke nederst i denne
eposten.

TUSEN TAKK
FOR AT DU ER MEDLEM!!
Det har vært veldig spennende (les: NIFST) å overta ansvaret for driften
av Koftegruppa.no etter Tone Loeng, og ekstremt mye arbeid - men også
veldig GØY! Jeg legger mange timer og mye innsats ned i dette. Jeg
håper du ER fornøyd, og jeg håper du FORBLIR fornøyd!
Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe, eller har kommentarer.
Mvh
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