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Hej! Hoppas ni alla haft en fin påskhelg trots snö och kyla!
Den nya styrelsen som valdes på årsmötet 22/2 har nu haft två möten och börjar bli lite
varma i kläderna. Under mars har Textil Gotland har visat upp sig på Fårfesten i Kil och
Skaparfestivalen i Hemse. Vi sålde lotter med god förtjänst på Skaparfestivalen. Tack alla
som bidrog med vinster till lotteriet! Nu behöver vi fylla på vinstlagret igen så vi tänkte
tova vallmoblommor hos Annika Grandelius den 9 maj, läs mer om det senare i brevet!
Utställningsgruppen jobbar på för fullt med både vår egen sommarutställning och att
bjuda in till andra arrangemang i Abbotens hus som vi hyr hela 2017. Det är några som
vill hyra av oss i andra hand för att göra utställningar under året vilket är både roligt och
bra för ekonomin! Ansvariga för Abbotens hus är Ingemo Wikström, Anna-Lena Stolt
och Monika Wernhoff.

Ny styrelse
Den nya styrelsen består av ordförande Anso Norling, vice ordförande Kerstin Siggelin,
sekreterare Ulla Johansson, ledamöter Carina Norderäng och Ingemo Wikström. Suppleanter är Heike Johansson och Aira Lee. Aira har även tagit på sig uppdraget att vara
bokförare och kassör (för en lägre kostnad än 2016).
Ulla Persson lämnade sin plats i styrelsen och vi kommer att sakna henne! Tack Ulla för
gott samarbete! Som tur är får vi behålla Ulla i utställningsgruppen ett tag till ☺
Heike Johansson ersatte Ulla Persson som suppleant och Carina Norderäng klev in som
ordinarie ledamot i styrelsen. Så det här blir också ett bra gäng! Nästa styrelsemöte är
planerat till 8 juni.

Färgningskurs
Tyvärr fick vi inte tillräckligt många anmälningar till färgningskurs 22-23 april men vi
hoppas kunna hitta ett datum till hösten när det går att genomföra kursen. Det blir med
största sannolikhet på Folkan i Hemse.

Sök Textil Gotlands stipendium för kurser och utbildning före 31 maj!
Du som varit medlem i föreningen minst ett år kan söka för att bekosta hela eller delar
av en kursavgift. Kursen ska vidga dina kunskaper inom textilt hantverk och/eller textil
företagsamhet. Ansökan ska göras innan du går kursen. Beskriv ditt syfte med kursen i
ansökan, som även ska innehålla uppgifter om kursavgift och kursplan.
Stipendiesumman är 5 000 kr och kan delas mellan flera sökande. Skicka din ansökan till
Anso (anso.norling@gotlandsmuseum.se) senast 31 maj 2017!
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Gobelinos – om en utställning i Chile med Eva Ek Schaeffer 6 maj
Textilkonstnären och Fåröbon Eva Ek Schaeffer skildrar i sina bildvävar både det djupt
personliga såväl som urgamla myter och världspolitiska problem. I Region Gotlands
konstsamling finns fem av Evas bildvävar, t.ex. Bandväverskan som just nu hänger på
Almedalsbiblioteket. Senast visades Evas verk på Chiles nationalmuseum i Santiago.
Lördag 6 maj kl. 14 på Gotlands Konstmuseum berättar Eva Ek Schaeffer och Eva
Zetterberg (medlem i Textil Gotland och huvudansvarig för Chile-projektet) om hur det
var att resa med utställningen till Chile. Pris 80 kr (föreläsningen ingår i museientrén).

Vallmo-workshop hos Annika Grandelius 9 maj
Tisdag 9 maj tovar vi vallmo hos Annika Grandelius, Ullverkstan i Vallstena 16.00.
Vallmona blir priser i vårt lotteri. Alla medlemmar är välkomna att delta! Alltid trevligt
att träffas i vår förening. Meddela Ulla Persson ullstickan@gmail.com senast 5 maj att du
kommer. Vi kan eventuellt samåka och Annika behöver veta hur många det blir till fikat.

Textilrundan 2017
Korten till Textilrundan 2017 är färdiga och de flesta som beställt har förhoppningsvis
redan fått sina kort. Om du inte fått dina kort eller behöver fler finns det hemma hos
Anso i Rone, på Konstmuseet eller på Wisby Arts & Craft på Adelsgatan. Hör av dig till
Anso (anso.norling@gotlandsmuseum.se) eller Aira (airalee@live.se) så löser vi det!

Tre nya medlemmar!
Vi har fått tre nya medlemmar under vintern – Inga Bendelin, Monika Nilsson och
Susanne Syrén. Varmt välkomna till Textil Gotland!
Inga Bendelin har sommarhus på Gotland, väver och syr, och har jobbat i många år som
textil- och bildlärare. Monika Nilsson är delägare i Rommunds fårgård, Gammelgarn,
med 450 får och gårdsbutik. Hon syr produkter av gårdens skinn, främst till inredning.
Susanne Syrén har företaget Ateljé Syrén i Lye och är verksam som skinnsömmare,
sömmerska och yrkesmässig tapetserare sedan 20 år. Hon har varit medlem tidigare i
Textil Gotland.

Vänliga hälsningar från Anso och styrelsen
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