Medlemsbrev augusti 2017
Hej! Hoppas ni alla haft en härlig sommar! Sommarens stora händelse för föreningen var
förstås den fina utställningen som hängde i Abbotens hus på Roma Kungsgård 1-30 juli.
Tack alla som medverkat på olika sätt i utställningen! Nu är det dags att sammanfatta och
utvärdera, utställningsgruppen arbetar på för fullt med det och har ett möte 23 augusti.
Styrelsen hade möte 22 augusti. Här kommer en rapport om vad som är på gång!

Sensommarutflykt blir höstaktiviteter
Vi hade planerat att ha en sensommarutflykt på söndag den 27 augusti, men tyvärr blir
den inställd. Istället ska vi försöka arrangera ett par aktiviteter under hösten med tema
broderi. Ett förslag är studiebesök i Gotlands museums magasin på Visborg, där det
finns mycket broderier i samlingarna.

Färgningskurs
Vi håller kontakt med Färgkraft och väntar på ett förslag på datum i höst när det går att
genomföra kursen. Det blir med största sannolikhet på Folkan i Hemse.

Instagram
Visst ska Textil Gotland synas på Instagram, men då behöver vi din hjälp! Vi vill att
medlemmar ska få möjlighet att lägga ut bilder en vecka i taget från sina verksamheter,
men det bygger ju på att tillräckligt många vill vara med på det! Är du intresserad av
detta, hör av dig till Carina Norderäng som är ansvarig för Instagram och Facebook i
styrelsen (carina_norderang@hotmail.com).
Vill du se hur en veckas instagrammande kan se ut kan du kika på Gotlands museums
konto, där vi har det upplägget. Jag (Anso) hade uppdraget v. 31 när jag ansvarade för en
Stick- och spinnstämma på Folkan i Hemse. Ett kul sätt att visa upp sin verksamhet!

Textil Gotlands stipendium 2017
Bara en person ansökte om stipendiet i år och den har nyligen fått TG:s stipendium.
Enligt stadgarna för stipendiet (som finns på vår hemsida) står det att medlem kan
beviljas medel med minst fem års mellanrum, och därför kunde vi inte godkänna ansökan.

Julmarknad på Abbotens hus
Vi planerar att ha någon form av julmarknad i Abbotens hus på Roma Kungsgård. Vi får
dock vänta med alla detaljer till dess att övriga aktörer på Kungsgården haft möte den
18 september. Men om du är intresserad att delta så tänk redan nu på möjligheten, så att
du har produkter att sälja i december!

En ny medlem!
Vi har fått en ny medlem – Solveig Ericsson, hon deltar i utställningar och säljer egna
produkter. För närvarande sommarbor hon på Gotland men letar bostad för permanent
boende. Hoppas det går bra och välkommen till Textil Gotland, Solveig!

Vänliga hälsningar från Anso och styrelsen

