Medlemsbrev juni 2016
Under maj har vi haft ett Stick- och berättarcafé i Östergarn, en inspirerande kväll där
Ulla Ragnarsson frikostigt delade med sig av minnen, erfarenheter och kunskap från sitt
liv med stickning. Vi har också arrangerat en resa under Landsbygdsriksdagen med
temat ”Konsthantverk – ett riktigt arbete!?” Resan gick till fyra konsthantverkare: Nico
Caspers (smide), Barbro Sandell (textil), Jennie Olofsson (glas) och Ulla Ahlby (keramik).
Deltagarna var mycket nöjda.
Ett stort tack till alla som på olika sätt hjälpt till med dessa aktiviteter, lånat ut lokal,
fixat fika, planerat och ordnat så bra på alla sätt!

Världsstickardagen 18 juni
På Världsstickardagen lördag 18 juni – World wide knit in public day – stickas det på
allmänna platser över hela världen. Textil Gotland bjuder in alla intresserade till
Djupviks hamn och Sandholme gårds butik mellan 14-16. Ulla Persson visar gamla
sticktekniker från Hermanna Stengårds samlingar. Ta med stickning, något att sitta på
och fikakorg. Det finns också garn och stickor för den som vill prova.

Sommarutflykt 21 augusti
Boka söndag 21 augusti för årets sommarutflykt! Vi åker runt på norra Gotland och
besöker bl.a. Ulrika Ek (Gotlands strumpfabrik). Mer info kommer!

Gotland Art Week v 34 (GAW)
Styrelsen fick inte in några förslag på gemensam aktivitet under GAW, men tyckte att det
var synd om vi inte alls var med. Så vi föreslår en aktivitet på Södertorg onsdag 24
augusti – textilt knutkalas – kl 15-19. En öppen, opretentiös aktivitet dit du bara kan
komma och textaila, välkommen!

Studieresa till Finland v. 38
På grund av för få anmälningar till hantverksmässan i Tammerfors byter studieresan
koncept men landet består! Styrelsen har diskuterat en resa till Helsingfors under vecka
38, i slutet av september. Aira Lee är fortsatt ansvarig och ska ta fram ett förslag på
program för resan.

Textil Gotlands stipendium för kurser och utbildning
Styrelsen har beslutat om årets stipendium för kurser och utbildning. Det delas mellan
Birgitta Lauberg och Deborah Stålek. Birgitta ska fortbilda sig inom tovning på HV och
Deborah ska gå kurs i damast och opphämta på Vävmuseet.

Nästa styrelsemöte
Styrelsen har sitt nästa möte 15 augusti. Är det något du vill att styrelsen ska ta upp,
kontakta ordföranden Anso (anso.norling@gotlandsmuseum.se)

Vi ses väl på vårt vernissage i Roma den 9 juli?!
Glad sommar önskar Anso

