Medlemsbrev december 2016
Hej! Hoppas ni alla haft en fin julhelg med nära och kära. Snart är 2016 slut och vi laddar
upp för ett nytt år med Textil Gotland!
Vår utställning ”Julpynt” på Hushållningssällskapets julmarknad 18-20 november var
mycket uppskattad och lotteriförsäljningen gick bra. Tack alla ni som medverkade!
Under 2017 kommer Textil Gotland att medverka på Fårfesten i Kil 4-6 mars och på
Skaparfestivalen i Hemse 11 mars. Det blir en sommarutställning i Abbotens hus på
Roma kungsgård och temat för den är Gotländska sagor och sägner. Utställningsgruppen
hade en fin upptakt 28/11 då Eva Sjöstrand föreläste om hur hon inspireras av sagor
och sägner. Resten av årets verksamhet får vi diskutera och planera på årsmötet!
Vi skulle vilja arrangera en medlemsresa och ett förslag på resmål är Frankrike och
Bayeauxtapen. Men då behöver vi hjälp från fler medlemmar! Kanske kan det bildas en
arbetsgrupp som jobbar med medlemsresor? Vi undrar också om det finns intresse att
Textil Gotland har en gemensam monter på Formex-mässan i augusti?

Årsmöte 22/2 på Lövsta konferens i Roma
Nu ska vi i styrelsen förbereda för vårt årsmöte som hålls den 22/2. Vi börjar med
mingel kl. 17.30, äter mat tillsammans kl. 18 och därefter hålls årsmötet. En separat
kallelse och årsmöteshandlingar kommer att skickas ut. Motioner ska lämnas in senast
1/2, går bra att mejla till anso.norling@gotlandsmuseum.se

Fårfest i Kil 4-6 mars
På Fårfesten 2017 kommer det att finnas ett Gotlands-rum med en utställning om lamm,
ull och skinn på Gotland. Där kommer det finnas info om Textil Gotland, förhoppningsvis
är korten med Textilrundan färdiga då. Har du annat reklammaterial som du vill sprida,
visitkort eller broschyrer går det bra att lämna till ordförande Anso. Det finns även
möjlighet att ställa ut föremål, men ingen försäljning. Kontakta snarast Anso om du vill
medverka (anso.norling@gotlandsmuseum.se)!

Två nya medlemmar!
Vi har fått två nya medlemmar under hösten – Eva Gisslander och Annika Hedling. Eva
från Väte syr och stickar och säljer sina produkter på Källingknuten i Garda. Annika från
Bro säljer garn, textil, mm i sin butik Under valnötsträdet (www.undervalnotstradet.se).
Vi önskar dem varmt välkomna till Textil Gotland!

Tack för 2016 och ett
Gott Nytt År önskar Anso

