Medlemsbrev nr 5, juni 2015
Nu är sommaren här med massor av olika möjligheter, utställningar, konserter, glada
släkt-och vänbesök. MEN- glöm inte att vi har en del viktiga aktiviteter för oss textilare
också!
 Gör reklam för Textilrundan!
 Kom på vernissagen av vår textilutställning den 11 juli på LEVA!
 Boka in augustirundan med studiebesök hos våra egna medlemmar söndag den
30 augusti.

Styrelsen
Malin Sjöstrand har av hälsoskäl tyvärr hoppat av styrelsen. Vi är verkligen ledsna över
detta men har stor förståelse. Kerstin Siggelin går in som vice ordförande.

Medlemmar
Hittills är vi 92 betalande medlemmar för 2015. Tipsa gärna dina textilt aktiva vänner
om medlemskap i vår förening. Hänvisa till hemsidan BLI MEDLEM, där finns information
hur man blir medlem.

TG-Flaggor
Vi har tryckt upp blå-vita TG-flaggor och nu har vi 5 kvar till ett pris av 500 kronor. Hör
av dig till mig, Ninni, om du vill köpa en flagga.

Utställning 2015
Nu har de fina affischerna kommit. Vi behöver hjälp med uppsättning första veckan i juli.
De finns hos Ninni i Silte, hos Aira i Stånga och hos Kerstin Siggelin inne i Visby. Hör av
dig till oss, så kan vi samordna.
23 medlemmar kommer att delta på sommarutställningen.
Utställningen kommer att äga rum i Helena Kedjas gallerilokal vid LEVA i Visby.
Tema: SIDEN, SAMMET, TRASA, LUMP.
Tid: 11 juli-2 augusti. kl. 11-18 varje dag.
Vernissage 11 juli. kl 13.00 invigningstalare Barbro Lomakka.
Välkomna alla!
Några medlemmar har lovat ställa upp som extra vakter. Hurra för er!
Vi är glada om det kan bli flera-hör av dig om du kan tänka dig det.
Vi har haft workshop hos Anna-Stina Purk och tillverkat färgglada dekorationer att sätta
utomhus vid LEVA och lördag den 27 juni är det dags att göra roliga fågelskrämmor hos
Ragnvalds i Stånga. Häng på! Hör av dig till Aira om du vill vara med, airalee@live.se !

Art Week
Tisdagen den 19 augusti är dagen på södra Gotland och på Sudret. Då är alla välkomna
att delta i TG:s arrangemang under Art Week. Du kan antingen ta del av eller vara ledare
för workshop i olika tovningstekniker med bl.a Charlotte i Gimbri Design i Burgsvik. Vi
har hyrt in oss i Strandkyrkan. Hör av dig till Ninni om du vill delta. Mer info kommer
senare.
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Kurser och workshops
Kurser
•

•

FÄRG-helg i oktober. Alla medlemmar har fått info av Kerstin och Aira och du
kan tala om vilket alternativ du vill välja. Shibori eller våra egna aktiviteter. Före
den 25 juli.
Gemensam resa till Stockholm och studiebesök bl.a. på Ostasiatiska skjuts fram
till 2016.

Hemsidan
Målet är att hemsidan ska förbättras, vilket Ulla J i styrelsen arbetar med. Här är några
exempel på nyheter:
• På startsidan finns affischen till sommarutställningen. Klicka på bilden och du
hamnar i kalendern.
• Nytt infokort om TG ligger på hemsidan. Klicka på länken och du får upp en pdf-fil,
som du kan skriva ut. Kortet finns även på turistbyrån.
• Via KONTAKT på hemsidan får vi in olika förfrågningar. Det är en av de viktiga roller
som vår förening har, den att fungera som ett nätverk bland textilt verksamma.

Medlemslista
Vill du kolla vad som står om dig hemsidan?
Du klickar på MEDLEMMAR längst upp i menyn, så kommer vår medlemslista fram med
medlemmar sorterade på efternamn i bokstavsordning.
• Klickar du på medlemmens namn, så kommer en presentation av dennes
verksamhet och länk till eventuell hemsida.
• Maila dina önskningar ang. din presentationssida till: johansson_ulla@telia.com.
• Styrelsen beslöt på junimötet att de medlemmar som vill stå med sitt företag i
listan, ska meddela det vid inbetalningen av årsavgiften för 2016 och faktureras då
på företaget. I övrigt utgår presentationen från personnamnet.

ETN (European Textile Network)
Alla TG-medlemmar kan gå in på deras hemsida med vårt lösenord: (username): Nygren,
password: 22444.

Facebook.
Utifrån önskemål från en medlem har nu en sluten grupp för medlemmar lagts upp på
Facebook.
• Tanken är att vi där kan diskutera, informera, ställa frågor mm, till varandra. Vi
får hjälpas åt att bjuda in varandra till gruppen, då man endast kan bjuda in
personer som man redan är vän med.
• Viktig information kommer givetvis via mail som vanligt. Alla medlemmar har
kanske inte ett Facebook-konto.
• Ulla Persson är den i styrelsen som har ansvar för FB. Alla styrelsemedlemmar är
administratörer, så om du vill lägga in något foto eller text, hör gärna av dig till
någon av oss!
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Studieresa-höstutflykt till medlemmar med inriktning ”Färg”!
Ulla Persson planerar bl. a. för besök hos Barbro Sandell i Norrlanda och Elisabeth
Gellerstedt på Gisslause i Lärbro den 30 augusti. Mer om detta kommer senare.
Välkomna alla!
Ninni
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