Medlemsbrev nr 6 september 2015
Utställningen Siden Sammet Trasa Lump
Utställningen fick denna sommar c:a 1500 besökare. De skrev i Gästboken och hade
delade meningar om lokal och utställningens utbud. Många var positiva, andra tyckte att
det var alltför få alster utställda. Många kommer tillbaka till våra utställningar varje år
och jämför.
Ekonomin slutade i balans tack vare lotteriet. Lotterna var dock mer svårsålda för
många har inte kontanter på sig längre. Vi måste hitta andra betalningslösningar…
Tyvärr var det svårt med samarbete med LEVAs ledning och en del besökare hade riktigt
besvärligt att hitta oss.
•

•

Medlemsmöte om sommarens utställning (och om eventuellt en ny utställning
2016) äger rum den 7 oktober kl 18.30. Kallelse och meddelande om lokal
kommer under september från Aira. Hoppas alla intresserade kan komma!
Skriv in datum i din kalender!
Utvärdering kommer att skickas ut till alla medlemmar (även de som inte ställde
ut), i god tid innan mötet 7 oktober.

Art week
Vårt bidrag var en workshop den19 augusti i Strandkyrkan i Burgsvik när det var fokus
på Södra Gotland. Vi erbjöd olika former av tovning: nunotovning, nåltovning av bild
och vattentovning av smultronstrå. Ansvariga var Charlotte Wierth och Ninni i
samarbete med Vuxenskolan. 10 deltagare var med oss och det blev fina resultat.

Augusti-utflykten till medlemmar
Ansvariga för utflykten var Ulla P., Kerstin och Aira. Under resan deltog 13 medlemmar.
Kerstin Siggelin berättar:
”Sensommarutflykten 30 augusti
En fantastisk dag hos både skickliga och personliga kvinnor.
Först hos Barbro Sandell där vi fick lyssna på hennes textila resa fram till Tobias Langs
mönster. Barbro blev ombedd av Fornsalen att göra dessa som tygtryck. Därifrån har
hon utvecklat och skapat nya mönster. Hon har skapat en fin butik i Norrlanda med hög
kvalitet på sina textila alster. Imponerande.
Därefter for vi till Elisabet Gellerstedt i Lärbro. Vi möttes av ankorna på gården och en
engagerad kvinna som älskar ull och lamm. En fantastisk historia hur gården blev
hennes. Nu har hon många lamm, säljer både ull och skinn.
Därefter mycket god mat på Lickershamns krog.
Ungesmiss gård i Stenkyrka hos Carola Edlund innehåller allt från skulpturer till
medeltidskläder och konst. Hon brinner för människans varande. Häftigt.
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Sist på listan stod Astri Sorby, Stenkyrka. En mycket vacker gård mötte oss med boden
med skinn och hennes skapelser i annorlunda material, kläder i koppartråd och snören.
Nyskapande. En fantastisk dag med starka intryck, tycker jag.”

Landsbygdsriksdag maj 2016
Runt om på Gotland pågår förberedelserna inför Landsbygdsriksdagen nästa år. Då
kommer ön att invaderas människor från hela landet, som är engagerade för lokal
utveckling. Bakom arrangemanget står Hela Sverige ska leva, som företräder cirka
5 000 lokala utvecklingsgrupper som finns runt om i landet.
Själva Landsbygdsriksdagen äger rum under helgen 28-29 maj i Visby. Fredagen den 27
maj är en utflyktsdag då det skall vara möjligt för 700-800 personer att anmäla sig till ett
20-tal olika studieresor med olika teman, där olika delar av Gotland besöks för att
illustrera hur man arbetar med olika frågor på Gotlands landsbygd.
Textil Gotland finns med i förarbetet av utflykterna på lite olika sätt. Det är flera medlemmar som planerar en utflykt, eller kan bli tillfrågade om att bli besökta under en av
utflykterna. Ulla Johansson i styrelsen för Textil Gotland, finns med i en grupp som
planerar en Konsthantverksresa. Planeringsarbetet sker i form av en studiecirkel.
Intresserad
att vara med?

Hör av dig via e-post till Ulla Johansson under september, om du
är intresserad att ta fram och medverka under en resa med tema
Konsthantverk johansson_ulla@telia.com.

Mer info

Länk till sidan för Landsbygdsriksdag Gotland 27-29 maj 2016.

Höstens program
Medlemsmöte 7 oktober
Medlemsmöte om sommarens utställning (och om eventuellt en ny utställning 2016)
äger rum den 7 oktober kl 18.30. Plats meddelas senare.

“Färgfrossa”
För få har visat intresse för Shiborikursen så nu ordnar vi istället en egen färgdag.
“Färgfrossa”, på Folkhögskolan i Hemse lördagen den 7 november. Vårt tema detta år
är ju just FÄRG. Mer info kommer från Kerstin och Aira senare.

Medlemsmöte i höst-stickning
Vi frågar hemslöjdskonsulenten Anso om hon kan visa oss stickutställningen på museet i
Visby. Vi återkommer om datum förmötet.

Studiebesök Stockhom
Utbudet av intressanta utställningar är begränsat denna höst. Därför avvaktar vi med
resan till våren.

Njut nu av salmbär, ljumma sensommarvindar och tystnaden.
Gotland som bäst tycker jag.
Ninni
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