Medlemsbrev nr 7 september 2015
Gotlandsjul
Ny rolig idé
Hushållningssällskapets julmarknad på Visby Strand. Ska vi vara med och synas?
Vårt förslag:
• TG hyr 1-5 bord på Julmarknaden 20-22 november.
• Du som vill prova på att sälja dina alster kan göra det under gemensam TG-flagg.
• Vi delar på kostnaderna och på vaktandet.
• Vi säljer lotter för TG och berättar om att vi finns.
Är du intresserad av att delta?
• Kostnad högst 1000 kr per medlem för 3 dagars utställning (billigare än om du
hyr ett bord själv) och beror på hur många vi blir.
• Anmäl snarast per mail till Kerstin Siggelin och senast den 15 oktober.
kerstin.siggelin@live.se
Sedan organiserar Kerstin det hela och är vår kontaktperson.

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.
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Höstens program
Medlemsmöte 7 oktober
Utställningen Siden Sammet Trasa Lump
• Utvärdering har skickats ut till alla medlemmar (även de som inte ställde ut).
Kom ihåg att fylla i utvärderingen om du inte gjort det ännu. Du hittar den bakom
denna länk. Viktigt med synpunkter från många medlemmar, för att nya
utställningsgruppen ska kunna besluta klokt. Senast den 30 september ska den
vara ifylld om dina åsikter ska komma med.
• Medlemsmöte om sommarens utställning (och om eventuellt en ny utställning
2016) äger rum den 7 oktober kl. 18.30.
• Plats Solbergaskolan, Ullas sal.

Medlemsmöte i höst
Onsdag 21 oktober träffas vi på Fornsalen strax före
15.00. Då visar hemslöjdskonsulent Anso Norling
stickutställningen om Hermanna Stengård för Textil
Gotlands medlemmar. Anso, som möter oss i entrén
har förhandlat med muséet så vi får rabatt på
inträdet som blir 60 kronor. Kanske träffas några
lite tidigare för att börja med en gemensam fika?
Föreningens tema för 2016 är stickning. Vi
tjuvstartar redan nu då den aktuella utställningen
plockas ner 31 december. Välkomna

“Färgfrossa”
“Färgfrossa”, på Folkhögskolan i Hemse.
Vi experimenterar med ull, garn, silke, siden och batikfärger. Ledare är Birgitta Lindahl,
Annika Grandelius och Aira Lee.
• När: lördagen den 7 november.
• Tid: 10-17
• Kostnad: 250 kr plus materialkostnad.
Anmäl till Kerstin Siggelin snarast och senast 20 oktober. Maila till
kerstin.siggelin@live.se

Studiebesök Stockhom ”Utopian Bodies”
På Liljevalchs kommer nu en jätteintressant utställning i Mode och framtidsvisioner. Den
varar till 5 februari. Vi förbereder ett gemensamt studiebesök efter jul.

Vi önskar er alla härliga höstdagar med mycket
roligt i händerna framöver!
Ninni
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