Medlemsbrev nr 8 oktober 2015
Gotlandsjul på Visby Strand
Deltagandet med gemensamt bord på ”Gotlandsjul” på Visby Strand gav inga
anmälningar. Erbjudandet kom sent och vi tar upp frågan på nästa årsmöte inför
”Gotlandsjul” 2016.få respons inför 2016..

Årsmötet 2016
kommer att äga rum den 24 februari på Lövsta liksom förra året. Vi börjar med mingel,
middag och sedan årsmöte. Berättelser av årets stipendiater Yvonne Ledin och Agneta
Holmgren om de kurser de tagit del av.
Valberedningen under sammankallande Laila Gustavsson har börjat jobba. Tipsa dem
gärna! Tre styrelsemedlemmar går av vid årsmötet:
Malin Sjöstrand, Birgitta Lindahl, Ninni Westerman.

Stipendium
Glöm inte att söka stipendium för 2016, om du ska gå på någon intressant kurs. Ansökan
ska vara inne hos styrelsen före 30 april 2016. Förutsättning är att årsmötet beslutar om
stipendium även för 2016.

Skaparfestival i Hemse, Gotland
Lördagen 12 mars.
För tredje året i rad arrangeras en skaparfestival med fokus på re-design och återbruk.
• Föreläsningar, workshops, hantverksmässa och klädbytardag. Studieförbundet
Vuxenskolan, Röda Korset och Gotlands folkhögskola är arrangörer.
• I år kommer Lotta Kühlhorn! Färgstark formgivare, designer och återbrukare.
Lotta kommer att föreläsa två gånger på Skaparfestivalen! Här kan ni njuta av en
del av hennes verk: www.kuhlhorn.se
Visst ska vi vara med? Visa upp oss, sälja lotter, mm.
Vem vill vara kontaktperson för TG? Anmäl dig till oss i styrelsen.

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.
Ulla J. är vår kontaktperson.
Mer info
Länk till sidan för Landsbygdsriksdag Gotland 27-29 maj 2016.
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Höstens program
Medlemsmöte i höst
Onsdag 21 oktober träffades vi några TGmedlemmar på Fornsalen kl 15. Då visade
hemslöjdskonsulent Anso Norling stickutställningen
om Hermanna Stengård för oss.
En riktig höjdare, en fin utställning med mycket
intressant information och många vackra alster.

“Färgfrossa” 7 november
“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 30 oktober. Maila till
kerstin.siggelin@live.se

Möte för nya utställningen 11 november
Den 11 november på Solberga är nästa möte för den grupp som planerar utställningen.
Aira har rapporterat till alla från första mötet i separat mail. Då var 8 medlemmar
närvarande. Kallelse till novembermötet kommer.

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.

Medlemsavgift 2016
Snart kommer kassör Eva att skicka ut fakturor till oss alla för årsavgiften på 300 kr.
Hon skriver både namnet på ditt företag och ditt eget namn på dessa. Nu kan du välja om
du på medlemslistan på hemsidan, vill stå i första hand med ditt företagsnamn eller med
ditt egennamn som privatperson.
Meddela Ulla J via johansson_ulla@telia.com, om du vill ändra.
Allt för idag!
Hoppas vi ses på Internationella dagen i Hemse måndagen den 9 november. Så fint
program! Och jag ska sälja tovade julkrubbor från Betlehem!

Ninni
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