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Ny medlem
Välkommen vår nya medlem:
Heike Johansson som bor i Stånga. Heike tillverkar och säljer tenntrådsarbeten, är
”lammbonde” och har gått skinn- och formgivningsutbildning på Folkan i Hemse.

Kuddutställningen i Bläse
12 juli-10 augusti ”Kuddar är väl ingen konst!”
Utställningen blev väldigt uppskattad. Den sågs av c:a 3 000 besökare och vi sålde lotter
för rekordbeloppet 24 000. Ett tiotal kuddar såldes också. För Bläse Kalkbruksmuseum
och caféet blev det också en framgång, och vi är välkomna tillbaka. Ett överskott på c:a
11 000 kr fick vi i utställningskassan även i år. Bra grundplåt inför 2015!

Medlemsfest - 15 årsjubileum!
Sommarfesten gick av stapeln för 28 medlemmar (några veteraner från starten och
andra nya) söndagen den 10 augusti i Bläse. Vi gjorde en rundvandring för att titta på
kuddutställningen och vi åt festmiddag tillsammans. Birgittorna i styrelsen hade förberett med roliga små överraskningar. Uuve Snidare berättade och visade bilder om
ryamattornas spännande historia. En av föreningens grundare Gudrun Walla berättade
om hur allting började år 2003-4.

Utvärdering av utställningen
25 av de 29 utställarna har lämnat in utvärderingar. De flesta tyckte att Bläse var ett
utmärkt ställe, att temat för utställningen var bra, och att allt fungerade som på räls. Vi
ska ta upp detta närmare och planera för utställning 2015 alldeles snart.
Vi bjuder in dig som är intresserad av att delta i planeringen till lokal vid LEVA tisdagen
den 16 september kl. 18-20. Då ska vi försöka komma överens om plats och tema bl.a.
Anmäl till ninniwn@gmail.com om du kan komma!

Utflykt - studiebesök ”Mattor”
Ulla Persson arrangerade utflykt den 31 augusti till medlemmar som har mattor. Vi var
13 personer som åkte runt, först till Kerstin Siggelins inspirerande ateljé i Visby, sedan
till Eva Bertilsdotter Larsson i Eskelhem. Kerstin berättade om sitt vävande och
arbetet med att bygga upp Hassela Vävars i Klintehamn. Eva visade sina dubbelvävda
mattor och berättelse om hur de skapas från skiss till färdig matta. Vi kunde handla även
av Knuttes keramik efter att ha shoppat loss på deras loppmarknad full av härliga
föremål. Lunch av högsta kvalitet intogs därefter på Gumbalde golfklubb i Stånga och
sedan besökte vi Maria Fagerströms vackra butik ”Sandholme gård” i Hemse. Gunnel
Jacobsson visade där hur man kan väva mattor av skinnspill.
Det blev en så lyckad utflykt!
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Kurser och workshops
Birgitta Nygren och Britt Dahné är de i styrelsen som ansvarar för arrangemangen
under 2014. De som är planerade fram till årsmötet:
• Malin Isberg leder workshop ”Kelimmattor” under två lördagar 20 samt 27
september; Östergarns skola. Separat info har gått ut till alla medlemmar.
Även Vävföreningens medlemmar erbjuds plats om inte TG fyller upp.
• Workshop med Laila Lundström ”Tova mattor” kommer att äga rum 12 och 19
oktober. Plats: Langska huset, Visby kl. 10-16.
• Kurs med Sara-Lisa i Sashikio (japanska stygn) kommer äga rum i november.
• Berättelsen om Indienresan föreslås komma på årsmötet 2015.
• Malins Remake-kurs skjuts upp till januari 2015 då temat är Färg.

Hemsidan
Nu har Ulla J. arbetat mycket med vår hemsida.
Du klickar på MEDLEMMAR längst upp i menyn så kommer vår medlemslista fram med
medlemmar sorterade på efternamn i bokstavsordning.
• Klickar man sedan på medlemmens namn så kommer en presentation av dennes
verksamhet och egen hemsida t.ex.
• Bilder från medlemmar kommer i nästa steg att läggas in i presentationen.
• Ulla J är också den i styrelsen som sköter kontakten med Eva F om det fortsatta
arbetet med hemsidan www.textilgotland.net.
• Maila alltså dina önskningar ang. hemsidan till: johansson_ulla@telia.com.

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

Facebook.
Ulla Persson är den i styrelsen som nu har ansvar för FB, men 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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