
 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsbrev maj 2018 

 

Hej i sommarvärmen! 

Tänk så fort tiden går så här års, man hinner knappt med! Det är redan några veckor 
sedan vi hade styrelsemöte i Vamlingbo och här följer ett kort referat: 

 

Vi har fått några nya medlemmar i Textil Gotland. Vi hälsar Marie Barck, Bitte Hejdström, 
Sara Högborg och Ann-Charlotte Malm varmt välkomna!  

Tyvärr har en av våra medlemmar, Susanne Syrén, avlidit. 

 

Årets första medlemsträff var hos Eva Bertilsdotter Larsson, som bland annat väver 
mattor. Det blev en trevlig och inspirerande träff, alla var nöjda! Du som vill ha besök av 
TG:s medlemmar får gärna höra av dig till mig. 

 

Aira Lee hade i april en föreläsning i ämnet ”Var kommer din tröja ifrån?”. Hon ombeds 
hålla en motsvarande föreläsning för oss medlemmar. Det blir någon gång under hösten. 

 

Studieresan till Recycle Design i Eskilstuna och till återbruksgallerian där, kommer 
att äga rum första helgen i oktober. Notera helgen i kalendern redan nu! Närmare 
information om resa, boende och program kommer. 

 

Utställningsgruppen jobbar för fullt inför årets utställning ”Uti det gröna”. De har tovat 
vallmoblommor att ha som lotterivinster och de har gjort dekorationer.  

 

Några tips om sådant som är på gång, med textil anknytning: 

BRAK – Broderiakademin Gotland, har en utställning på Gråbobiblioteket i Visby. 
Den heter ”Det var en gång...” och består av 18 stora pusselbitar med broderade 
barnboksfigurer. Förmodligen vårens sötaste utställning! Den kan beskådas under hela 
maj på bibliotekets öppettider. Sen ska den på turné till andra bibliotek på ön. 

 

Den 9 juni är det Världsstickardagen, World Wide Knit in Public Day.  

Detta händer i Visby, arrangerat av Studieförbundet Vuxenskolan, Gotlands Museum och 
Folkets bio: 

11-12 Föredrag: Erika Åberg 

tar oss med på en resa i kreativitet och stickning.  

Vi får ta del av hennes sticktillvaro och en inblick in i en stickboksförfattares  



 

 

liv. Hur och var kan vi hitta inspiration? Erika berättar även hur Världsstickardagen 
startades.  

Plats: Konstmuseet 

 

12-13.30 Sticka offentligt! 

Kom till Almedalen så stickar vi tillsammans.  

Ta med fika och egen stickning!  

Plats: Almedalen, samling vid scenen 

 

14-16 Yarn: the Movie, 

vi visar den inspirerande filmen på Folkets bio (filmen är  

på engelska). Erika introducerar filmen och konceptet kring den.  

Plats: Folkets Bio Visby 

Världsstickardagen firas samtidigt över hela världen - vi vill uppmärksamma stickning, 
inspiration och gemenskap! 

 

...................................................... 

Tips från Jenny på Ullkontoret: 

Skördefestivalen på Lövsta 1-2 september erbjuder i år plats på ett ULL- OCH 
SKINNTORG i gemensamt tält. 

SM i fårklippning kommer ske under skördefestivalen så det är passande med lite mer ull-
får-skinn-relaterade aktiviteter. 

(Annars är årets generella tema för skördefestivalen HÅLLBART, vilket ju också passar 
bra ihop med våra produkter som är slitstarka, sällan behöver tvättas och är baserade på 
en naturlig råvara :-) 

 

En plats på 2 x 2 meter kostar 1000kr + 400 kr i grundavgift. 

Medtag eget bord och annan kringutrustning. 

Detta är ett specialerbjudande med ett pris som egentligen gällde till 1 maj, men vi får 
priset fram till 1 juni. 

Vid senare anmälan blir det lite dyrare. 

 

Det finns också möjlighet att hålla kurser eller workshops under skördefestivalen, antingen 
i tematältet eller på annan plats. 

Vore väldigt kul om någon vill visa/lära ut kardning, tovning, spinning osv!! 

Kontakta Kicki Grönlund på Vuxenskolan direkt för att boka plats i tältet eller 
diskutera en kurs/workshop! 

kicki.gronlund@sv.se 

 

ULLKONTORET kommer förstås ha en plats, hoppas vi blir många! 

Då kan vi dra nytta av varandra och locka in besökare till ett värmande tematält!! 

mailto:kicki.gronlund@sv.se


 

 

Sprid gärna vidare till dem du tror kan vara intresserade! 

 
Med vänlig hälsning 
 
Jenny Andersson 
ULLKONTORET 

Endre Stenstugu 424 

www.ullkontoret.se - även på Facebook 

Jenny:  073-676 3615 
Hans:   070-580 3524 

...................................................... 

 

Till sist vill jag påminna om Textil Gotlands stipendium för kurser och utbildning. Sista 
anmälningsdag är 31 maj. Här finns mer information: 
http://www.textilgotland.net/about/stipendium/ 

 

Glada hälsningar 

Carina Norderäng 

Ordförande Textil Gotland 

 

http://www.ullkontoret.se/
http://www.textilgotland.net/about/stipendium/

