
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsbrev augusti 2018 

 

Hej alla medlemmar! 

Här kommer lite nytt från Textil Gotlands styrelse. 

 

Medlemsträffen hos Laila Gustavsson har flyttats fram en vecka. Information från henne: 

Välkomna tisdag 18/9 kl 18, jag tänkte bjuda på några pajer med sallad till.  

Väg 149 från Lärbro är det ca 8 km. Kör tills ni kommer till skylt med "skinn och hantverk", väg till 

höger. Första huset till vänster. 

Anmäl er direkt till Laila   ateljelaila@gmail.com  

 

Även Aira Lees föreläsning med titeln ”Var kommer din tröja ifrån” har flyttats fram.  

Tid och plats: Tisdag 23 oktober kl 18.30 på Gråbobiblioteket i Visby. 

Textil Gotland arrangerar föreläsningen i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. 

 

Utställningsgruppen har träffats i Klintehamn. Kanske blir det där vi har nästa 

sommarutställning?Styrelsen ser fördelar med att byta ort, tidigare har vi haft utställningen på olika 

orter och nu har vi varit i Abbotens hus på Roma Kungsgård tre år i rad. 

 

Studieresan till Eskilstuna 5-7/10 

Anmälda i skrivande stund: 

Agneta Holmgren 

Aira Lee 

Ann-Charlotte Malm  

Anna-Lena Stolt   

Britten Dahné  

Carina Norderäng 

Eva Jonasson (vår busschaufför) 

Ingemo Wickström 

Inger Nilsson 

Kajsa Lignell 

Laila Gustavsson 

Sixten Johansson 

Susanne Bergström 

Ulla Johansson  

Ulla Persson  

 

Jag har bokat båt för oss alla. Textil Gotland har betalat fakturan och ni kommer att få uppgifter om 

betalning efter resan. Vi har alltså buss med oss hela vägen från Visby. Bussen kostar 4000 kr som 

delas lika mellan deltagarna. Det är en stor buss och vi har plats för fler! Tipsa gärna dina textil- 

och/eller återbruksintresserade vänner! Be dem anmäla sig till mig så snart det bara går.  

Vi bor på Vilsta sporthotell. http://www.vilstasporthotell.se/boende/  Jag har skickat dem 

ovanstående lista med namn. De bad mig hälsa att de vill att var och en av er ringer till dem och 

berättar vilken typ av boende ni vill ha! Tfn 016-51 30 80  Uppge att ni reser med Textil Gotland. 

http://www.vilstasporthotell.se/boende/
tel:016513080


 

 

 

Söndag 7/10 kl 10 kommer vi att besöka ReTuna och få en visning av Eva Svensson som arbetar på 

Eskilstuna folkhögskolas utbildning Recycle Design Återbruk. Hon vill också ha en workshop med 

oss, med gamla broderier. Vi behöver inte ta med något material. Eva ställer upp gratis för oss, 

fantastiskt generöst. 

 

 

Glada hälsningar 

Carina Norderäng 

Ordförande 

Textil Gotland  
 

   

 


