Medlemsbrev oktober 2018
Hej alla medlemmar!
Här kommer senaste nytt från Textil Gotlands styrelse. Det blir ett långt brev denna gång, med
många tips!
Först vill jag berätta om studieresan till Eskilstuna förra helgen, som lockade 19 personer. Vår
medlem Eva Jonasson körde oss i buss hela vägen från och till Visby, det var fint att ha med en egen
buss. På lördagen var vi på Eskilstuna folkhögskolas utbildning Recycle Design Återbruk, som
ligger i samma byggnad som ReTuna Återbruksgalleria. Deras lärare Eva Svensson tog emot och
berättade lite om distansutbildningen vars elever vi fick träffa. De hade fått till uppgift att sy
metervara av tygbitar. Vad metervaran skulle användas till hade de inte fått veta än. Just denna gång
sydde de kassar av gamla dukar. Folkhögskolan erbjuder ettårskurser, distansutbildning,
sommarkurser, föreläsningar, filmvisningar och drop-in-dagar.
På eftermiddagen besökte vi Elisabet Jansson, som har bloggen och företaget Textila inslag.
Vi klämde in oss allihop i hennes lägenhet och hon visade och berättade entusiastiskt om hur hon
färgar textil med rost och olika växter. Hon är också en skicklig väverska och vävstolen är det första
man ser när man kommer hem till henne.
Söndagen tillbringade vi på ReTuna. Eva Svensson tog hand om oss även då. Hon visade oss runt i
hela anläggningen, det var mycket intressant att få komma ”bakom kulisserna”! ReTuna ligger vid
kommunens återvinningscentral. Besökarna kan välja att lämna sina saker till deponi eller till
återbruksgallerian, så att de kan få ett extra liv. Där sorteras det inlämnade i olika depåer, som ingår
i lokalhyran för butikerna i gallerian. Butiksinnehavarna väljer ut vad de vill sälja, och gör i ordning
varorna så att allt är helt och fräscht. Vissa saker syr eller bygger de om. Man har ingen
loppiskänsla i gallerian, det ser ut som vilken galleria som helst, fast roligare.
Efter rundvandringen bjöd Eva på workshops med gamla broderier. Vi fick klippa i broderade
dukar och bonader och tillverka egna knappar/broscher på ett enkelt sätt. Sen fick vi varsin bit av ett
stramaljbroderi, fick välja tyg till baksida, sy ihop och fylla med linfrön till unika och praktiska
nåldynor. Vi fick också gott om tid att botanisera i butikerna och äta av gallericaféets goda sallader.
ReTuna gör en glad och uppgiven, hoppfull och skaparsugen. Det är fint att se att så mycket tas till
vara och får nya hem. Det är nedslående att inse hur lite av det som lämnas in som faktiskt tas till
vara. Man inser att det bara finns en väg att gå – vi måste, alla, drastiskt dra ner på våra inköp av
nya varor! Vi måste vårda och använda det vi redan har. Lappa och laga. Måla och fixa. Återbruka,
upcycla. Kolla gärna våra bilder på Textil Gotlands Facebook- och Instagramsidor. Kolla
också gärna https://www.retuna.se/ och https://textilainslag.wordpress.com/ Delar av
arbetsutskottet från Region Gotlands tekniska nämnd besöker ReTuna i november, det är positivt.

Så en påminnelse, som passar bra efter detta: Aira Lee föreläser på Gråbobiblioteket i Visby
23/10 kl 18.30 under rubriken ”Varifrån kommer din tröja?”. Föredrag och samtal om vår
garderob. Hur kan vi leva hållbart och välja miljövänligare kläder och textilier? Tips och förslag på
material och skötsel. Du får även veta vad redesign och slow fashion är. Fri entré. Föreläsningen är
ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Vuxenskolan har många intressanta kurser och föreläsningar, kolla här: https://www.sv.se/
avdelningar/sv-gotland/kurser/?p=6
Ett annat hållbarhetstips:
Lördag 1/12 är det ”Grön jul på Gråbo”. https://www.facebook.com/events/1980977088592030/
Gör din egen julklapp eller hitta något hållbart. Workshops, klädbytardag och
mannekänguppvisning. Arrangeras av Länsstyrelsen, Studiefrämjandet, Röda Korset,
Gråbobiblioteket, Puma ungdomsgård, Fenomenalen och Medveten konsumtion. Är du intresserad
av att hålla en workshop eller sälja hållbara produkter, hör av dig till Sofia Scholler på
Länsstyrelsen. sofia.scholler@lansstyrelsen.se
Ett tips av annat slag:
”Hantverka till högläsning” på Gråbobiblioteket, måndag 29/10 kl 18.30. Iréne Uddin läser
högt ur boken ”Kulturkoftor” av Celia B Dackenberg medan vi stickar, broderar eller skapar något
helt annat och spanar på varandras handarbeten.
Textil Gotlands utställningsgrupp har haft möte och meddelar följande:
Utställningen sommaren 2019 blir i fd Hasselas lokaler i Klintehamn.
Förslag 6 juli – 4 augusti med vernissage den 6 juli.
Hängning förslagsvis från 3 juli som också är inlämningsdag (17-19)
❤ Priset för Hassela är 2000kr/vecka. Vi ligger på + i ekonomin och lokalen blir billigare än
Abbotens hus så vi hoppas att avgiften kan hållas till 500kr om vi blir tillräckligt många utställare.
Vi diskuterade att kunna träffas en eller två lördagar för att göra vinster till lotteriet.
Tema: Återbruk - det vann omröstningen överlägset! Nu klurar vi på vad vi ska kalla
utställningen, arbetsnamnet är Da Capo. ❤ Vi spånade kring att träffas ett par lördagar i vinter och
tillsammans göra vinster av återbruksmaterial. Vi kan vara i en slöjdsal på Solberga den 10
november för att göra vinster. Vi träffas kl.10.00. Vi har då också utställningsmöte.
Sista anmälningsdag till utställningen är den 15 december och skickas till Britten
grogarnsbritt@gmail.com

Glada hälsningar
Carina Norderäng
Ordförande, Textil Gotland

