
 

Medlemsbrev november 2018 

Hej medlemmar! 
Denna gång börjar jag med att berätta om två nya medlemmar: Caroline Flöhr-Martini och Elfrida 
Nilsdotter Ahlby. Caroline går textillinjen på Folkan i Hemse, och Elfrida är textilkonstnär, bland 
annat. Varmt välkomna till Textil Gotland! 

Styrelsen har beslutat att årsmöte hålls den 19 februari på Gråbobiblioteket i Visby. Innan själva 
årsmötet bjuder Textil Gotland på mat på Gråbo kvarterskrog! Vi återkommer förstås i god tid med 
kallelse, årsmöteshandlingar och närmare information.  

Fler datum att notera (närmare info kommer efter hand): 
28 november håller Erika Åberg en kurs i marknadsföring för det lilla företaget, för 
Vuxenskolan i samverkan med Textil Gotland. Se bifogad fil för närmare information och anmälan. 

7-10 februari kommer Stefan Moberg till Gotland. Det blir workshops mm i japansk färgning 
och vävning.  

9 mars är det Skaparfestival i Hemse. Textil Gotland deltar på något sätt, vi funderar på en 
miniutställning med medlemmars alster. Det blir ingen lotteriförsäljning denna gång.  

En hälsning från utställningsgruppen: Temat för sommarutställningen 2019 blir ju återbruk, och 
den kommer att heta ”Atar um igen”! Ungefär ”om igen” på gutamål. Det har skapats en sluten 
Facebook-grupp som heter så. Sök upp och be att få vara med, om du är intresserad. Sista 
anmälningsdatum för den som vill vara med och ställa ut är 15 december och man anmäler sig till 
Britten Dahné, grogarnsbritt@gmail.com  

Till sist en förfrågan som inkommit till Textil Gotland, om att producera kläder: 

”Hej!  
Vi är tre stycken killar från Stockholm som vill göra ett nystartat klädesmärke som heter Amor 
Vincit Omnia; Kärleken övervinner allt översatt från latin.  
Vår tanke är att vi ska sälja hoodies, sweatshirts, t-shirt. Materialet ska vara återanvändt material, 
från kläder, plast eller annat. Vår vision med företaget är att tjäna ihop pengar som sedan ska gå 
till att motverka nedskräpning av plast.  

Vi har en tanke att eftersom Gotland ligger nära och vi alla tre är på ön regelbundet varje sommar 
så blev det naturligt att fråga er om någon textil på Gotland som skulle vilja samarbeta och 
producera våra kläder. 

Vänliga hälsningar, 
Karl Inde   indekalle0@gmail.com ” 

Glada hälsningar 

Carina Norderäng, ordförande
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