
 
 

Medlemsbrev november 2019 

 

 

Hej alla medlemmar! 

 

Det blir ett digert medlemsbrev detta, jag har mycket att berätta. 

 

Först av allt: vi har två nya medlemmar! Varmt välkomna, Therese Wikman och Johan Söderlund!  

…................................................. 

 

Tack till alla som var med på medlemsmötet i Ekeby den 17/10, och till er som skickade in 

synpunkter i förväg. Tack igen till Irma som var vår värdinna på Hoven Droven och fixade gott fika. 

Det var ett bra möte med trevlig stämning. 22 engagerade medlemmar diskuterade och inspirerade, 

och styrelsen kommer att ta fasta på och arbeta vidare med de åsikter som framfördes.  

 

Bland annat uttrycktes det önskemål om en grupp eller sektion för företagare. Vi bjuder in till en 

arbetsgrupp där Anna-Lena Stolt är sammankallande till första mötet. Vi arbetar också vidare med 

idén om att hyra en lokal för möten, utställningar och workshops. En i styrelsen har tittat på lokaler 

hos Kulturrum (fd Kulturskolan) och det finns lokaler på andra håll att undersöka. Kanske kan vi 

nöja oss med att hyra lokal tillfälligt, t ex för workshops, av ekonomiska skäl. Resor vill 

medlemmarna uppleva. Kanske till Vävmässan i Halmstad 24-26/9 2020? Eller till olika besöksmål 

i Dalarna? Vi tar upp frågan på årsmötet. Föreläsningar och workshops är uppskattat och vi vet att 

det finns mycket kompetens bland medlemmarna. Nu vill vi inventera vilka av er som kan tänka sig 

att föreläsa eller hålla i workshops. Hör av er till mig och berätta! 

…................................................. 

 

En efterlysning från vår medlem Annkristin Bäckström:  

Är det någon som är intresserad av att delta i projektet "Kvinnorna på gården"? Det handlar kort 

om att undersöka och eventuellt replikera de kläder som kvinnorna på gården använde till vardags 

1850 - 1920. En period i jordbruket som i mycket var omvälvande, samt hur kvinnornas ställning på 

gården förändrades. Försvinnande lite av deras kläder finns kvar. Det som är intressant att 

undersöka är: hur de var sydda och konstruerade, var tygerna kom ifrån och hur borgardamernas 

modeväxlingar påverkade och vem som sydde och vävde. Dessa kläder som att sedan att användas i 

dokumentering som ska visas på Vanges Gårdsmuseum i Burs i samband med kulturdagarna, som 

utställning i skrift och filmatisering.  Annkristin håller för närvarande på att söka medel för 

projektet. Kontakta henne på backstrom@gmail.com  

…................................................. 

 

Tisdag 26/11 2019 kl 18 är Textil Gotlands medlemmar välkomna till ett studiebesök på 

Returstudion Regementsgatan 22 i Visby (Wisborgsområdet, gamla P18). Röda Korset visar hur de 

hanterar den textil som lämnas in till dem. Ingen föranmälan, bara kom. 

…................................................. 

 

Nästa Skaparfestival i Hemse blir lördag 14 mars 2020. Textil Gotland har fått frågan om vi vill 

delta på något sätt, t ex med en workshop. Det vill vi förstås! Du som kan tänka dig att vara med i 

en arbetsgrupp för detta, kontakta mig! Det betyder inte att du måste vara med på själva 

Skaparfestivalen.  

mailto:backstrom@gmail.com


…................................................. 

Det blir en kurs i mönsterkonstruktion, med Sara Högblom från Butik Esther & Inez, i februari 

eller mars 2020. Närmare info kommer! 

…................................................. 

 

Nästa styrelsmöte har vi den 11/12.  Då kommer vi bland annat att planera för årsmötet som blir 

den 20/2 2020. Notera gärna datumet i kalendern redan nu. 

 

…................................................. 

 

 

Glada hälsningar  

Carina Norderäng 

Ordförande   

 

 

 

 

 

 

 


