Hej alla TG medlemmar!
Här kommer en påskhälsning efter vårt första
styrelsemöte, med delvis ny styrelse!
I dessa Coronatider är det tur att vi kan använda oss av
den digitala världen vid möten!
Årets tema för Textil Gotland är FIBRER!
Vad associerar du till när du tänker på fibrer?
Vi på mötet tänkte på spinna trådar, fibrer som gör att vi
kan mötas digitalt, fibrer i maten etc.
Vårt FIBER tema är ju naturligtvis kopplat till ullen och det
textila, tänk vilket fantastiskt material ullen är och vad den
ger i form av alster, värme, glädje m.m.
Årets sommarutställning: "Ull får ever" vet vi i dagsläget
inte hur det blir med, men "Utställningsgruppen" har ett
möte på tisdag 14/4 18:30, då vi diskuterar frågan vidare
via "fiber"nätet!

Vi vill hälsa Berith Sernelius Meier tillbaka till föreningen!
Varmt välkommen till TG igen!
Som ni kanske vet är flera intresserade av en
Mönsterkonstruktionskurs!
Britten har sökt med ljus och lykta efter kursledare och
lämplig lokal med höga bord, men det är svårt att hitta en
bra lokal!
Är det någon av er som har ett tips på kursledare och lokal
här på Gotland?

I dessa virustider, när många lever i karantän är vi nyfikna
på vad ni gör inom det skapande området? Därför tänker vi
ställa olika temafrågor till er via Facebook och Instagram,
så vi kan sprida inspiration och glädje till varandra!
Ett tips så här i coronatider är att lyssna på podden
Handgjort, som görs på uppdrag av Nämnden för
hemslöjdsfrågor. Anso fick nyss tips om att det gjorts ett
extra avsnitt nu som heter "Kris och kreativitet i spåren av
Corona"
Här är länk till programmet:
https://nfh.se/5.7d5acdcb1714e712e7619cef.html
Slutligen två frågor till er alla:
1. Är det någon som har möjlighet att ta över ansvaret
för Hemsidans uppdateringar?
Anna-Lena Stolt har gjort ett digert arbete med hemsidan
flera år, men lämnar nu över uppdraget till någon annan!
Tack Anna-Lena!🍃 🌷 🌷 🍃 🌷 🍃
1. Aira Lee lämnar både TG och därmed även
valberedningen. Vi söker en person som vill ingå i
valberedningen. Vi tackar dig också Aira Lee! 🌱 💐 🌱
🌱💐🌱
Varma hälsningar från styrelsen, med en önskan om en fin
påsk till er alla genom
Karin Cervenka 🐣 🐥 🐣 🐣 🐥

