Hej alla Textil Gotland medlemmar!
Försommaren är här och naturen sjuder av liv och grönska och mitt i all vacker fågelsång
hade vi styrelsemöte i förra veckan. Skönt att vädret var ute-mötes vänligt!
Vi är nu 67 medlemmar i TG och känner du någon som är intresserad av att gå med i
föreningen, så finns det möjlighet till det.
Vi är både glada och tacksamma att Ann-Charlott Malm har tagit över ansvaret för hemsidans
uppdateringar. Du kanske behöver uppdatera dina foton där, det skulle jag behöva göra.
På vår FB sida är det väldigt roligt med gensvaret på vår söndagsfråga. Fint att få en inblick i
vad ni alla gör, hur er skapararbetsplats ser ut etc. Nu kommer frågorna att ta sommarledigt
och i höst återkommer vi med fler!
Instagramkontot håller på att startas upp igen, så välkomna dit inom kort.
Några av er kanske var med på webbinariet om "Hållbara textilier", om inte så har ni
möjlighet att se det på länken nedan.
Det är alltså inte seminariet i sin helhet utan bara föreläsningarna av Naturvårdsverket om
Textilsmart och textiliers miljöpåverkan (ca 1 timme), Studieförbundet Vuxenskolan om
F/ACT Movement och Karin Kloth om Gotland Grey (ca 10 min vardera).
Följ länken, filmen finns en liten bit ner på sidan under Hållbar konsumtion:
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/miljo-och-vatten/miljomal/atgardsprogram-inommiljomal.html
F/ACT har startat här på Gotland, det är ett projekt om vad vi kan göra med kläderna i vår
garderob, göra om, skicka iväg, hitta nya möjligheter att kombinera dem och att inte köpa
något nytt under 9 månader.
Årets tema fibrer: Tänk om vi inte hade uppfunnit tråden? Den har gått som en röd tråd
genom historien!
Så här många synonymer kom upp, när jag sökte på TRÅD:
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snodd
kabel
pärlband [ BILDLIGT ]
rep
fiber
nät
ledning [ TELEFONI ]
sladd [ TEKNIK ]
garn [ FISKE ]
linje
lina
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segelgarn
bindgarn
ståltråd
sytråd [ SÖMNAD ]
telefonledning [ TELEFONI ]
kardel

Om du vill göra något med en tråd eller två, så har Hemslöjden en idé, gör en vimpel/flagga
för slöjden, se bilaga.
Årets sommarutställning flyttar vi till 2021!
Det skulle vara trevligt om vi kunde ses på en workshop i allafall, förslagsvis hos mig i
Brissund i slutet av juli. Vi återkommer om det.
Trevlig sommar önskar vi i styrelsen genom
Karin Cervenka
Ordförande

