
 

 

Hej kära medlemmar i Textil Gotland!       2021 03 17 

 

Nu är våren i antågande! Igår såg jag årets första tofsvipa, i söndags hade 

gravänderna anlänt till Brissund och i lördags hörde jag bofinken och i många 

trädgårdar trängs krokusar och vintergäck, så vackert! 

Mars är ju också Skaparfestivalmånad, hurra! Förra året ställdes den in med 

kort varsel men i år kunde vi delta från alla världens hörn via nätet. 

 

I mitten av februari samlades Britten, Kajsa och jag hemma hos Ulla för att 

göra en digital film om ull inför den digitala Skaparfestivalen. Filmen är ca 7 

minuter och har redigerats av Vuxenskolan. Ni som har sett filmen vet att 

Britten berättar härliga kulturhistorier om kardning och spinning medan Kajsa 

kardar ull, Ulla och Britten spinner på olika spinnrockar. Ulla sjöng om när mor 

kardar och spinner i ”Soli gynnar hälle” med sin vackra stämma. Det är också 

information om Textil Gotland och vår kommande utställning ”Ull Fårever”. 

Erika Åberg med flera gjorde ett bra jobb med att sätta ihop årets program, 

där temat var: ”Kloka material”! Det var både ett varierat och inspirerande 

program, tycker jag! En eloge till Marie Barck och Ann-Charlotte Malm för 

projektet med F/ACT, intressant och viktigt inslag på festivalen. 

 

Vi i styrelsen har haft vårt andra styrelsemöte för i år och vi fortsätter via 

Messenger och det fungerar riktigt bra. 

Vår hemsida håller Anna-Lena Stolt på att byta formatmall på, ett 

omfattande arbete och vi är mycket tacksamma att du åtar dig det Anna-

Lena. 

Skicka gärna in bilder till Anna-Lena, som kan läggas upp på hemsidan! 

En glad nyhet: Anna-Lena fortsätter att vara hemsidesansvarig fram till 

årsmötet till att börja med. HURRA!  Sen kanske det finns någon av er 

medlemmar som vill ta på sig uppdraget fortsättningsvis. Det är ju bra om vi 

kan hjälpas åt med de olika uppdragen här i föreningen! 

Facebookfrågorna fortsätter! Tänk så mycket intressanta berättelser vi får ta 

del av från varandra via frågorna. 

 



Angående Textilrundakortet är det ett reklamkort där medlemmar med egna 

företag skriver ut sitt företag och sin adress. På framsidan märks besöksplatsen 

för företaget ut på en Gotlandskarta. Korten har delats ut i medlemmarnas 

butiker och på andra publika platser samt på Textil Gotlands 

sommarutställning.  Styrelsen lämnar i år ansvaret för Textilrundakortet till 

medlemmar med egna företag. Utställningsgruppen har varit med och gjort 

reklam för sommarutställningen men väljer att avstå 2021då det fortfarande 

är tveksamt om utställningen går att genomföra. Företagarna delar på 

kostnaden och vår kassör sköter faktureringen om Textilrundakortet trycks. 

 

Frågan om antalet alster på sommarutställningen fortsätter att diskuteras 

vidare i utställningsgruppen i april. 

 

Till sist vill vi påminna om utställningarna ”Djur och odjur” som förhoppningsvis 

visas på Gotlands museum, Fornsalen 15-28/3, den visades digitalt på 

Skaparfestivalen. Jenny Jakobssons utställning visas på GKF 17/4-15/5. 

 

 

Nu vill vi önska er en fortsatt fin marsmånad, värmen ska visst komma i slutet 

på nästa vecka! 

 

Vårliga hälsningar från oss i styrelsen genom Karin Cervenka, ordförande TG! 

 

 

 


