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Hej alla medlemmar! 
 

Nu är våren här med alla vackra blåsippor i skiftande nyanser och andra 

blommor som kommer upp ur jorden, en riktig färgexplosion i vår fina natur!        

Vi får hoppas att även värmen kommer, så det blir trevligare att träffas och 

umgås utomhus. 

Vi har nyligen haft styrelsemöte och här kommer lite information därifrån. 

Årsmötet närmar sig, det går av stapeln den 15 maj i trädgården utanför 

Skolhuset Östergarn, som ni säkert har sett i inbjudan. Vi i styrelsen får ursäkta 

att inbjudan gick ut lite sent, men så blir det ibland. 

Efter årsmötet bjuds ni alla in till en workshop med vårt Ulltema. Ulla och 

Britten ordnar med material till ”blomtillverkning”. 

På Facebook fortsätter frågorna, men nu kommer de varannan vecka, så alla 

hinner fundera och svara i godan ro. Utifrån senaste frågan har vi verkligen 

fått en härlig inblick i våra ”Textillager”! Tänk så mycket material vi har att 

skapa av hemma i våra verkstäder/ateljéer, imponerande! 

Nu när vaccinationerna tagit fart här på Gotland, så ser det ut som att 

sommarutställningen kan bli av, vi får hoppas det.  

Även förra höstens inställda broderikurs med Emma Evadotter hoppas vi 

kunna genomföra till hösten.  

På GKF kan man se Jennie Jakobssons utställning, ”Värld att leva i” som hade 

vernissage i lördags, den håller på till och med15/5. Se Karins bilder från 

utställningen. 

Jennie är textil konsthantverkare med lång bakgrund som designer. Hon 

använder sig helst av naturmaterial och arbetar brett med både vävt och 

broderat med inslag av återbruk. 

”Att omge oss med textil och mjuka material får oss att må bra. Det är inte 

bara vackert att se på utan fungerar även lugnande och ljuddämpande”. 

(Jennie Jakobsson) 

Det håller jag verkligen med om, eller hur? 

 

https://www.textilgotland.net/about/medlemsbrev/jenny-jakobsson-2021-gkf
https://www.textilgotland.net/about/medlemsbrev/jenny-jakobsson-2021-gkf


Avslutningsvis kommer en hälsning från Oscar Almgren! 

 
Hej, efter snart elva år med verksamheten ute i Vall, och jag närmar mig 
pensionsålder, gör att det är dags att se om någon annan kan vara 
intresserad av min verksamhet. 
Den innehåller webbshop, ettusenfemhundra listade kunder, samt mycket bra 

leverantörer i Indien och Nepal. Butiksinredning, kassasystem och en del lager 
också. Delar av den befintliga utställningen kan också ingå vid ett köp. 
  
Jag vill höra om det går att gå ut via er för att hitta någon intressent. 
Prislappen är runt en halv miljon, beroende på vad som skall ingå. Jag har 
efter samtal med Almi, fått goda indikationer på att en förmånlig finansiering 

kan ske via dem. 
  
Kanske behövs det mer information. Jag nås lätt på telefon 0708-425600, jag 
svarar alltid eller ringer upp direkt om jag är upptagen. 
  

Med vänlig hälsning 
Oscar Almgren 
 

 

 

 

Nu önskar vi er alla en fin vår och en trevlig Valborg! 

Hoppas vi ses på årsmötet! 

Varma hälsningar från styrelsen genom Karin Cervenka, ordförande 
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