
 

 

Hej alla medlemmar!   2021 08 24 

 

Nu börjar sommaren gå mot sitt slut och vi kan blicka tillbaka på vår fina 

sommarutställning. Tänk så mycket Ullkunskap och kreativitet vi har i vår 

förening, fantastiskt, tycker jag! 

Vi i styrelsen har nyss haft styrelsemöte, fortfarande digitalt, men nästa möte 

räknar vi med att träffas igen. Det är ju enklare att diskutera olika frågor när 

man ses ”live”. 

Nu kan vi se framemot vår utflykt den 11/9 med besök på Formverket, hos 

Ninni Westerman, Kerstin Boulogner och en lunch däremellan på Fröjel Resort. 

Anmäl dig senast den 7/9 till mig om du vill vara med på utflykten. 

Det ska bli roligt att vi kan börja träffas igen, även om vi fortfarande får vara 

lite försiktiga. 

Som vi nämnt tidigare har vi också planerat in en tygtryckshelg på Folkan i 

Hemse den 30-31/10. Vi inväntar information från Folkan och vi återkommer 

inom kort när vi vet mer. 

Ni har alla fått meddelande från Anna-Lena Stolt om intresse finns att bilda en 

grupp för eventuell produktförsäljning vid nästa års utställning, skild från 

utställningsgruppen. Anna-Lena kallar till ett första möte för att starta 

gruppen, sen kanske det finns någon eller några av er medlemmar som vill ta 

över den rollen? 

Våra kära Facebookfrågor kommer att starta igen den 1/9. Det har varit 

många trevliga inlägg på de olika frågorna tidigare, roligt att läsa och ta del 

av varandras historier, kreativitet och inblick i olika skaparmiljöer. 

På Instagram däremot saknar vi bilder. Skicka gärna bilder på det du gör eller 

någon intressant utställning du har varit på till Britten Dahné, så lägger hon ut 

det. 

Angående en gemensam hantverkslokal via Vuxenskolan har en 

sammanställning av styrelsens tankar om hur vi kan bidra till en gemensam 

lokal gjorts. 

Lilian, vår kassör har gjort en preliminär budget för 2022 där verksamhetsstöd 

ingår, som kan utgöra vår del av hyran. Vi ansöker om verksamhetsstöd hos 

Regionen för att kunna finansiera hyran av lokalen. 



Till sist kommer viktiga datum att lägga på minnet under hösten: 

 1/9 Facebookfrågorna startar igen. 

 

 4/9 Hemslöjdens dag, digitalt. 

 

 4-11/9 Årets ullvecka. 

 

 11/9 Medlemsutflykt, samling 10:00 vid Formverket i Fröjel. 

 

 21/9 Utställningsmöte på Röda korset för att diskutera nästa års tema: 

LIN. 

 

 

 

 

Nu önskar vi er alla ett bra slut på augusti och en fin 

september! 

Hälsningar från styrelsen genom Karin Cervenka, 

ordförande TG 


