
Hej alla Textil Gotland medlemmar! 

Här kommer en majhälsning från oss i styrelsen! 

Numera gläds vi åt att både träffas fysiskt på våra möten och att vi kan vara i 
den fina gemensamhetslokalen! 

Vi börjar med att välkomna Lena Ideström till föreningen! 

Så roligt att du, nu är medlem hos oss.  

Lena har stor kunskap inom textil historia efter att ha ansvarat för Gotlands 
museums textilsamling i många år. Det kanske blir någon spännande 
föreläsning i anslutning till nästa års tema, gotländsk textilhistoria. 

”Vår” Skaparlokal heter nu HANTVERKET – rum för skapande. 

Vi är en projektgrupp med medlemmar från TG, Hemslöjden och SV, som 
träffas regelbundet och planerar, organiserar, rensar och jobbar på olika sätt 
för att Hantverket ska bli funktionellt och trivsamt för oss alla. 

Det finns också en Budgetgrupp, där Barbro Boberg är med och en 
Utsmyckningsgrupp, som jobbar för Hantverkets utveckling. 

Vi behöver jobba för att få in pengar till hyran av Hantverket och vår kära 
Anna-Lena Stolt är en fena på att söka bidrag, så vi håller tummarna för att 
det ska komma in lite bidrag. 

Lördagen den 21:a maj är ni alla välkomna på invigning av lokalen mellan kl. 
11:00-15:00 på Specksrum 6 i Visby. 

Igår tisdag, var det Ulla Persson som höll i ett ”Stickcafé” på Hantverket. Det 
kom fyra deltagare utifrån och fyra från styrelsen. De hade en trevlig kväll och 
när höstmörkret faller kanske det kommer flera deltagare. 

Under tre onsdagar har det varit påskbroderier med mellan fem och tio 
deltagare/gång. 



Kommande aktiviteter: 

o På lördag, 7/5 kl.10:00 - ca. 12-13, kommer Britt Johansson Tamba 
(fd.Råsberg) till Hantverket och berättar om Senegal inför vår 
medlemsresa dit 2023.  

o 17/5 utställningsgruppen träffas från kl. 13:00 på Hantverket och gör 
majstänger m.m. inför sommarutställningen. Om du är intresserad av att 
vara med på utställning och försäljning på Korsbygården är du 
välkommen till mötet 17 maj. 

o 14/6 LINträff på Lillemors kolonilott. Mer information kommer om det när 
det närmar sig! 

Nu tar Facebookfrågorna sommarlov och återkommer till hösten igen! 

Tack Ulla för alla dina fiffiga och påhittiga frågor! 

 

Som ni kanske har sett i er mejl har ALMI har kommit med ett kurserbjudande 
som har skickats vidare till er alla i föreningen. 
 
Nu önskar vi i TG styrelsen er alla en fin maj i den härliga 
grönskan! 

Hälsningar styrelsen genom Karin Cervenka,  

ordförande TG! 
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