
 

 

Hej alla TG medlemmar!    2022 08 21 
 

Här kommer en augustihälsning från oss i styrelsen! 

Sommarvärmen är ännu kvar men kvällarna börjar bli mörkare, men det är ganska 
mysigt tycker jag! 

Vi kan börja med att hälsa vår nya medlem varmt välkommen till föreningen, Berit 
Ingeborgsdotter Weber! Ni kanske har besökt Berits broderiutställning på Galleri 
Gräne tidigare i somras. En fantastisk utställning och livsberättelse! 

 

Årets sommarutställning med temat LIN blev så fin. Vi har hört från många besökare 
att de är imponerade av alstren. Det blev en så härlig kombination av alla färger, 
former och tekniker.  

Det var 666 som besökte utställningen. 

I år var det också väldigt många fina lotterivinster till glädje för många. Själv blev jag 
en glad vinnare av Ann-Charlotts fyndiga picknickväska! 

Försäljningsgruppen sålde en hel del och till nästa år kommer vi att diskutera hur vi 
ska göra med eventuell provision till föreningen av det försäljningsgruppen säljer 
privat. Frågan diskuteras vidare. 

Ett radioprogramtips i anslutning till vårt tema är programmet STIL i P1 från den 25/6 
2021, som handlar om lin, ”Linne – hur den gamla bonniga kusinen till bomull blev helt 
rätt”. 

Ulla kommer att meddela när det blir möte med utställningsgruppen för att diskutera 
lokal, temaförslag m.m. till nästa årsutställning. Det har verkligen kommit in många 
intressanta på namnförslag på teman. 

 

Angående Facebook-frågorna, så startar de så småningom. En fråga ställs varannan 
vecka på TG:s Facebook sida om olika textila frågor. Ett roligt sätt att ha kontakt 
med er alla och en inblick i ert skapande, arbetsmiljö m.m. 

 

Den 21-25/9 är vi 11 personer som åker till Dalarna på en textilresa. Ni kommer att få 
en reseberättelse i ord och bild när vi kommer hem igen. 



Som vi berättat tidigare planerar vi att åka till Senegal två veckor i början av januari, 
där min väninna Britt Johansson Tamba har hus och kommer att guida oss i 
omgivningarna, på en flickskola och mycket annat. 

Är du intresserad av att åka med så hör av dig till mig snarast. Resan bör bokas under 
september månad.  

Under hösten tänkte vi ha en studiecirkel om Senegal för att förbereda oss inför 
resan. 

 

Vi har ju glädjen att ha tillgång till vår skaparlokal på Hantverket, Specksrum 6 i Visby, 
men den kostar en hel del i hyra, så därför söker vi bidrag från Regionen för att 
hjälpa till och finansiera hyran tillsammans med Hemslöjden och Studieförbundet 
Vuxenskolan, som står för huvudansvaret för lokalen.  

I år fick vi som ni vet 50 000 kronor i bidrag till hyran från Regionen och nu är det dags 
att göra ansökningar igen och hålla tummarna för att vi får bidrag till nästa år också.  

Om du skulle vilja ge ett bidrag till Hantverket, så går det bra att Swisha på detta 
nummer:123 238 7207      Många bäckar små… 

Vi är en projektgrupp på Hantverket med representanter från TG, Hemslöjden, en 
Slöjd- och formutvecklare och Studieförbundet Vuxenskolan, som organiserar i 
Skaparlokalen, arrangerar i fönstren, så det blir reklam för vad som pågår därinne, 
mörkläggningsgardiner håller på att sys och lite av varje, som behöver göras. 
 

Kommande aktiviteter: 

27/8 Anso Norling bjuder in till ”Linryckning”, inbjudan har skickats tidigare till er. 

30/8 Bokträff/diskussionskväll tillsammans med Anna-Lena, Britten och textila böcker, 
se bilaga! 

21-25/9 Dalaresan. 

24/9 är det inspirationsdag i Halla bygdegård: Föreningsföryngring. Anna-Lena Stolt 
kommer att gå och är det fler som är intresserade är det bara att anmäla sig, 
inbjudan skickades till er tidigare. 

Ulla Persson kommer att ha två sticktillfällen: Designa din tröja. 

Britten Dahné kommer att hålla i en broderikurs under 5 tillfällen: ”Brodera av hjärtans 
lust”. 

Det planeras för filmkvällar på Hantverket. 

Vecka 44 har vi en dag med ”Höstlovskul” på Hantverket. 

26/11 kl.10 -16 blir det ”Julkul” på Hantverket med julpyssel. 

 

Ja, som ni ser har vi mycket på gång framöver! Det är fantastiskt att vi nu har en 
gemensamhetslokal och vi får vi hålla tummarna för att bidragsansökningarna ger 



resultat och inkomsterna från filmkvällar, workshops etc. också hjälper till så vi får in 
pengar. 

 

 

 

 

Nu önskar vi er alla en fin höst! 

Hälsningar från styrelsen genom Karin Cervenka / 
ordförande TG 

 

 
 
 
 
 


