
Hej alla Textil Gotland medlemmar!   2022 10 11 

Nu är vi, elva Dalaresenärer hemma igen efter en lyckad textilresa! 

Vi åkte båt, buss, tåg och slutligen efter lite trassel med Hertz, så for vi iväg 

genom det vackra landskapet Dalarna erbjuder i tre hybridbilar! 

Några av oss passade på att besöka Nordiska museet i Stockholm och 

utställningen ”Nordens Paris” om NK:s Franska damskrädderi, innan tågresan 

norrut. 

I Dalarna besökte vi Jobs tryckeri, Sätergläntan, Carl Larssongården, Dalarnas 

museum, Hemslöjden i Falun och i Rättvik, flera loppisar m.m. 

Vi bodde trevligt på Kullsbjörkens B&B med fin utsikt mot Siljan. Där hade vi 

tillgång till frukost-allrummet så mycket vi ville eftersom inga andra gäster 

bodde där. På kvällarna hade vi det mysigt med goda ostbrickor, härlig 

gemenskap, glada skratt, många varv stickades och broderier växte fram. 

Det är roligt att vi kan göra resor tillsammans igen, men som ni kanske har sett 

och hört ställer vi in Senegalresan. Vi får se om det blir någon resa dit nästa år 

i stället. 

Både nya och gamla medlemmar uppmanar vi att följa TG på ”Facebook 

sluten grupp” och Instagram. På hemsidan: textilgotland.net finns aktuellt 

kalendarium plus mycket annat intressant att läsa. 

Ni har väl koll på veckans fråga i Facebookgruppen! 

På Hantverket är det full fart med olika aktiviteter, som Bokcirkel, filmkvällar, 

broderikurs, designa din egen tröja-kurs och den 19/10 kl. 15-20 är det 

fixardag i lokalen. Anmäl dig gärna om du vill komma och hjälpa till någon 

timme och äta tillsammans med alla fixare. Maten bjuder Vuxenskolan på.

Som ni vet ansöker vi om olika bidrag för att få ihop pengar till hyran OCH 

under Visbydagen 1/10 hade vi både loppis och korvförsäljning på gården 

utanför Hantverket o, ch fick ca. 3500 kronor. Många bäckar små….. 



Vi hade planerat in en JULKUL dag den 26/11, men vi stryker den och satsar i 

stället på 27/11, då det blir JULBASAR med loppis och korvförsäljning igen och 

alla TG medlemmar har möjlighet att hyra ett bord för 200kr. (som går till 

hyran) och sälja egna alster. 

Mejla gärna till mig om du vill vara med den 27/11, så vi vet hur många som 

deltar. Loppisgrejer behöver vi mer av. 

 

Kommande aktiviteter på Hantverket: 

11/10 Filmkväll kl.17:30-20. Anna-Lena Stolt & Britten Dahné 

13/10 Brodera av hjärtans lust med Britten Dahné, tillfälle 1. Kl.13-16. 

18/10 Gardinfix, kl.15-17. 

18/10 Designa din egen tröja med Ulla Persson kl.17-21. 

19/10 Fixardag på Hantverket kl.15-20. 

20/10 Brodera av hjärtans lust med Britten Dahné, tillfälle 2. kl.13-16. 

26/10 Bokcirkel – djupdykning i den textila världen kl. 17-20. 

27/10 Brodera av hjärtans lust med Britten Dahné, tillfälle 3. kl.13-16. 

1/11 Höstlovskul kl. 10-16. 

13/11 Vad är skinn? En eftermiddag med Eva Samuelsson, då vi får lära oss 

allt om skinn. 175 kr.                Kl.13-15:30. 

16/11 Filmkväll kl.17-20. Anna-Lena Stolt & Britten Dahné 

När ni går in på textilgotland.net – evenemang ser ni mer detaljerad 

information om respektive evenemang! 

Hör gärna av dig till respektive ansvarige inför de olika aktivisterna, så vi vet 

hur många som kommer. 

Som ni ser finns det mycket man kan roa sig med i höstmörkret! 

 

Nu önskar vi er alla en fin höst! 

 

Varma hälsningar från styrelsen genom  

Karin Cervenka/ordförande Textil Gotland! 


