
 

 

 

Hej, kära TEXTIL GOTLAND medlemmar!                                                   2022 11 22 

Idag hade vi styrelsemöte med risgrynsgröt och skinksmörgås, men vintervägarna är 

förrädiska, så två styrelsemedlemmar var med via Messenger och en tredje 

hamnade i diket på vägen till mötet, men fick hjälp av en snäll granne, så hon kunde 

också delta senare via nätet. 

Julen närmar sig med stormsteg, Gotland ligger inbäddat i ett vackert snötäcke 

(dock hala vägar) och på söndag, 27/11 kl. 11-15 är det Hantverksjul på Hantverket! 

Då är vi några medlemmar som kommer att sälja av våra alster inne på Hantverket, 

det blir även loppis, några korvförsäljare serverar både vegetarisk- och vanlig korv 

och Ruben från Hemslöjden erbjuder täljning, eventuellt utomhus beroende på 

vädret! Vi hoppas på många besökare. Sprid gärna affischen ni fått på mejlen via 

era sociala medier m.m. 

 

Vi har glädjen att hälsa Berith Sernelius Meier välkommen åter till oss som medlem! 

Berith skapar kläder inspirerade både från Vikingatiden och från 1700-talets 

Versailles. Korsetter och jackor, kjolar och klänningar med rysch och spets, det låter 

spännande tycker jag. 

 

Det har varit en hösttermin fylld av olika workshops och träffar i vår nya 

gemensamhetslokal ”Hantverket” på Specksrum 6 i Visby, som vi hyr tillsammans med 

Studieförbundet Vuxenskolan och Hemslöjdsföreningen. Vi är måna om att få in 

pengar för att kunna bidra med hyran till lokalen, därför betalar man en liten summa 

för fika och workshop. Naturligtvis är ni välkomna med bidrag även om ni inte deltar i 

olika workshops, många bäckar små… Swishnumret är: 123 238 72 07 

Här är exempel på vad vi gjort: 

Höstlovskul för en dag. Kvällsträffar med Sashikosömnad och afrikansk lappteknik. 

Britten har haft en kurs i: Brodera på ylle. 

Ulla har en kurs: Designa din egen tröja. 

Några filmkvällar har vi haft, men de gör paus nu. 

Det finns verkligen så mycket man kan lära sig och det är fantastiskt vilken 

kunskapskälla det finns bland alla medlemmar och så fint att vi kan lära av varandra 

och dessutom är det toppen att vi har en så bra lokal att vara i. 

 



Kommande program: 

13/12 kl. 18:00 på självaste Luciadagen har ni möjlighet att vika fina pappersstjärnor 

under ledning av Britten Dahné. (…och med Gudrun Sjödénkataloger = perfekt 

papper) 

2023 Inleds med ett Täljgille den 2/1 tillsammans med Hemslöjdsföreningen. 

11/1 mellan kl.17-20:30 har vi julgransplundring på Hantverket med visning av lokalen 

och fiskdamm!!! Du är välkommen att ta med dig eget hantverk och i gemenskap 

med andra medlemmar skapar vi trivsel och intressanta samtal. 

24/1 kl. 17:30 är det möte med utställningsgruppen inför kommande 

sommarutställning i Hemse. 

21/2 kl. 18:00 är det dags för årsmöte med semlor! 

 

Titta gärna på vår hemsida, som Anna-Lena, så fint uppdaterar med bilder och 

information om kommande program m.m. www.textilgotland.net 

Facebookfrågorna fortsätter på vår FB sida: Textil Gotland sluten grupp. Ni kanske 

också har sett foton och inlägg där från våra olika workshops och annat kul som görs 

lite här och var! 

 

Nu önskar vi er alla en fin 1:a advent och hoppas vi  

ses på Hantverksjul på söndag! 

Hälsningar från styrelsen genom Karin Cervenka 

 

                                  

http://www.textilgotland.net/

