Hej alla Textil Gotlandmedlemmar!

2022 06 07

Tänk att sommaren redan är här, naturen bjuder på en blomsterprakt,
fåglarna har fullt upp med att mata sina ungar och snart är det dags för vår
sommarutställning!
Angående utställningen blev det en dubbelbokning av Korsbygården, så vi
måste plocka ner utställningen redan på fredagen den 29/7 i stället för den
31/7. Det blev tyvärr en miss, men vi får lov att acceptera läget!
Idag, tisdag hade vi styrelsemöte hos Britten Dahné i Östergarn. Det är trevligt
att kunna ha möten hemma hos varandra, även om vi har vår fina lokal,
Hantverket. Det blir ju långt att köra till stan om man bor åt något annat
väderstreck på ön, så variation förnöjer.
Huvudpunkten på dagens möte var planering av Dalaresan i höst. Vi tänker
oss att åka i våra privata bilar, onsdag-söndag, 21-25/9. Vi hoppas då på fint
väder och Dalarna i vackra höstfärger. Nu håller vi på att undersöka
hotellpriser och var det är lämpligast att bo. Ni är flera som har anmält ert
intresse och ni får gärna höra av er igen om ni fortfarande är intresserade av
att åka med och om ni kan tänka er att dela rum eller föredrar enkelrum.
Kanske någon av er andra som gärna hänger på! Berätta också för oss om
du kan bistå med din bil inklusive medpassagerare.
Vi har en diger lista på olika förslag på sevärdheter vi skulle vilja besöka, t.ex.
Carl Larsson gården, Dalarnas museum, Jobs, Alice Lunds textilier,
Sätergläntan, Tula Wippen m.m.
Inom kort kommer ni få veta mer, var vi ska bo etc.
Vår andra stora huvudpunkt för dagen var höstens program på Hantverket:
o Vi planerar att ha en studiecirkel ca. fyra gånger inför resan till Senegal i
januari.
o Eva Samuelsson kommer att ha ett föredrag om skinn, troligtvis i
oktober.
o Vi har önskemål om att Ulla Persson håller en workshop i hur man
designar en stickad tröja.
o Mera textiltryck.
o Filmkvällar.
o Förhoppningsvis en visning av magasinet på Visborg av Lena Ideström.

Finns det någon av er medlemmar som har en önskan om tema eller kan
hålla i en workshop?
Apropå Hantverket, så hade vi en hejdundrande invigning där den 21/5. Det
strömmade in människor under dagen, som smakade på våra godsaker,
drack kaffe, nätverkade, tillverkade mobiler, pratade och hade allmänt
trevligt. Några blivande kursledare träffade vi också på, spännande!
Vi har en ny medlem hos oss: Annelie Nilsson. Varmt välkommen Annelie, till
Textil Gotland!
Avslutningsvis vill vi påminna om LIN-träff den 14/6 kl. 18:00 på Spadmurklans
koloniförening, Snäckbacken 8 Visby!

Varma hälsningar från Styrelsen TG
genom Karin Cervenka, ordförande.

