Resa till Dalarna 21-25 september 2022
Onsdag 21 september 2022
Onsd 21 september 2022 starta vi från Visby 07.15
Vi började med frukost och under båtresan planerade vi våra besök.
15.46 avgick tåget mot Borlänge och vi anlände 18.07

och trodde då att det bara var att hämta ut våra bilar. Men….
Efter tre timmars strul och hjälp av Borlänge Trygghetsvärdar kunde vi
starta färden mot Tällberg.
Torsdag 22 september 2022
Torsdagen inleddes på Jobs handtryck där vi började med att se en
informationsfilm

Efter det studiebesök och lunch på Hemslöjdens gård, Sätergläntan.

Insjöns väveri blev nästa stopp och därefter till Klockaregården väv och
bagarstuga. Innan kvällen åkte vi till Knäppaskens korgmakeri där ägaren visade
oss korgtillverkning.

Kvällen ägnades åt textilt hantverk och erfarenhetsutbyte.
Fredag 23 september 2022
Fredag startade med studiebesök på Carl Larssongården i Sundborn där vi
tittade och inspirerades speciellt av Karin Larssons textilier, guiden var mycket
engagerad och informativ.

Först lite kaffe sen titta vi på Karin Ferners utställning på stora Hyttnäs.

Efter lunch fortsatte vi till Hemslöjden och -Dalarnas museum i Falun där vi
speciellt studerade olika dräktdelar. På kvällen workshop i nålbindning och
trekantssjal.
Lördag 24 september 2022
Lördag och färden gick till Rättviks Hemslöjd och Handslaget (ett
hantverkskollektiv).

Vi besökte också det anrika kaféet Fricks där vi gottade i oss allehanda bakverk.
Efter det åkte vi till Rättviks kyrka och den gamla kyrkbyn vid Siljans strand. I
kyrkan studerade vi fyra flamskvävnader och en röllakansmatta.

Sista stoppet innan Tällberg åkte vi till ytterligare en av Dalarnas många
Hantverks byar.

Sista kvällen avslutades med flitiga fingrar och Karins utmärkta föreläsning om
Kullsbjörken. Höstfina dagar har vi haft i Dalarna och vi som åkte var……
Britten Dahné, Annika Grandelius, Kajsa Lignell, Lise Ramböl,
Harriet Persson Bäcklund, Bitte Hejdström, Kerstin Siggelin,
Lilian Vuorinen Kennegård, Ulla Persson, Berit Ingeborgsdotter Weber och
Karin Cervenka

