
Gotlands Vävares höstprogram 2018
Lördagen den 1 september – Utflykt  till Sudret
Vårutflykten blev inte av på grund av sjukdom. Nu reser vi ner till Sudret medan det 
fortfarande är rester av sommaren kvar.

Vi börjar dagen i Alva vävstuga kl 10. Efter visningen bjuder vi på förmiddagsfika.

Alva vävstuga ligger vid väg 142 som går söderut från Hemse mot Burgsvik. C:a 2 km efter 
Hemse finns en vägskylt till höger, Änge 2. Där ligger vävstugan till höger, en lång 
barackbyggnad och ett par mindre bodar samt en stor fotbollsplan. Man ser det från väg 
142. Parkering sker  bäst i en stor parkeringsficka till höger, 100 m in på Änge-vägen.

Därefter åker vi till Petesgården i Hablingbo. Vi har en inbokad guidning 12.30, därefter vi 
får se deras textilier. Lunch tar var och en med sig och den får vi äta i deras trädgård.
www.petesgarden.se/

Ev avslutar vi med ett besök hos Kerstin Boulogner

Samling vid Ica Maxi för samåkning kl 8.45.
Anmälan senast 29 augusti till: Britt-Marie Engelbrecht Eriksson, 
engelbrecht.eriksson@telia.com eller 0700 905681.

Kostnad: Visningen på Petes kostar 50 kr om vi är fler än 10 personer, annars 75kr. 
Medlemmar i Gotlands Fornvänner har gratis entré. Ta med medlemskortet!

Tisdagen den 2 oktober – Utställningsmöte
ABF-huset kl 18
På årsmötet beslöt vi att våra strandtäcken ska resultera i en utställning.
Vi resonerade om utställningar på bibliotek. Vid en sådan hänger vävarna obevakade och vi
har inga utställningsförsäkringar i föreningen.

Ni som varit med och vävt strandtäcken – eller tänker väva under sommaren – kom till 
utställningsmöte och diskutera. Alla andra är naturligtvis också välkomna. Diskussioner om
utställningar är nyttig även för framtida behov. Hur vill vi visa upp oss?

Styrelsen föreslår att det bildas en grupp för utställningsarbetet. Vi måste fördela arbetet i 
föreningen. Någon från styrelsen kommer att vara med i gruppen.

Anmälan till Anna-Britta Holgén. abholgen@telia.com eller 0498 27 39 04, 0706 97 50 88.
Anmälan är inte obligatorisk, men det är bra för oss att veta hur många som kommer.

Tisdagen den 13 november – Garnindkøbsforeningen
ABF-huset kl 18
Vi kommer att gå med som medlem i den danska Garnindkøbsforeningen. Detta innebär 
att vi, som grupp, få beställa deras spännande, ja exotiska, garner. Tanken är att vi träffas 
ett par gånger om året och lägger ihop en beställning. Detta är den första träffen. 

Garnindkøbsforeningen skickar garnprover, men det kan vara bra (och t.o.m. roligt) att 
förbereda genom att titta på deras webbsida www.yarn.dk

Anmälan till Anna-Britta Holgén. abholgen@telia.com eller 0498 27 39 04, 0706 97 50 88.
Anmälan är inte obligatorisk, men det är bra för oss att veta hur många som kommer.

http://www.petesgarden.se/
http://www.yarn.dk/


Lördagen den 24 november – Nålbindning
Kl 13-17 med Ulrika Brorson. Plats meddelar vi senare.

Nålbindning (söma, nåla, binda, påta) är en urgammal, traditionell teknik, som har varit 
känd på nästan alla platser i världen, i tusentals år. 

Det man behöver är en nålbindningsnål (en stor nål med ett stort öga) och 100% ullgarn, 
för detta Yorkstygn rekommenderas 3- eller 4-trådigt garn, men 2-trådigt går också.

Nålbindningsnålar finns att låna/köpa om du inte har med en egen. Garn kommer att 
finnas för en mindre penning.

Max 8 deltagare. Kursen vänder sig till nybörjare.
Anmälan till Anna-Britta Holgén senast fredagen den 16 november.
abholgen@telia.com eller 0498 27 39 04, 0706 97 50 88.

Studiecirkel Vävanalys – i Visby och Hemse – Alla  är välkomna.
I Visby möts vi igen 24/9, 8/10, 22/10, 5/11, och 19/11 på ABF-huset kl 18.
Kontakt: Randy Sklaver e-post knitforpeace@yahoo.com eller 070 863 14 12

Första vävanalysen i Hemse är torsdagen den 6 september kl 16.00.
Kontakt i Hemse: Britt Marie Engelbrecht Eriksson 
e-post engelbrecht.eriksson@telia.com eller telefon 070 0905681.

Spinnträffarna
Spinnträfffarna fortsätter under hösten.
Vi brukar träffas en gång i månaden och bestämmer datum till nästa träff när vi träffs.
Första träffen är söndagen den 19 augusti hos Inna i Öja.
Kontakta Inna, inna.lindner@telia.com, om du vill vara med.

Stick-och monteringscirkel
Stick- och monteringscirkeln gör en paus under hösten.

Riksvävarnas nya tema
Vi fortsätter och arbetar färdigt med våra strandtäcken
Men de som är sugna på nya utmaningar kan gå in på
Riksvävarnas hemsida och läsa om det nya tema som är
bestämt och som ska visas upp på Vävmässan 2020. Läs
här om temat - www.riksvav.se/tema
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