
Gotlands Vävare juli 2021

Kallelse till årsmöte
Lördagen den 21 augusti 2021. Kl 14.

I våras beslutade styrelsen att skjuta upp årsmötet till augusti i hopp om att vi då ska
kunna träffas tillsammans. Årsmötet sker nu som förra året i Langska husets trädgård.
Kallelsen gick första gången ut med utskicket i maj.

Riksvävarnas 30-års jubileum
Glädje – gemenskap – kunskap – kvalitet

På riksvävarnas hemsida finns uppgifter om jubileet – www.riksvav.se/30ar
Firandet börjar med en gemensam jubileumshelg 28 – 29 augusti i hela landet med 
aktiviteter för medlemmarna och allmänheten.

Vi firar lite mer blygsamt med att presentera oss som förening genom en utställning i 
Almedalsbibliotekets foajé. Eftersom de har restriktioner kan vi inte bjuda in till en träff 
där förrän efter den 1 september. Utställningen kommer att finnas där ett par veckor så 
kanske vi kan ordna något efter den 1 september. Vi återkommer med det.
Mer information kommer när vi närmar oss helgen.

12 september Växtfärgning på Stavgard

Under en dag får vi möjlighet att lära oss att färga garn med vejde, indigo och krapp.   
Materialet ger blå och röda nyanser. Varje deltagare får möjlighet att färga två hekto garn.

Kursledare:  Kerstin Wessely
Plats: Järnåldersgården Stavgard i Burs.
Tid: Klockan 10-c:a 17
Kursavgift: 375 kronor.

Anmälan till Britt Marie Engelbrecht Eriksson senast 30.8
mejl: engelbrecht.eriksson@telia.com, telefon: 070-0905681. Eftersom deltagarantalet är 
begränsat är det först till kvarn som gäller. När du fått bekräftelse på att du fått en plats så 
betala in kursavgiften till bankgiro 468-1714 för att behålla din plats.

Övrigt
Du har med dig två hekto tvåtrådigt ullgarn; övrigt material tillhandahålls i kursen.
Du tar med dig egen lunch. Vi bjuder på kaffe och någon kaka.
Det kan vara bra att ta med regnkläder och paraply.

Kursen hålls utomhus och antalet deltagare är begränsat till tolv vilket gör att vi räknar med
att kunna hålla rekommenderat avstånd. Vi hyr gården och är ensamma där.

Beroende på hur pandemin utvecklas och vid mycket dåligt väder kan kursen komma att 
ställas in.

http://www.riksvav.se/30ar
mailto:engelbrecht.eriksson@telia.com


Två föreläsningar via Zoom

Under hösten bjuder vi medlemmarna på två föreläsningar via zoom. På det här sättet kan 
vi anlita föreläsare från fastlandet.

Information om anmälan och länk till föreläsningen kommer senare.
Vi får också tillfälle att ställa frågor och diskutera.

Du som är medlem är välkommen att bjuda in väv-vänner som kan vara intresserade av 
föreläsningarna. Det du behöver göra är att senare informera din vän om hur anmälan går 
till. Vi kommer också att hålla ett introduktionsmöte i Zoom för den som känner sig osäker
på tekniken.

5 oktober kl 19 – Hans Thomsson

Hans berättar om damast och om sitt arbete som vävare. Det blir också en del om hans 
fina trädgård.

Hans bor och har sin verkstad i ett gammalt mejeri i Götene nedanför Kinnekulle.
Läs om hans verksamhet: www.htdamast.se

10 november kl 19 – Gunnel Andersson
Obs datum ändrat till den 10 nov.
Vävinspiration – ullgarn i varpen

Gunnel Andersson kommer att föreläsa, visa bilder och berätta
om hur varpar i olika ullgarnkvalitéer blir fina, grövre och
tunnare tyger till främst kläder men också accessoarer och
inredning. Vi kommer att få se hur samma varp med olika
bindningar, inslagskvalitéer, färger och efterbehandlingar ger
tyger med skilda egenskaper, mönster, fall och känsla.

Gunnel Andersson har tidigare arbetat som vävlärare på de
textila utbildningarna i Skara och inom Hemslöjden i Skaraborg.
Idag driver hon företaget Textila trådar och har föreläsningar
och kurser inom vävning och textilområdet.

Mer information finns på hemsidan www.textilatradar.com

http://www.textilatradar.com/


Vävrunda 2 och 3 april 2022

Till våren planerar vi att arrangera en Vävrunda tillsammans med en del vävstugor.

Hur många vävstugor finns det på Gotland? Vi vet inte. Medlemmar som tillhör en 
vävstuga, eller känner till en, kanske kan tipsa oss med namn på vävstuga och 
kontaktperson. Vi tänker försöka göra en lista över vävstugorna på Gotland.
Mejla uppgifterna till Marie Magne – marie_magne@hotmail.com.

Väva med bandgrind

Finns det intresse för en bandvävningskurs? Den blir på 3-4 gånger när vi återigen kan 
träffas i ABF-lokalen. Vi börjar med smala släta band och snodd, fortsätter med några 
bredare. Och så provar vi några olika typer av mönstrade band.

Hör av er till Åsa Martinsson – aa.martinsson@m-e.se

Sommarhälsningar från 
styrelsen för Gotlands Vävare
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