Gotlands vävare sensommar och höst 2022
Det är fortfarande sommar, men planer för höstens vävning och träffar har satt igång.
Vi börjar med utflykten till Ullkontoret, som inte blev av i våras.
På Vävmässan i Halmstad har Riksvävarna en utställning. Dit kan vi sända tre av våra
dynor, vi träffas och väljer ut vilka.
Två kvällar runt två vävtekniker och två vävprat/vävcaféer via zoom är inplanerade. Så
avslutar vi med en träff i december, där vi delar med oss av våra vävar.

Lördagen den 20 augusti

Utflykt till Ullkontoret i Endre
Tid: 11.30
Vi får en visning i ulltvätteriet.
Där finns en gårdsbutik med tvättad ull, kardflor, nålfilt & garner.
Efter detta åker vi till Hovendroven, fikar och ser oss om i butiken.
www.irmashantverk.se
Pris: 50 kr. Fikat på Hovendroven betalar var och en.
Anmälan senast måndagen den 15 augusti till:
Anna-Britta Holgén, e-post: abholgen@telia.com

Ullkontoret finns på Stenstugu i
Endre ca en mil öster om Visby
(fd SLU’s försöksgård).Från
Endre kör rakt söderut ca 2 km
skyltat ”Stenstugu B&B”.
Samåkning:
kl 11 från ABFs parkering

Onsdagen den 24 augusti

Vi väljer ut dynor till Riksvävarnas utställning på Vävmässan i Halmstad i september.
Plats: ABF
Tid: kl 18
Riksvävarnas förra tema var ”Vävda dynor och skärvor i skön förening”. Några dynor
redovisades på hemsidan. Nu får de komma med på utställningen på Vävmässan i
Halmstad. Det står lite om detta i Solvögat nr 2/2022.
Ni som har dynor, vare sig ni vävt dem direkt till temat eller har andra dynor, ta med dem
och kom, så väljer vi ut tre. Om någon har en dyna, men inte kan komma till träffen, så går
det bra att lämna dem i Visby till Åsa.
Anmälan är inte obligatorisk, men vi behöver veta att tillräckligt många kommer.
Anmälan till Åsa – aa.martinsson@m-e.se

Två träffar om vävtekniker
Träffarna börjar med en kortare ”föreläsning” om vävtekniken.
Därefter tittar vi på och diskuterar runt de vävar ni tagit med er i den tekniken.
Anmälan är inte obligatorisk, men vi behöver veta att tillräckligt många kommer.
Anmälan till Åsa – aa.martinsson@m-e.se
Måndagen den 10 oktober
Tema – Rosengång
Plats: ABF
Tid: kl 18
Pris: 50 kr för medlemmar. 100 kr för övriga. Betala på plats, helst med swish.
Torsdagen den 10 november
Tema – Droppdräll
Plats: ABF
Tid: kl 18
Pris: 50 kr för medlemmar. 100 kr för övriga. Betala på plats, helst med swish.

Vävprat via zoom
Under pandemin hade vi några träffar där vi kopplade upp oss via zoom. Under mörka
höstkvällar kan det var skönt att inte behöva ge sig ut på vägarna till alla träffar. Vi gör ett
försök igen för att se hur det faller ut. Sådana här träffar är enkla att ordna.
Man anmäler sig till Marie Magne – marie_magne@hotmail.com.
Då får man sedan ett mejl med länk till träffen dagen innan.
Tisdagen den 25 oktober – kl 19
Tisdagen den 22 november – kl 19

Lördagen den 3 december
Plats: ABF
Tid: kl 14
Vi avslutar hösten med en träff där vi tar med oss nya eller gamla vävar och visar och
berättar om. Naturligtvis går det bra att komma även om man inte den här gången har
något med sig.

Stick-och monteringscirkeln
träffas ungefär var 3e vecka, hittills hemma hos Annika i Gnisvärd kl 13-16, varierande
veckodagar. Vi monterar våra vävar, stickar eller något annat hantverk.
Vill du vara med: kontakta Annika Enekvist-Roos e-post: annikaeroos@telia.com
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