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När det här brevet sänds ut har vi redan haft det första zoompratet. Vi är inte så många, 
men vill gärna bli fler. Det finns ett tema för varje träff, men man får gärna ta upp annat 
också. Ni som är mer vana med zoomträffar, bjud hem en kompis och sitt tillsammans. 
Eller kanske vävstugan kan koppla upp sig. Det här är ett sätt att hålla kontakten utan att 
man behöver ge sig ut.

Lördagen den 11 februari
Birgitta Nygren berättar:
Att producera textil konst. Mina möten med textilkonstnärer
Ingrid Dessau, Lenke Rothman, Lennart Rodhe, Edna Martin,
Elisabeth Hasselberg Ohlsson, Raine Navin, Ingegärd Möller,
Helena Hernmark, Pasi Välimaa, Gunilla Skyttla, 
Max Walter Svanberg, Birgitta Lindahl.

Vi bjuder på kaffe och en kaka.

Tid: 13.30
Plats: ABF
Pris: 50 kr för medlemmar. 100 kr för övriga.
Betala på plats, helst med swish.
Anmälan är inte obligatorisk, men vi behöver veta att tillräckligt många kommer.
Anmälan till Åsa helst senast den 8 februari – aa.martinsson@m-e.se

Lördagen den 11 mars
En eftermiddag som handlar om Kerstins Riddermans samling med vävprover.
En grupp i Gotlands Vävare har analyserat och katalogiserat samlingen.
Vi får se och botanisera bland den unika och stora mängden prover.
Kerstin Widell och och Kathy Gow-Sjöblom berättar om Kerstin Ridderman

Tid: 14
Plats: Folkan i Hemse. Röda huset, Skolan, på andra sidan vägen.
Anmälan till Marie Magne senast den 4 mars – marie_magn  e  @hotmail.com  
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Måndagen den 20 mars – Årsmöte
Kl 18 före årsmötet berättar Kerstin Wessely om Överhogdalstapeten
och om att väva på en varptyngd vävstol.

Efter en kaffepaus tar årsmötet vid.

Vid årsmötet kommer vi också att informera och diskutera kring att vi
nästa år 2024 kommer att arrangera Riksvävarnas årsmöte i april här
på ön. Förra gången var 2009.
Alla goda krafter kommer att behövas!

Tid: 18
Plats: ABF
Anmälan till Åsa senast den 16 mars – aa.martinsson@m-e.se

Lördagen den 6 maj
Majutflykt till Bottarvegården
Vi åker till Grötlingbo där vi får en visning av linutställningen
”Från frö till damast” i textilboden på Torpet vid hembygdsgården
i Grötlingbo. Linutställning (hembygd.se  )  . 

Vi fortsätter till Bottarvegården i Vamlinbo, där vi får botanisera bland de textilier som 
finns på gården.

I Vamlingbo finns andra intressanta besöksmål, som Naturum, Museum Lars Jonsson och 
Vamlingbolaget. Vi tar reda på vilka som eventuellt kan vara öppna för besök senare på 
eftermiddagen,  undersöker och återkommer med information.
Vi återkommer också om lunch/medhavd matssäck och fika.

Tid:
10.00 samlas de som önskar samåka från Visby vid ICA Maxis parkering.
11.00 Visning av linutställningen i Grötlingbo
12.30  Bottarvegården
14.30 eventuella andra besök
Anmälan till Britt Marie Engelbrecht Eriksson senast den 29 april 
engelbrecht.eriksson@telia.com

Kostnader:
Frivilligt inträde i Grötlingbo. Inträde på Bottarvegården 50 kronor.

Bottarvegården 2006
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Vävprat via zoom
25 januari, 23 februari, 14 mars, 17 april. Kl 19 och någon timme framåt.
Vi fortsätter med vävprat via zoom en gång i månaden under den mörkare tiden.
Det är fint att slippa ta sig ut på vägarna då. Vi hoppas på att fler ansluter sig. 
Man anmäler sig till Marie Magne – marie_magne@hotmail.com
Då får man sedan ett mejl med länk till träffen dagen innan.
Ni som är osäkra på hur det går till kan kontakta Marie.

Tid: 19
Plats: Framför sin egen dator/platta via zoom

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 utför något annat hantverk.
Vill du vara med: kontakta Annika Enekvist-Roos e-post: annikaeroos@  telia  .com  

Vi hoppas att även i år kunna arrangera en Vävstugerunda 1-2 april

Till sist
Det är vår tur att ha nästa riksårsmöte 2024 här på ön. På grund av pandemin så har vi bara
fått ett drygt år på oss att arrangera det. Men vi klarar det om så många som möjligt hjälper 
till. Mer om detta kommer under våren.

Hälsningar
Gotlands Vävares styrelse
genom Åsa

I september 2006 gjorde Gotlands Vävare en utflykt till Bottarvegården. Jag hittade en 
bildsvit som jag gjorde efteråt. Det ligger kvar på nätet så ni kan gå in och titta på vad vi då 
fick se. Kanske en aptitretare att återuppleva det hela eller en försmak.
www.  textilverkstad.se/gallerier/bottarve_2006  
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