
                                                                                                                                                                                                                                     
 

Medlemsbrev augusti/september 2019                                       
 
Här kommer höstprogrammet med lite nytt och gammalt!    

Läs noga till vilken lokal aktiviteten är i, Hällevi eller Kajutan. 

 

 

Höstens program: 

 

Glöm ej att anmäla er till Fritt Fram 14/9  innan anmälningstiden går ut 1/9 se bifogad fil 

                                                             

Hemslöjdens dag 7/9 Nationell uppvisning av slöjden. Orusts slöjd visar upp sig utanför och i 

                                           Karins hus i Henån kl 10-15 i samband med Energi och Miljömässan på  

                                           Hamntorget. Då har vi workshops med tema återbruk. Textila återbrukscirkeln  

                                           på Ålgård har utställning i Karins hus. Har du något att visa upp 

                                           hör av dig till Ann Holmdahl                                                                                                                                                                                                                            

                                           Värva medlemmar denna helg på www.hemslojd.org så bjuder SHR   

                                           på medl. avgiften resten av året och 2020!  

                                           Fler aktiviteter och erbjudanden på www.hemslojd.org.   

Nyhet: Slöjdkafe med olika teman 

Alla dessa träffar är på Hällevi  kl 18-20.30. Kaffe+macka serveras för 20:-. Alla välkomna. 

    

Mån 2/9 Återbruk. Tag med något du återbrukat eller bara kom och titta vad de andra 

                   gjort. Textila återbruksgruppen på Ålgård är inbjuden. Vi skall göra vimplar till

 Hemslöjdens dag 7/9. 

Mån 7/10 Påsar/askar av papper. Ulla Höglind visar olika tekniker. 

Mån 4/11 Sticka/virka. Lär dig lägga upp maskor, mönsterproblem etc. Tag med eget 

 material. 

Mån 2/12 Juldekorationer i olika material. 

 

                                                                                                                                                                

Kurs: 

Flamskvävnad  Måndagar  udda veckor  start 9/9  kl 10-12.30.  

                                           Mai Rassy t: 506 29 är kontaktperson.  

 

Studiecirklar:                

Bohus stickning Tisdagar jämna veckor start 17/9  kl 16-18.30.  

Rose-Marie Olsson är kontaktperson t: 070-3539593. 

Knyppling  Måndagar jämna veckor 6 ggr med start 16/9  kl 10-12.30.            

     Agneta Jahn är kontaktperson t: 073-0610118. Det finns platser kvar!  

Spinning/Bandvävning Tisdagar jämna veckor start 17/9  kl 18.30-21.00.  

Anmälan Eva Båld Olsson 070-2318560. 

 

Alla dessa cirklar och kurser hålls i vår lokal på Hällevi i Henån. Tag med fikakorg. Har du inte varit med 

förut men är lite nyfiken välkommen att hälsa på! 

 

Vävstol till salu hör av er till Eva Båld (se nedan). 

 

 

 

http://www.hemslojd.org/


 

Slöjdworkshop på Kajutan 

 

Tors 26/9    kl 17-20           Garn och broderi med Massor av garn Susanne Liljelid och Gullbritt Niklasson. 

  

Tors 17/10  kl 17-20 Återbruk och Sashiko(Japansk teknik) med Maria Schmidt Larsson. 

 

Här bjuder Orusts slöjd på kaffe alla välkomna! 

 

Skördefest och slöjdvandring  28-29/9  kl 11-16. 

Detta är ett samarrangemang mellan SV och hemslöjd Västra Götaland.  

På Orust finns 12 stationer.  Inland, Jordhammar och Göteborgs slöjdföreningar är också med. Foldrar 

finns att hämta i entrén på Kajutan i Henån eller Turistbyrån. Se bif fil. Hjälp oss att sprida den.  

Orusts Slöjd är hos Orust Äpple och Musteri i Håv och även lotteriet. Har du något du vill skänka till 

lotteriet så hör av dig till Barbro Lagerqvist(se nedan). Vill du vara med och hjälpa till eller slöjda hör av 

dig till Ann. 

 

Saluslöjdarmöte torsdag  10/10  kl 18 i lokalen på Hällevi, Henån 

 Nya och ”gamla” slöjdare välkomna. Viktigt att du kommer som saluslöjdare. 

 

 

Tavlebord 

Vi skall ha kaffeserveringen på Tavlebord 12/10 . Vill du hjälpa till att baka eller sälja fika. Hör av dig till 

Barbro Lagerqvist.  

 

 

Julförsäljning blir det på Kajutan i Henån 26/11-11/12  öppettider som biblioteket+mån och sön 

I skrivande stund är inte temat klart. Ni som inte varit med förut eller gamla slöjdare som gör nya saker.  

Glöm inte att lämna sakerna till bedömningsgruppen i god tid senast 14 dagar innan vi börjar.  

Anmälan till jul i Kajutan kan göras på saluslöjdarmötet eller till Ann Holmdahl. 

Vi kommer även i år att ha försäljning av garner, mönster, stickor etc. Titta i era gömmor om det är något 

ni vill skänka till detta bord. 

 

Glöggmingel har vi för alla som vill på Kajutan 11/12 kl 18-19. Efter detta hämtar slöjdarna sina saker. 

 

 

Vi skickar ut 2 medlemsbrev/år via mail eller brev. Är detta bra? Om ni inte tycker att detta fungerar får ni 

höra av er till oss. Har ni inte meddelat er mailadress kan ni göra det till Barbro Lagerqvist. 

Glöm ej att titta in på vår facebooksida och gilla den!!  Sök på Orusts slöjd. Nu har vi även 

instagram! @orustsslojd. 

Vill du komma i kontakt med oss har vi numera en gemensam mail: info@orustsslojd.se.  

Alla våra träffar och arrangemang är i samarbete med SV (Studieförbundet Vuxenskolan).  

 

 

Nästa brev kommer i januari 2020 

 

Hälsningar 

Ann                            

 

 

 

Vi har ett AU i styrelsen kontakta gärna oss om du undrar något: 

Ann Holmdahl Aja Bergstrand Eva Båld Olsson Barbro Lagerqvist 

Tel: 395 80    Tel: 230 29  T: 22016 

Mob: 0703-539550 Mob: 0735-743014 Mob: 070-2318560 Mob: 0709-122016 

Mail:ann.holmdahl@ Mail:aja@manufactus.se Mail:eva.bald@                  Mail: bala838@ 

telia.com                                                                         telia.com                             hotmail.com 

mailto:info@orustsslojd.se

