
                                                                                                                                                                                                                        
 
Medlemsbrev augusti/september 2018                                       
 
Då var det dags för höstprogrammet efter en sommar som går till historien. Hoppas ni har badat lika 
mycket som jag. 
Ovan här till höger ser ni vår nya logga. De andra lokalföreningarna har också ändrat! 
 
 
Höstens program: 
 
Hemslöjdens dag 1/9 Nationell uppvisning av slöjden. Orusts slöjd visar upp sig på Hamntorget i 
                                           Henån kl 10-14 (i Karins hus vid regn). Susanne Swedenborg och Rose Marie  
                                           Olsson har pröva på sticka, virka och spinna. Värva medlemmar denna helg på 
                                           www.hemslojd.org så bjuder SHR på medl. avgiften resten av året och 2019!  
                                           Fler aktiviteter på www.hemslojd.org.                                                                                                                              
Kurser: 
 
Flamskvävnad  Måndagar udda veckor 6 ggr start 10/9  kl 10-12.30.  
                                           Mai Rassy t: 506 29 är kontaktperson. Det finns platser kvar!  
 
Studiecirkel: 
                 
Bohus stickning Tisdagar jämna veckor start 18/9 kl 16-18.30.  

Rose-Marie Olsson är kontaktperson t: 070-3539593. 
Knyppling  Måndagar jämna veckor 6 ggr med start 17/9  kl 10-12.30.            

     Agneta Jahn är kontaktperson t: 073-0610118. Det finns platser kvar!  
Spinna på spinnrock  Tisdagar jämna veckor start 18/9  kl 18.30-21.00, 
eller bandvävning 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. 
 
Slöjdworkshop på Kajutan 
 
Tors 20/9    kl 17-20           Slöjden presenterar sina kurser och har prova på för alla åldrar!  
  Föreningen bjuder på fika! 
 
Skördefest och slöjdvandring  29-30/9 kl 11-16. 
Detta är ett samarrangemang mellan SV och hemslöjd Västra Götaland. I år även ihop med Matfest i Västra 
Götaland på lördag. 
På Orust finns 12 stationer.  Inland, Jordhammar och Tjörns slöjdföreningar är också med. Foldrar finns att 
hämta i entrén på Kajutan i Henån. Ni får den även digitalt, ni som har mail. Hjälp oss att sprida den.  
Orusts Slöjd är hos Tavlebords Honungsgård och även lotteriet. Har du något du vill skänka till lotteriet så 
hör av dig till Barbro Lagerqvist (se nedan). På honungsgården står slöjdarna själva och säljer sina saker. 
Anmälan till Ann snarast! 
 
Saluslöjdarmöte onsdag  4/10  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 6/10 och presentation av Orusts slöjd med försäljning av 
hantverk. Vi har med oss bord och ni kommer med hantverk och gärna slöjdare i arbete. Vill du hjälpa till 
att baka eller sälja. Hör av dig till Barbro Lagerqvist.  
Vill du komma som slöjdare anmäl till info@orustsslojd.se 
 
Slöjdworkshop på Hällevi 
Tors 18/10  kl 17-20 Vi flätar en fågelmatare i pil med Anneli Nordberg, som man kan ha talgbollar                          

eller äpplen i. Kostnad 50 kr. Tag med fikakorg. Max antal 12 st. 
Anmälan till info@orustsslojd.se. 

 
Föreningsdag på Textilmuseet i Borås 20/10 
Denna dag bjuds alla föreningar från hela VGR regionen in! Program ej riktigt spikat men visningar av 
utställningarna: Next level Craft, Ull för livet (invigning), föreläsning, prova på etc. Ev. matkostnad men 
inga andra kostnader. Hör av er till Ann för ev samåkning. 
 
Medlemskväll 1/11 i lokalen kl 17-20 
Den här kvällen vill vi att ni kommer och hjälper oss göra trevliga vinster till lotteriet på Kajutan. Tag med 
material (om du har) och bra ideer! Föreningen bjuder på mat så anmäl er på info@orustsslojd.se.  
 
 
Ljusstöpning 9-10/11  
Vi stöper både till julförsäljningen och till oss själva. På fredagen från 16 knyter vi och gör iordning i 
 lokalen. På lördag stöper vi från kl 9. Anmälan till nya mailen! 
 
 
Julförsäljning blir det på Kajutan i Henån 27/11-12/12  öppettider som biblioteket 
+mån och sön 
I skrivande stund är inte temat klart. Flamskgruppen vill gärna ha utställning. 
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 12/12 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.   
 
 
Nästa brev kommer i januari 2019 
 
Hälsningar 
Ann                            
 
Vi har ett AU i styrelsen kontakta gärna oss om du undrar något: 
Ann Holmdahl Aja Bergstrand Marita Karlsson Barbro Lagerqvist 
T. 395 80      T: 22016 
Mob: 0703-539550 Mob: 0735-743014 Mob: 0736-239665 Mob: 0709-122016 
Mail:ann.holmdahl@ Mail:aja@manufactus.se Mail:info@                         Mail: bala838@ 
telia.com                                                                          balanseraorust.se                hotmail.com 


