
                                                                                        
         

Medlemsbrev januari 2019   

Alla nya och gamla medlemmar önskas god fortsättning på ett härligt slöjdår!
Vår slöjdlokal vid idrottsplatsen Hällevi i Henån granne med fotbollsplanen används vid de flesta 
kurser och slöjdworkshops. 

Här kommer lite info om vad som varit under senhösten:
Julförsäljningen i Henån har blivit en tradition. Ett stort tack till alla som arbetat med denna. Vi hade 
ett lyckat samarbete med Träbåtsföreningen. De vill gärna komma tillbaks!   
Vi är inbokade i år igen. Förslag på tema 2019?

Vårens program.

Kurser:

Flamskvävnad Måndagar udda veckor 6 ggr start 11/2  kl 10-12.30. 
                                           Mai Rassy t: 506 29 är kontaktperson. Det finns platser kvar! 

Studiecirkel:
                
Bohus stickning Tisdagar jämna veckor start 22/1 kl 16-18.30. 

Rose-Marie Olsson är kontaktperson t: 070-3539593.
Knyppling Måndagar jämna veckor 6 ggr med start 14/1  kl 10-12.30.           

    Agneta Jahn är kontaktperson t: 073-0610118. Det finns platser kvar! 
Spinna på spinnrock Tisdagar jämna veckor start 22/1  kl 18.30-21.00,
och bandvävning Anmälan Eva Båld Olsson 070-2318560.

 Slöjdworkshop:

Tors  7/3  kl 17-20             En demonstration i träsnideri med Leslie Lum. Han visar bl.a. karvsnitt,
lågrelief etc. Även prova på. Ingen anmälan

Tors  4/4  kl 17-20 Vi gör en dyna/kudde som vi stoppar med ull. Tag med tyg/yttertyg och 
symaskin (om du har). Materialkostnad tillkommer. För info och anmälan 
Ann Holmdahl 0703-539550. Eva Båld, Aja och Ann håller i denna.

Alla dessa cirklar, kurser och workshops hålls i vår lokal på Hällevi. Tag med fikakorg. Har du inte 
varit med förut men är lite nyfiken! Välkommen att hälsa på. 

Årsmöte i Rörastugan 25/2 kl 18,30 .
Se separat kallelse. OBS!!Tag gärna med något som du vill skänka till föreningen. Vi tänkte ha lite 
materialloppis. Vi säljer även lotter på Birgit Mattssons tavla+ tabletter som vi hade på 
julförsäljningen och sedan har vi dragning på detta. Gratis lott med fina vinster. Efter mötet fikar vi 
och sedan spelar och sjunger Lotta Rossövik.



Saluslöjdarmöte onsdag  20/3 kl 19 i lokalen på Hällevi

Alla saluslöjdare och även nya intresserade är välkomna för att gå igenom årets utställningar, montrar,
kvalitetsfrågor etc. Saluslöjdargruppen informerar om sitt arbete. 

Tavlebord

Vi kommer att ha kaffeserveringen på Tavlebord i vår. Datum ej spikat ännu. Vill du hjälpa till att 
baka eller sälja. Hör av dig till Barbro Lagerqvist. Se nedan.

Länsföreningen ordnar en medlemsdag den 13/4 kl 10-16 i Folkdansgillets lokal i Uddevalla.
Program ej spikat ännu men brukar vara trevligt med aktiviteter och god mat. Hör av er till Ann 
Holmdahl om du vill vara med på detta. Ingen kostnad.

 
Glöm ej att söka stipendie hos Länsföreningen om ni vill gå någon kurs i år eller har gått. 
Ni kan bara söka pengar för kursavgiften.
Birgitta Olausson vill ha ansökan senast 30/3. Båtsmansv 1, 45177 Uddevalla, 0522 86918,
0707 410090, birgittas.hantverk@telia.com .

Du medlem där ute vad vill du att vi skall ha för aktiviteter, förslag på föredragshållare etc. Kanske är 
det någon som vill vara med i styrelsen! Hör gärna av er till någon av oss.

Alla våra aktiviteter gör vi i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
 

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 facebook/instagram och gilla den!!  Sök på orusts slöjd.
Vi kommer att uppdatera den och skriva in saker som händer kontinuerligt.
Vi har även en hemsida som heter www.orustsslojd.se 
En annan bra adress är www.hemslojd.org. SHR:s hemsida

Nästa brev kommer i aug/sept

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
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