Orusts Slöjdförening
HÖSTPROGRAM 2020
Årets rikstäckande tema är Tecken i tiden med mönster och symboler.

Händer i Slöjdlokalen ( vid idrottsplatsen Hällevi i Henån. )
Tyvärr har vi, p g a Corona, inga öppna aktiviteter i slöjdlokalen i höst.
Om ni är några stycken som vill träffas och göra saker tillsammans kan ni vara i
Slöjdlokalen. Gratis för medlemmar.
Info: Linworkshopen kommer till våren.
Har du gamla linredskap ex bråka, skäktkniv eller häckla kontakta Eva Båld Olsson

Händer på Kajutan
Julförsäljningen i Kajutan 24/11-10/12 .Öppettider som biblioteket plus sön och mån.

Händer i Studierummen på Kajutan
Sjöjdworkshop med Arne Bohström
22/10 kl 17-20 i studierummen på Kajutan, Henån.
Tema återvinning: Se vad du kan göra av gamla tapeter eller kartböcker.
Tag med några meter överbliven tapet eller en bilatlas.Tag även med skärplatta,
stållinjal, kniv, sax och papperslim. Glöm inte ett tiotal klädnypor så skall vi fläta en
eller flera askar.
Anmälan till mail info@orustsslojd.se.

Kurser och studiecirklar i Slöjdlokalen
Flamskvävnad

Måndagar udda veckor, start 21/9, 6 ggr, kl 10-12.30.
Kontaktperson: Mai Rassy 0304-506 29

Bohus stickning

Tisdagar jämna veckor start 15/9, kl 16-18.30.
Kontaktperson: Rose-Marie Olsson 070-3539593.

Knyppling

Måndagar jämna veckor, start 14/9, 6 ggr, kl 10-12.30.
Kontaktperson: Agneta Jahn 073-0610118.

Spinna på spinnrock
och bandvävning

Tisdagar jämna veckor, start 15/9, kl 18.30-21.00,
Kontaktperson: Eva Båld Olsson 070-2318560.

Saluslöjdarmöte 8/10 kl 18 i lokalen på Hällevi
Saluslöjdargruppen informerar om sitt arbete. Vi tar upp montrarna, utställningar etc.

Tavlebords saluhall
Vi håller i caféet 1 ggr per termin. Det ger inkomst till vår förening. I höst 24/10 kl 10-14.
Vi behöver bli fler som hjälper till med att baka och/eller servera på plats. Ju fler vi blir
desto roligare! Du behöver inte binda upp dig. Hoppas vi får ihop en lång lista!
Maila intresse till info@orustsslojd.se eller ring Ann Holmdahl 0304-39580, 070-3539550.

Skördefest och slöjdvandring 26-27/9 kl 11-16.
Folder finns att hämta på Kajutan eller ladda ner på
www.orustsslojd.se/onewebmedia/Skordefest_Slojdvandring.pdf.
Orust har 11 stationer!

LÄNSFÖRENINGEN
Nya stadgar håller på att skrivas. Inga andra aktiviteter.
Sök stipendium hos Länsföreningen om ni vill gå någon kurs i år eller har gått.
Ni kan bara söka pengar för kursavgiften.
Ulla Andersson vill ha ansökan.
Adress: Höjdgatan 12, 431 36 Mölndal.Tel 031-272557 Mail: ulla@myriapod.se

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!!
Vi kommer att uppdatera den och skriva in saker som händer kontinuerligt.
Vi har även en hemsida som heter www.orustsslojd.se
Instagram: orusts_slöjd
Facebook :orustsslojd
Mail: info@orustsslojd.se

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

0703-539550

ann.holmdahl@telia.com

Aja Bergstrand

0735-743014

aja@manufactus.se

Eva Båld-Olsson

0702-318560

eva.bald@telia.com

0709-122016

bala838@hotmail.com

Barbro Lagerqvist

0304-39580

0304-22016

Alla våra aktiviteter gör vi i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Nästa brev kommer i feb/mars 2021
Hälsningar
Ann

