Orusts Slöjdförening
VÅRPROGRAM 2022
NYA Slöjdlokalen (Södra Strandvägen 17, Henån.)
I vår nya fina lokal kan vi göra många trevliga saker och vill ha förslag ifrån er vad vi kan hi�a på
här. Lokalen skall ju användas så mycket som möjligt.
Tycker ni a� vi skall ha öppet någon dag i veckan, ha saker �ll försäljning, fika?
Ideer och förslag kan ni skicka in på vår mail.
Är ni några stycken som vill träffas och ha ak�vitet så får ni gärna hyra lokalen. Kostnad 100 kr/dag.
På grund av rådande läge har vi inte bokat på så många öppna workshops etc. Vi tänker göra det när det
lä�ar och då meddela er i mail eller på sociala medier, så håll utkik.

Årsmöte 28/2 kl 18:30 i SV:s lokaler (ovanför oss).
Anmälan för a� få något matny�gt.
Nya stadgar skall tas, era synpunkter är vik�ga! Visning av nya lokalen och diskussion om hur vi kan använda
den. Kallelse har gå� ut �digare.

Kurser och studiecirklar i NYA Slöjdlokalen
Studiecirklarna har startats. Vi tar nu en avgi� om 120 kr / 6 ggr, då ingår fika.
Flamskvävnad

Måndagar udda veckor, kl 10-12.30.
Kontaktperson: Mai Rassy 0304-506 29

Knyppling

Måndagar jämna veckor, kl 10-12.30.
Kontaktperson: Agneta Jahn 073-0610118

Bohus s�ckning

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

Spinna på spinnrock
och bandvävning

Tisdagar jämna veckor, kl 18.30-21.00,
Kontaktperson: Eva Båld Olsson 070-2318560

Saluslöjdarmöte 4/4 kl 19, i NYA Slöjdlokalen

Sportlovsaktiviteter i NYA Slöjdlokalen
22/2 Tova på olika sätt kl 10-14
24/2 Gör ett rep på vår repmaskin kl 10-14

Workshops i NYA Slöjdlokalen eller annan plats
10/3 Berit Andesson visar tunisisk virkning kl 16-19.
Ingen föranmälan. Avgi� 40kr inkl fika.
24/3

Tex�lt återbruk, laga jeans eller annat med enkla och dekora�va Sashikostygn, Maria Schmidt
Larsson introducerar �ll tekniken. Prova-på-material finns a� köpa fr 25 kr.
Ingen föranmälan. Två valbara �der, kl 14 -17 eller 18 - 21. Avg 40 kr inkl fika.

7/5 alt 14/5 Färga garn och tyg med svamp, beroende på väder, vi måste vara utomhus.
Anmäl intresse på info@orustsslojd.se!
14/5 alt 21/5 Bråkkalas med lin, också beroende på väder. Plats Tegneby hembygdsmuseum.
Anmälan på vår mail.
Dessa ak�viteter kommer inte a� komma samma dag! Håll utkik på facebook eller instagram!

Tavlebords Lanthandel
Vi håller i caféet 1 ggr per termin. Det ger inkomst �ll vår förening. Vårt datum för våren är
ännu inte klart. Vi behöver bli fler som hjälper �ll med a� 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 �ll info@orustsslojd.se
eller ring Ann Holmdahl 0304-39580, 070-3539550

Håll dig informerad
Vid behov gör vi utskick på mailen och kan tyvärr inte all�d skicka per brev. Om du vill ha all info
vad som är på gång se �ll a� vi har en aktuell mejladress �ll dig. Har du inte meddelat aktuell
mailadress kan du göra det �ll Barbro Lagerqvist via info@orustslojd.se.
Glöm inte a� ��a in på vår facebook/instagram och gilla den! Vi uppdaterar kon�nuerligt.
Vi har även en hemsida som heter www.orustsslojd.se
Instagram: orusts_slöjd
Facebook :orustsslojd
Mail: info@orustsslojd.se

Tex�lt Återbruk
Vi är e� gäng inom Orusts Slöjd som skapar av tex�lt Återbruk och vi vill gärna bli fler.
Vi har en syjunta där vi ses varje onsdag kl 18-21 i Studieförbundet Vuxenskolan lokaler.
Är du intresserad av a� delta, kom som gäst vid enstaka �llfälle eller anmäl dig som medlem via
Studieförbundet Vuxenskolan. Mer info från Maria Schmidt Larsson, maria@seconddesign.se,
mob 0705 835435.
Det finns också en facebookgrupp ”Tex�lt Återbruk Orust”

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

Göteborgs och Bohusläns länsförbund
Sök stipendium hos Länsförbundet om du vill gå någon kurs i år eller har gått.
Du kan bara söka pengar för kursavgiften.
Ulla Andersson vill ha ansökan.
Adress: Höjdgatan 12, 431 36 Mölndal.Tel 031-272557 Mail: ulla@myriapod.se

Tittta in på Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbunds hemsida.
https://hemslojden.org
Där finns en slöjdkalender, roliga slöjdtips och kurser både digitala och fysiska och mycket
mer.
På Kultursam hittar du Länkar för kreativt skapande i Västra Götaland
https://www.kultursam.se/

Alla våra aktiviteter gör vi i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Hälsningar

Ann

