
Händer i Slöjdlokalen (vid idrottsplatsen Hällevi i Henån.)

Tyvärr har vi, p g a Corona, inga öppna aktiviteter inne i slöjdlokalen i vår.

Om ni är några stycken som vill träffas och göra saker tillsammans kan ni vara i
Slöjdlokalen. Gratis för medlemmar.

Slöjdworkshop med lin 8/5 eller 15/5 utomhus. Anmälan till Eva Båld.
Har du gamla linredskap ex bråka, skäktkniv eller häckla kontakta Eva Båld Olsson

Årets rikstäckande tema är Ull.

Orusts Slöjdförening
VÅRPROGRAM 2021

Kurser och studiecirklar i Slöjdlokalen
Studiecirklarna startas när det är möjligt. Håll utkik på facebook och Instagram eller
kontakta ledaren.

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

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

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

Spinna på spinnrock Tisdagar jämna veckor, kl 18.30-21.00,
och bandvävning Kontaktperson: Eva Båld Olsson 070-2318560

Saluslöjdarmöte 22/4 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. Inga beslut ännu
om våren. Barbro Lagerqvist får info.
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

Händer på Kajutan
Inga aktiviteter är planerade.

Händer i Studierummen på Kajutan
Inga aktiviteter är planerade.

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

Ann Holmdahl 0304-39580 0703-539550 ann.holmdahl@telia.com

Aja Bergstrand 0735-743014 aja@manufactus.se

Eva Båld-Olsson 0702-318560 eva.bald@telia.com

Barbro Lagerqvist 0304-22016 0709-122016 bala838@hotmail.com

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 uppdaterar kontinuerligt.
Vi har även en hemsida som heter www.orustsslojd.se
Instagram: orusts_slöjd
Facebook :orustsslojd
Mail: info@orustsslojd.se

Vårt Årsmöte blir digitalt 22/2 kl 18
Det behöver vara fler medlemmar än bara styrelsen. Anmäl att du avser deltaga till
Mail:info@orustsslojd.se så får du en länk att koppla upp dig till för att kunna delta i
mötet. Vi använder Jitsi Meet. Det fungerar att koppla upp sig via webbläsare på
telefon, surfplatta, eller dator.
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LÄNSFÖRENINGEN
Nya stadgar håller på att skrivas. Inga andra aktiviteter.
Årsmötet blir digitalt.

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

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
Nästa medlemsbrev kommer i september

Hälsningar
Ann

Är du intresserad av TEXTILT ÅTERBRUK?

Vi är en växande skara på Orust som skapar av textilt Återbruk och vi blir väldigt
gärna fler.

Vi planerar att ha utställning, försäljning, cirklar och worskhops i
Studieförbundet Vuxenskolans lokaler under hela juli månad.

Vi har en syjunta där vi vanligtvis ses varannan onsdag. Just nu är den digital och
vi ses via skärm ca en timma varje onsdag. Inte lika roligt som att träffas men
bättre än inget.

Är du intresserad av att delta i något av detta så hör av dig till mig.
Det finns också en facebookgrupp ”Textilt återbruk Orust”

Hälsningar
Maria Schmidt Larsson
maria.schmidt@daucusdesign.se
0705 835435
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