
Händer i Slöjdlokalen ( vid idrottsplatsen Hällevi i Henån. )

Slöjdcafé Måndagar 20/1, 17/2, 23/3 och 20/4 kl 18,00-20,30
Här tar du med dig eget arbete oavsett slöjdart och inspireras av andra.
Under vårens träffar tänker vi ha tema disktrasor. Vi väver, virkar eller
stickar. Har ni garn eller mönster att skänka tag med detta.
Ingen anmälan! Alla välkomna. Tag med vänner och bekanta och ha en
trevlig kväll. Medlemmar har förtur till vävstolarna!
Materialkostnad 20 kr för disktrasorna. Fika finns för 20 kr.

Slöjdworkshop Lördag 16/5 Heldag
Växtfärgning uppe vid vår lokal. Vi hoppas på bra väder så vi kan vara
ute! Vi färgar av sådant som vi har samlat t.ex svamp, växter. Garn kan vi
köpa in gemensamt.
Anmälan till vår mail: info@orustsslojd.se

Årets rikstäckande tema är Tecken i tiden med mönster och symboler.

Orusts Slöjdförening
VÅRPROGRAM 2020

Händer i Studierummen på Kajutan

Slöjdworkshop Torsdag 19/3 kl 17-20
Annelie Richardsson lär oss tova dekorationer och smycken i ull. Tag
med kedja och något litet att tova in.
Man betalar för material som man använder.
Fika finns för 20 kr.
Frågor och anmälan till annelie@hantverkochtovat.se.



Årsmöte i Rörastugan måndag 24/2 kl 18,30 .
Se separat kallelse.
OBS!! Tag gärna med något som du vill visa, nytt eller gammalt.
Vi tänkte ha lite materialloppis. Gratis lott med fina vinster.
Efter mötet fikar vi och sedan underhåller Mats Rutgersson.

Kurser och studiecirklar i Slöjdlokalen

Flamskvävnad Måndagar udda veckor, start 10/2, 6 ggr, kl 10-12.30.
Kontaktperson: Mai Rassy 0304-506 29

Bohus stickning Tisdagar jämna veckor start 21/1 kl 16-18.30.
Kontaktperson: Rose-Marie Olsson 070-3539593.

Knyppling Måndagar jämna veckor, start 20/1, 6 ggr, kl 10-12.30.
Kontaktperson: Agneta Jahn 073-0610118.

Spinna på spinnrock Tisdagar jämna veckor, start 21/1, kl 18.30-21.00,
och bandvävning Kontaktperson: Eva Båld Olsson 070-2318560.

Saluslöjdarmöte onsdag 25/3 kl 19 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.
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.

Föreningen Ålgård har Slöjdträffar 3/2, 2/3, 30/3, 27/4, kl 18:30 - 21:30
i vår lokal vid idrottsplatsen Hällevi i Henån

Ta med eget slöjdarbete. Kaffe och te finns att köpa. Alla Välkomna!



LÄNSFÖRENINGEN

Årets medlemsdag blir en bussresa till Kinnekulle 25/4.
Program ej riktigt klart men intressant blir det. Guide blir vår Margareta Goldberg.
Kostnad under 500 kr resten subventionerar Länsföreningen.
Intresseanmälan snarast till Ann Holmdahl 0304-39580, 070-353955

Sommarutställning i Ljungskile kulturhus 11/7-2/8
Intresseanmälan snarast till Ann Holmdahl 0304-39580, 070-353955

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 innan 30/3.
Adress: Höjdgatan 12, 431 36 Mölndal.Tel 031-272557 Mail: ulla@myriapod.se

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

Alla våra aktiviteter gör vi i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Nästa brev kommer i aug/sept

Hälsningar
Ann

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 eller kultursam.se


