Linum 2015
Linum utges av linföreningen Linnea. Föreningens uppgift är att främja och bevara lintraditionen i
Västerbotten. På vår hemsida hittar ni texter, bilder, årsprotokoll och verksamhetsberättelse för
2014 och aktuella händelser i linföreningen. http://vasterbottenslin.se
Föreningens styrelse från 2015:
Ordf.
Göran Ceder
Vice. Ordf.
Karin Wiklund
Sekr.
Harriet Bodèn
Kassör
Solbritt Lindvall
Ledam.
Anneli Rönnlund
Styr. Supp.
Anita Olofsson

070-3521034
090-33103
073-0610740
090-123796
070-6076417
070-3258087

Presentation av den nya ordförande.
Jag heter Göran Ceder från Gärde Lövånger, har varit mjölkbonde med Fjällkobesättning sedan 19 års
ålder. Har sålt gården jordbruket och blivit ”senior”. Jag har alltid varit intresserad av gamla hantverk,
spinna, väva och gamla timmerhus m.m. Hur gjorde man förr?
Roligt att vi kan använda fibrer från växtriket, som vi kan odla förädla och väva av.
Välkommen att delta i aktiviteterna 2015
*Linåker på Gammlia den 7 juni kl. 13,00 kontaktperson Karin 090-331 03
*Linsådd i Holmsvattnet hos Gerd Granlund i början på juni. Göran 070-3521034.
*Linberedning och försäljning i Bureå på hembygdsområdet 6 juni kl 1100. Anneli 070-6076417.
*Hantverkardag i Lövånger den 11 juni. Linberedning och försäljning. Harriet 073-0610740.
*Höstmarknad på Gammlia. Försäljning, beredning och spinning. Anita 070-3258087.
*Hantverkskvällar och spinning i Umeå med start 29 september. Anita.
*Hantversträffar i Bureå/Lövånger till hösten. Anneli.
*Spinnkurs i Lövånger i november. Göran.
Aktiviteter som tillkommer under hösten läggs ut på vår hemsida vasterbottenslin.se.
Några tips på resor.
Polen 28 september-4 oktober resa med lininriktning.
Estland 5-8 oktober resa med hantverks tema.
Mer information om resorna finns att läsa på, och anmäla sig till Hemslöjdsresor.se.
Linföreningen bidrar med 300 kr till en resa.
Linföreningens kontaktperson Harriet 073-0610740.

Årsmötet höll i Bureå med sedvanlig sopplunch. Levande musik under maten och
hantverksutställning. Mötet var välbesökt.
Karin och Jeanette avtackades med blommor och present.
Nästa år är det 30 års jubileum för Linföreningen. Vi medlemmar måste hjälpas åt att värva nya
medlemmar, gärna fler av det manliga könet. Få omgivningen att intressera sig för linet och dess
framtid. Hör gärna av er om egna berättelser och ideer. Göran 070-3521034.
Föreningens kontaktpersoner är: Martha Johansson Umeå 090-134830, Solbritt Lindvall 090-123796,
Göran Ceder 070-3521034.
Ha en trevlig sommar. På återhörande.

