LINUM 2016

Bilder från hantverksdagen 11 juli 2015 i Lövånger

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
2015 och aktuella händelser i linföreningen. http://vasterbottenslin.se
Föreningens styrelse från 2016:
Ordf.
Göran Ceder
Vice. Ordf.
Karin Viklund
Sekr.
Harriet Bodèn
Kassör
Solbritt Lindvall
Ledam.
Tomas Rönnlund
Styr. suppl. Anita Olofsson
Styr.suppl.
Ulla Lindh

070-3521034
070-6938127
073-0610740
090-123796
070-5537297
070-3258087
070-2847144

Aktiviteter 2016
31 Maj linsådd på Gamlia kl. 17.30 Tag med eget fika. Karin kontaktperson.
31 Maj linsådd i Lövsele
Linrötning i Holmsvattnet, i början av juni. Harriet kontaktperson.
6 Juni Hembygdsgården i Bureå, linberedning och försäljning. Tomas kontaktperson
12 Juni Byggnadsvårdsdag ”råd,rön och demonstration” på Gammlia kl. 11.00 – 16.00
Repslagning, linberedning, ta med häcklor. Karin kontaktperson.
14 Juli Rismyrliden, Ulla kontaktperson.
6 Augusti, skördemarknad i Lövånger. Linberedning och försäljning, Göran kontaktperson
Marknad Gammlia, hösten. Linberedning och försäljning. Solbritt kontaktperson.
Hantverkskvällar i Umeå, Tisdagar, Anita kontaktperson
Hantverkskvällar i Bureå, ca 1 gång i månaden. Ulla kontaktperson

Resa 2016
Vi har fått möjlighet att åka med på en bussresa med Riksföreningen för Handvävning 10-12 aug.
2016. Se de två informationsbladen som följer med detta Linum. Egen anmälan, senast 30/6.
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller, pris 3000:-. Linneamedlemmar som betalat
medlemsavgift senast 1 juni får 200:- återbetalat från Linföreningen. Kontaktperson Göran C.

Årsmötet 2016.
Mötet hölls i Umeå på Folkuniversitetet den 13/2. Det inleddes som vanligt med lunch, en god soppa
och mackor. Sedan var det dags för sedvanliga årsmötesförhandlingar. Det var val av 2 ledamöter till
styrelsen. Anneli Rönnlund ville sluta och i hennes ställe valdes Tomas Rönnlund in i styrelsen, som i
övrigt ser ut som tidigare.
Årets föredragshållare var Kerstin Smidt från Jörn. Hon och 2 andra kvinnor från Skellefteå, Ylva
Stadin och Annika Eriksson, har deltagit i ett samarbete med Japan "Mönstrat här och vävt där".
Kerstin, Ylva och Annika har ritat mönster och japanerna har vävt och färgat tygerna. Kerstin visade
bilder på tillverkningen i Japan. Vi fick också se och känna på tyger som hon ritat mönster till. Det var
härliga sidentyger i vackra färger.
Mötet avslutades med kaffe och en god kaka.
Medlemskap: medlemsavgiften inbetalas till bankgiro 5665-5020 och är 100 kr.
Föreningens kontaktpersoner är: Martha Johansson Umeå 090-134830, Jeanette Stark 070-5864128,
Göran Ceder 070-3521034.

Linföreningen Linnea 30 år
Linföreningen " Linnea " bildades den 5 juni 1986 i Nordmaling
för att främja och bevara lintraditionen i Västerbotten.
Det är några hektar, som medlemmar odlat, berett, spunnit och vävt under 30 år
Studieresor till Hälsingland, Österbotten, Dalarna och Stockholm.
Projekt på skolor från klass 1-3 att odla, skörda och bereda, spinna på slända och
väva i " Vävram ".
Linföreningen som för närvarande har 58 medlemmar har deltagit på hantverksdagar
och mässor på många orter i Västerbotten
SM i linspinning på Skansen 1991, Kerstin Fordner Skellefteå kom på 6:e plats.
Styrelsen sänder ett varmt tack till alla medlemmar som varit med under årens lopp
Hälsningar

Göran

Vi planerar 30 års jubileumsfirande med ett historiskt kompendium och en gemensam middag för
Linföreningens medlemmar. Planeras till hösten

Ha en trevlig sommar! På återhörande.

