LINUM 2017

30-årsfesten dec 2016

Årsmötet feb 2017

Textilfesten i Skellefteå april 2017

Linum ges ut av linföreningen Linnea. Föreningens uppgift är att främja och bevara lintraditionen i
Västerbotten. På vår hemsida hittar ni bl.a. årsprotokoll, verksamhetsberättelser och
verksamhetsplaner: http://vasterbottenslin.se. Vår Facebooksida bidrar till marknadsföring av
föreningen. Här kan du ta del av aktuella händelser i linföreningen och själv dela med dig av t.ex.
bilder och tips på evenemang och annat som kan vara av intresse för linintresserade:
https://www.facebook.com/vasterbottenslin
Föreningens styrelse från 2017:
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AKTIVITETER 2017:
1 april Textilfesten i Skellefteå.
13 maj Självhushållsmässa Vännäsby festplats. Kontaktperson Saskia
28 maj Samlingar av gamla textilier, kläder mm, gammal stenmangel, kulturmiljöer Norra Yttervik
137, kl 11-16. Kontaktperson Karin
30 maj Linet från Gammlia 2016 läggs till rötning och vi tröskar fram linfrön till nästa års sådd.
Gubböle 129, kl 18.00 Ta med fika. Karin kontaktperson
1 juni Vi sår linåkern på Gammlia, kl. 17.30 Ta med eget fika. Karin kontaktperson.
6 juni Hembygdsgården i Bureå, linberedning och försäljning. Tomas kontaktperson
…juli Rismyrliden, beredning, spinning mm. Ulla kontaktperson.
1 juli Kyrkhelgen i Bonnstan, Skellefteå. beredning, spinning mm. Harriet kontaktperson
… augusti. Marknad på Gammlia. Linberedning och försäljning. Solbritt kontaktperson.
Vi deltar om möjligt på följande: Byggnadsvårdsdag på Gammlia 18/6, Fiberfestival 7-8 oktober i
Vännäsby, Hantverkardagar 13-15 juli i Lövånger. Meddela Karin eller Harriet om du vill delta.
Hantverkskvällar med spinnkurs i Umeå, tisdagar, start i september, Anita kontaktperson
Hantverkskvällar och spinnkurs i Bureå, ca 1 gång i månaden. Ulla är kontaktperson

RESA! På förslag finns en bussresa till Jokkmokks marknad (1-5 februari 2018), preliminärt med en
övernattning. Är du intresserad? Mejla i såfall din intresseanmälan till Solbritt, senast 1 juni:
jan.solbritt@gmail.com så vi vet hur vi ska fortsätta planera. Marknaden i Jokkmokk är en kulturell
upplevelse man bör unna sig. Ute finns marknadsstånd med mycket hantverk och hantverksmaterial,
inne finns museum och affärer som är öppna, utställningar och spännande arrangemang, filmer mm.
Årsmöte 2017
Mötet hölls i Bureås vackra hembygdsgård. Mötesförhandlingarna rullade på som vanligt och som
vanligt serverades god mat och dryck. Bure-Lövångergruppen visade eget hantverk. Flera hade
bidragit till vår utställning av något äldre kläder. De väckte både intresse och igenkännandets nostalgi,
med tidstypiska, hemmagjorda eller märkeskläder, kläder av god kvalitet och för särskilda tillfällen.
Linföreningen Linneas 30 års-firande
Det blev en fullspäckad eftermiddag när vi firade vårt 30-årsjubileum i dec 2016 i Umeå. Festen
inleddes med gästande musikanter och sedan bjöds medlemmarna på glögg och stort julbord med kaffe
och kaka, kort tal, bildspel och försäljning till reducerade priser. Firandet avslutades med dragningen i
ett stort lotteri där vinsterna, som medlemmar skänkt, innefattade många fina slöjdalster.
En jubileumsskrift som sammanfattade 30 års engagemang för lin i hela länet, i bild och text, delades
ut till medlemmarna. Vi har gjort mycket! Hör av dig om du inte fått skriften.

Linnea blev veckans förening i VK i december och vi fick bre ut oss lite. Så här svarade vi på
några av journalisternas frågor:

Vad är det bästa/roligaste med föreningen?
Det bästa och roligaste med föreningen är att kunna arbeta med en naturfiber som går att odla
här. Och att göra hela processen helt utan kemikalier, från sådd till den vackra blå blomman.
Sedan skörden, rötningen och det gråa strået, och slutligen till det glänsande tyget! Det ger
också en stark gemenskap och vi har roligt i föreningen!
Varför tycker ni att man bör gå med?
För att föreningens arbete behövs och vi behöver bli fler. Vi välkomnar särskilt yngre som
kan föra traditionerna vidare och samtidigt komma med nya idéer.
Har ni någon speciell framtidsdröm/idé/vision?
Om de behandlas rätt kan linnetyger hålla i generationer. De blir bara vackrare och mjukare
och glansigare och får ännu bättre fuktupptagningsförmåga. Att kunna ta fram närproducerade
linnetyger är en framtidsdröm.
Vi vill att gamla linnesaker sparas och att nya kommer till, på ett ekologiskt och hållbart sätt, i
vårt län och land. Idag finns varken svenskproducerat linne, lintråd, eller linutsäde att få,
förutom det vi linföreningar producerar själva. Utsädet som Västerbottens linförening
använder har vi själva tagit fram på Gammlia i Umeå.
Medlemskap: medlemsavgiften inbetalas till bankgiro 5665-5020 och är 100 kr.
Föreningens kontaktpersoner är: Martha Johansson Umeå 090-134830, Jeanette Stark 070-5864128,
Karin Viklund 070-6938 127

Ha en trevlig sommar! På återhörande,

/Styrelsen

