LINUM 2018
Linum ges ut av linföreningen Linnea. Föreningens uppgift är att främja och bevara
lintraditionen i Västerbotten. Hemsidan: här hittar ni bl.a. årsprotokoll,
verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner: http://vasterbottenslin.se.
Facebook: 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

Stugsista på Gammlia den 27 augusti 2017. Också sista linåkern här på några år.
Nytt för 2018 är att föreningen inte kommer att ha någon linåker på Gammlia. Där ska
utemiljön och de gamla husen rustas upp under 3 år. Det kan bli lite stökigt, och färre
evenemang och besökare. Vi tar därför time out och räknar med att komma tillbaka 2021 då
museet har jubileum och återinvigning. Då tänker vi ha en blåblommande vacker linåker!
För att det ska förverkligas behöver vi hjälp av alla medlemmar som under tiden kan odla lite
spånadslin hemma och sedan ta hand om linfröna. Detta utsäde är ju nu mycket svårt att få
tag på. Det räcker med någon kvadratmeter. Hör av dig om du kan göra en insats, så får du en
portion utsädesfrö. Vi har också frön av oljelin att dela med oss av, gratis. Det ger många
mycket vackra blommor och frökapslar. Kontaktperson: Karin.
Föreningen har också ett lager av linolja och linsåpa. Det är två sorters kallpressad olja varav
en oxiderad sådan. Den är bra för slöjdbruk, då den torkar fortare. Linsåpan kan användas till
mycket och har blivit populär på senare år. Både den oxiderade oljan och linsåpan är inte så
vanliga i handeln men vi säljer dem. Kontaktperson: Harriet
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AKTIVITETER 2018:
7 april Textilfesten i Skellefteå. Bord och visning av bl.a. spinning med slända och spinnrock.
6 juni Hembygdsgården i Bureå, linberedning, spinning och försäljning.
30 juni Kyrkhelgen i Bonnstan, Skellefteå. Beredning, spinning mm. Harriet kontaktperson
12 juli Rismyrliden. Beredning, spinning mm. Ulla kontaktperson.
Vi deltar också om möjligt på Hållbarhetsveckan 17-23 september. Där finns utrymme för
många slags aktiviteter. Förslag på vad vi ska göra?
Hantverkskvällar med spinnkurs i Umeå, tisdagar, start i september, Anita kontaktperson
Hantverkskvällar och spinnkurs i Bureå, ca 1 gång i månaden. Ulla är kontaktperson
Föreningens styrelse från 2017:
Ordf.
Karin Viklund
Vice. Ordf. Saskia Sandring
Sekr.
Harriet Bodèn
Kassör
Solbritt Lindvall
Ledamot
Martha Johansson
Styr.suppl. Anita Olofsson
Styr.suppl.
Ulla Lindh

070-6938127
072-2025817
073-0610740
0730-694333
070-3952848
070-3258087
070-2847144

Årsmöte 2018
Mötet hölls i Umeå på Folkuniversitetet. Dagens gäst var en av föreningens medlemmar,
Katarina Wrethén, Textilrum Norr, Holmsund, som visade och berättade under rubriken
"Återbrukad och hållbar textil – några exempel”. Trasmattor i vackra genomtänkta mönster
inspirerade av naturen själv var några av exemplen, men även en hel del annat smått och gott!
Kort om verksamheten 2017
Vi deltog på första Textilfesten i Skellefteå. Och fick blodad tand. Stort intresse för vår
spinning och vad vi visade av/om lin. I Vännäsby gav Självhushållsmässan också inspiration
och ledde till att vårt årsmötestema blev ”Självhushåll och hållbarhet.” I Yttervik tittade vi på
samlingar av gamla hemmaproducerade textilier och kläder. Linet som vi själva odlat på
Gammlia la vi till rötning och vi tröskade fram frön till nästa års sådd.

Linrötning i badkar i Umeå tog ca 2 veckor,
den halvkalla sommaren 2017

Linblommor blyga,
linblommor blå…

Medlemsavgiften, till bankgiro 5665-5020, är 100 kr/år. Kontaktpersoner: Martha
Johansson Umeå 070-3952848, Jeanette Stark 070-5864128, Harriet Bodén 0730-610740
Ha en trevlig sommar! På återhörande, /Styrelsen
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