Linum - Medlemsblad för Västerbottens linförening

- Linnea, 2014

Hej Linnea-medlem!
Detta är Linum 2014. För er som ej har meddelat e-postadress kommer medlemsbladet på papper i
brevlådan. På vår hemsida finner du mera (färg) bilder, texter, årsmötesprotokoll,
verksamhetsberättelse för 2013 samt uppdaterat kalendarium: http://vasterbottenslin.se/.
Medlemsförteckningen kommer bara att skickas som bilaga med Linum, finns ej på Internet.
Nyheter
Utsäde för spånadslin har köpts in från Västergötland, och frön av oljelin från Skåne. Mindre mängder
är gratis för medlemmar, kontakta Karin 090-33103.
Aktiviteter 2014
 Resa 14/6 till Gallejaur, Glommersträsk, Rengård, se program nedan, samåkning bil, anmälan
Harriet, Karin senast 3 juni
 Linåkern på Gammlia i Umeå söndag 1 juni kl.13.00: sådd, stängsling. Ta med hacka, kratta, om
du har, och fika! (Kontaktperson: Karin 090-33103).
 Nybygget Rismyrliden 12 juli: försäljning, beredning, spinning. (Harriet 0730-610740)
 Robertsfors, Brukets dag, 16 augusti: försäljning, spinning, beredning. (Harriet)
 Höstmarknad, Gammlia 20-21 sept: försäljning, spinning, beredning (Jeanette 070-5864128)
 Hantverkskvällar och spinnkurs i Umeå, start 29/9 (Jeanette)
 Hantverkskvällar fortsätter i Bureå/Lövånger i höst (Yvonne 0910-784020)
 Resa Stockholm 3-5/10: Handarbetets vänner, Livrustkammaren, Nordiska museet, Hallwylska
mm, se program nedan, anmälan senast 1 sept till Jeanette.
 Vävmässa i Umeå, Nolia, 18-20/9. Föreningen ställer upp med beredning mm. Karin håller
föredrag
Alla är välkomna att hjälpa till med ogräsrensning av linåkern under sommaren!
Resa lö 14/6, dagstur
Vi börjar hos Ringvor i Rengård vid 10-tiden, åker sedan till Gallejaur (lunch), och vidare till
Hattmuseet i Glommersträsk (kaffe), sedan åter hem. Ringvor är Linneamedlem och nyskapande
textilhantverare, läs mera på nätet, tex: http://www.algonet.se/~ringvorg/hem.html. Gallejaur är den
lilla byn där tiden kom att stå stilla, med underbart välbevarad bebyggelse och miljö som resultat. När
vi gör vårt besök har man byggnadsvårdsdagar. Läs mer och se bilder på:
http://www.gallejaur.com/program.html. Och det fascinerande hattmuseet i Glommers - se hundra
damhattar från fyra årtionden som modisten Jenny Stenqvist aldrig sålde! Läs mer på
http://www.glommerstrask.dinstudio.se/gallery_80.html
Föreningen betalar inträden, visningar. Kostnad ca 140:- (för lunch, fika) samt bilresa, samåkning,
anmälan till Karin 070-6938127 och Harriet 0730-610740, senast 3 juni
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Resa till Stockholm 3-5/10
Studiebesök på Dramaten, Livrustkammaren, Handarbetets vänner, Riksdagshuset, Hallwylska
palatset, Nordiska museet, med specialvisningar på de flesta ställen. Vi har förbokat hotellrum på
Kung Carl på Birger Jarlsgatan, kostar 1300 för dubbelrum, 1000 för enkel. Resan ordnar deltagarna
själva. Föreningen betalar alla visningar, de flesta inträden, och om möjligt någon gemensam måltid.
Planera för ankomst Sthlm city fredag omkring 12, hemresa söndag em/kväll. Första programpunkt
beräknas vara Riksdagshuset med bl a Riksväven kl 12.45 på fredag. Klockan 15 fredag besöker vi
Handarbetets vänner. Lördagens och söndagens program är under utarbetande, slutgiltigt på hemsidan
under augusti, eller ring kontaktperson Karin eller Jeanette (telnr nedan). Anmälan till Jeanette
senast 1 september.
Aktiviteter som tillkommer under året läggs ut på vår hemsida http://vasterbottenslin.se/och
meddelas via e-post
Föreningens kontaktpersoner är: Martha Johansson, Umeå 090-13 48 30, Yvonne Persson, Bureå
0910-78 4020, Jeanette Stark, Umeå 090-77 8767
Medlemskap: Medlemsavgiften inbetalas till bankgiro 5665-5020 och är 100 kr.
Föreningens styrelse, från 2014:
Karin Viklund, ordf, 090-33103
Harriet Bodén, sekr, 0730-610740)
Sol-Britt Lindvall, kassör, 090-123796
Jeanette Stark, vice ordf, 090-778767
Anneli Rönnlund, övrig ledamot
Anita Olofsson, styrelsesuppl,
Göran Ceder, styrelsesuppl.
Årsmötet 2014
Vi höll till i Umeå, på folkuniversitetet. Efter sedvanliga förhandlingar lyssnade vi på Karin
Lundemark som berättade om Holmövävar och om arbetet med att både rekonstruera mönster och
färger och att nyskapa utifrån dem. Hampa var också på tapeten och vi ser fram emot mer aktiviteter
kring denna intressanta ”systerväxt” till linet! Vi avtackade även Yvonne, som varit föreningens
sekreterare i många år!

Övrigt:
Västerbottens museum har en ny textilutställning, invigd 2 maj.
Ha en bra linsommar!
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