Hej medlem!
Livet är verkligen en berg och dalbana! Det är livet med Vävstolsmuseet också…
Jag börjar med det trevliga. Det allra bästa är att du är medlem i vår ideella förening Svenska
Vävstolsmuseet. Det är vi glada för! Och nu är det dags att betala in årets medlemsavgift
200:- på bankgiro 567-9436 eller via Swish 123 344 16 98. Betalas senast 2022.03.31.
Du måste skriva namn och adress, så vår eminenta kassör vet vem som betalat.
Vi har årsmöte i föreningen annandag påsk, den 18 april klockan 14.
Det har kommit in ett förslag på tillägg till föreningens stadgar. Bifogar tillägget i detta brev.
På årsmötet beslutar vi om tillägget.
Vi lockar med utställning och tårta – anmäl dej till medlem@vavmuseum.se
Vi har ett trevligt och varierat kursutbud som ligger på vår hemsida www.vavmuseum.se
Nu anmäler du dej direkt på hemsidan. Det är vår webbredaktör Marianne Larsson som lagt ner
själ och hjärta på att få till detta (och lite till…)
Hoppas du hittar något som passar dej. Annars vet du att vi vill ha in önskemål om kurser…
Ingar Björnfot har erbjudit sej att visa oss medlemmar, hur vi kan sy en ”kaffepåseväska”.
Så börja genast spara påsarna till kaffet. Du kommer att behöva många.
Återkommer med datum för den medlemsaktiviteten.
Det kommer en spännande utställning till museet.
Inspirationsutställningen BLÅTT&GRÖNT av Vi Vävare i Skåne i samarbete med Vävstolsmuseet.
Medlemmar går in gratis på utställningen. Tala om ditt namn så prickar vi av i medlemsmatrikeln.
Den hänger på museet långfredagen – 7 maj.
Under påsken och helgen 23 – 24 april samt 7 maj har utställningen öppet klockan 11 - 16
Den 7 maj avslutar vi med kaffekalas, lotteri och slöjdloppis.
Nu till det riktigt tråkiga. Roger Ivansson, som är huvudansvarig för VÄV-dagarna har fått cancer.
Och hans fantastiska Anna som ansvaret för våra kurser, har därför inte heller kunnat arbeta med
dem.
Vi andra i styrelsen har fullföljt arbetet med kurserna och orkade inte med arbetet med VÄVdagarna.
Allt styrelsearbete är till syvende och sist helt ideellt och vi ska ju hålla några år…
Nu hoppas vi bara att Roger blir frisk snart och att vi får tillbaka familjen Ivansson i styrelsen.
Detta och alla kommande medlemsbrev samlar vi under en rubrik Medlem på vår hemsida
www.vavmuseum.se.
Du som tittar på hemsidan via mobil, hittar menyn till höger om loggan där du även finner ett
förstoringsglas som är en sökfunktion
Ha det fint och hoppas vi ses på museet!
Du är alltid välkommen!
Styrelsen / ordförande Eva Persson (medlemsbrev nr 1 2022)

