Hej medlem!
Här kommer senaste nytt från vår förening.
Vi har haft årsmöte och invigt vårt nya mötesrum och kök. Det blev jättefint!
Och vi har blivit både fler och medelåldern i styrelsen har sjunkit markant. Trevligt!
Vi hälsar de nya styrelsemedlemmarna Hannah Ask, Hedvig Persson, Katharina Göth,
Bodil Torstensson, och Anna Ivansson välkomna! Anna har varit adjungerad förut, men
ersätter nu Roger Ivansson. Det ska bli spännande att få jobba tillsammans.
Inspirationsutställningen BLÅTT&GRÖNT av Vi Vävare i Skåne i samarbete med
Vävstolsmuseet är kvar till och med den 7 maj. Öppet klockan 11 - 16
Vi avslutar utställningen med vävrunda, kaffekalas, lotteri och slöjdloppis.
Vill du delta på loppisen och sälja material, verktyg, slöjdböcker m.m. så är det gratis.
Ta gärna med bord och stol själv.
Du har väl sett artiklarna om Svenska VävstolsMuseet i
Kristianstadsbladet/Norra Skåne och i gratistidningen Espresso.
Om inte har vår webbredaktör Marianne har lagt dem på hemsidan.
Och håll ögonen öppna om du åker med Skånetrafiken. Vecka 19 och framåt
kommer det att rulla en liten film om Vårt Museum och samarbetet med Vanås.
Du som medlem är välkommen att väva på Boketorp på Hovdala i sommar.
Där kommer att vara en liten utställning om vävare på Hovdala samt en vävstol med
mattvarp.
Där är du hjärtligt välkommen att väva! Där kommer att finnas en skylt om vem som väver
när, under perioden 1 juli – 2 oktober. Anmäl dej på info@vavmuseum.se
En glädjande nyhet är att det kommer att gå en buss till Vävmässan i Halmstad!
Det är Pia Wedderien och Glimåkra Vävstugeförening som anordnar en bussresa till
VÄV2022 torsdagen den 22 september. Bussen startar i Glimåkra 7.30 med samling på
Folkets Parks parkeringsplats. Sedan kör bussen Osby – Markaryd – Knäred för att nå
Halmstad vid 9 – 9.15.
Dagen är fri och hemresan är 18.00 när mässan stänger.
Boka plats genom att ringa eller sms:a Pia Wedderien 0708 50 45 22 Lämna dina
kontaktuppgifter
FÖRST TILL KVARN GÄLLER
Pris för buss inklusive entré 470 kr, Boka din plats snarast. Betalning senast 31 augusti
Detta och alla kommande medlemsbrev samlar vi under en rubrik Medlem på vår hemsida
www.vavmuseum.se.
Ha det fint och hoppas vi ses på museet!
Du är alltid välkommen!
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