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God fortsättning på det nya året!
Hoppas alla haft en god jul och ett gott nytt år. Nu är vi alla fulla med energi och längtar
efter våra trevliga måndagskvällar och torsdagseftermiddagar. Med ljuset växer också
väv- och handarbetsintresset så visst ses vi snart i vävstugan!
Vi öppnar vävstugan torsdag eftermiddag den 11 januari och redan söndagen den 4
februari har vi Öppet hus. Hembygdsföreningen kallar sitt Öppet hus för ”Vinter på
Hersby” och vi tänkte knyta an med att sälja sockor, vantar och mössor.
Söndagen den 4 mars har vi nästa Öppet hus och då är det dags för vår påskförsäljning. Vi
kommer även att ha en utställningen ”Knypplingens konst”. Du som har knyppelarbeten
hemma, prata med Gunilla Hagel som håller i utställningen. Vår inspirations- och
pysselkväll inför påskförsäljningen har vi måndagen den 19 februari.
Årsmötet i Tintomarasalen kommer hållas onsdagen den 7 mars 2018. Vi börjar 18.00
med årsmötesförhandlingar och avslutar med ett stort tårtkalas. I år fyller vi 46 år; om fyra
år firar vi 50 år med middag för oss alla.
Redan nu aviserar vi Skoldagarna på Hersby. Tisdagen den 22 och onsdagen den 23 maj
visar Hembygdsföreningen Hersby för förskole- och lågstadiebarn i Sollentuna. Vi brukar
låta barnen arbeta med att karda och spinna ett ullarmband och där behövs det många
instruktörer. Mattvätt är också populärt att prova på. Att visa vävning, knyppling och
annat ”gammalt” hantverk är spännande för de vetgiriga barnen. Samarbetet med
Hembygdsföreningen ger inte bara trevliga kontakter utan Gillet får ersättning för vårt
arbete och de som ställer upp blir inbjudna till Hembygdsföreningens kräft- och
surströmmingsskiva i augusti. Anmälningslista till skoldagarna sätts upp i början av maj
men reservera dagarna redan nu.
Nytt år betyder också att det är dags att betala årsavgiften; 100 kronor för medlemmar
under 80 år. Sätt in pengarna på Slöjdgillets bankgiro 828-1156 och kom ihåg att skriva
ditt namn och gärna din e-postadress.
Varmt välkomna till ett nytt år med Sollentuna slöjdgille!
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