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Lokalgrupperna

Under 2016 firade Rikstäckets lo
kalgrupp i Örebro, Närkeviltarna, 
25årsjubileum. I dag har Närkekviltar
na 75 medlemmar, och bland dem finns 
fyra personer som var med och startade 
föreningen. De är numera heders 
medlemmar.

NärkeviltarNa håller stormöteN cirka tio gånger 
per år och hyr då in sig i en församlingsgård mellan 
Örebro och Kumla. Där har vi olika teman med olika 
medlemmar som ledare. I dag finns det ju oändligt 
med information via nätet och YouTube, som vi delar 
med oss av på dessa stormöten. Vi har även externa 
kursledare hos oss emellanåt.

För att uppmärksamma vårt jubileum hade vi en 
utställning i Folkets Hus, Husaren i Kumla. Våra med-
lemmar sydde i utställningslokalen och informerade 
om föreningens verksamhet. 

Några medlemmar antog utmaningen att påbörja ett 
arbete som efter en viss tid gick vidare till nästa delta-
gare. I slutet återfick alla sitt påbörjade arbete, som alla 
andra deltagare sytt en liten del av. Detta efter en idé 
från Rikstäckets medlemstidning nummer 94.

Närkekviltarna anordnade också ett lotteri där våra 
medlemmar skänkt fantastiskt välsydda priser. 

Vi har under många år tagit emot tyger och påbörja-
de arbeten som skänkts till oss. Vi har med dem bland 
annat sytt barntäcken till Baltikum, men vår tygsam-
ling har ändå bara växt och växt. Vi började få svårt att 
förvara dessa tyger, så våren 2016 beslutade Närkekvil-
tarnas styrelse att de tyger vi hade samlade skulle kom-
ma till användning. Detta skedde genom att vi delade 
upp alla våra tyger med avseende på färg och mönster 
och gjorde drygt femtio påsar innehållande flera olika 
tyger. Dessa påsar delades ut bland medlemmarna vid 
våra stormöten under våren och i augusti med utma-
ningen: ”Tyger du inte trodde du kunde sy något av”. 

Utmaningen bestod i att alla tyger i påsen var 
tvungna att användas (i valfri mängd), men deltagarna 
kunde också lägga till tyger, knappar, band med mera.  

Text och foto: Liselotte Lindén, ordförande Närkekviltarna

Närkekviltarna firar 25 år 

På jubileumsutställningen visades alla bidrag upp och  
två vinnare röstades fram: Ewa Flygelholm och Tina 
Sandberg.

Dagen avslutades med en härlig middag och trevlig 
samvaro. Närkekviltarna har nu påbörjat föreningens 
kommande 25-års period och vi ser fram emot att se hur 
kviltningen kommer att utvecklas och förnyas under 
dessa år.

1. Lotta Pettersson är peppad under sy-rejset. 
2. Kviltar från utställningen. 
3. Vinnare i utmaningen, Ewa Flygelholm och Tina 
Sandberg.


