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Medlemsbrev nr 2-2019 - 24 februari

Hej alla medlemmar i vår förening! Nu är det
dags för ett nytt nyhetsbrev som är
fullspäckat denna gång.

Den härliga våren är här snart och även ett
nytt nummer av vår tidning, som börjar landa
i brevlådorna den 11 mars 2019!
 

Inbjudan till kviltretreat 3-5 maj 2019
Vi håller till i tre olika delar av landet från norr till söder. I Norrbotten i Öjebyn
utanför Piteå, i Värmland på Best Western Hotell Årjäng och i Skåne på
Linderödsgården, som ligger mitt i Skåne.
Alla tre retreaterna är favoriter i repris från förra året.
Vi syr tillsammans helgen 3-5 maj. Välj det alternativ som passar dig bäst. Alla
tre orterna bjuder på möjligheter till härliga promenader i fin natur.

Vi har samma koncept på alla orterna, däremot varierar priserna beroende på
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de offerter som vi fått.
Alla måltider ingår i priset. Vi startar med fika på fredagen vid 15-tiden och
avslutar också med fika innan alla ger sig av hemåt på söndagen.
Du syr vad du vill. Du har säkert också några UFO:n eller några projekt som du
vill ha hjälp med att komma vidare med.  Du rent av blir lockad av tygaffärernas
utbud och vill starta ett nytt projekt.
Som tidigare år blir det ett Visa och berätta under lördags
eftermiddagen/kvällen, så tag med dig något att inspirera oss med.

Naturligtvis finns det möjlighet att handla tyger, tråd och annat som man
behöver/inte kan motstå.
Om det är något speciellt du behöver från butiken där du är kan du naturligtvis
beställa från butikerna.
Quilterian från Luleå är i Öjebyn, Quilt by Kim från Skövde är i Årjäng och Kari
som driver Linderödsgården har sina tyger i ateljén.

Du anmäler dig senast den 30 mars. Anmälan är bindande.

Storstrand i Öjebyn
Storstrands kurs o lägergård erbjuder stora, ljusa sylokaler med utsikt mot
Piteälven. De erbjuder även god vällagad mat och fika.

Du bor i tvåbäddsrum i stuga med dusch o toa, varje stuga består av 3
dubbelrum. Stugorna är alla i marknivå.

Priset för retreaten med boende och alla måltider är 2300 kronor. Om du bor i
närheten och inte vill sova över, men ändå vill vara med, så går det också att
göra det. Priset blir då inklusive alla måltider, men utan boende 1500 kronor
Ange vilket alternativ som du önskar och ev. rumskamrat

1.    Del i dubbelrum 2300 kronor
2.    Inget rum men alla måltider 1500 kronor

Anmäl dig senast 30 mars till angelica@rikstacket.se

Best Western i Årjäng
Här syr vi en stor lokal där även butiken Quilt by Kim får plats med sina tyger
och tillbehör. Vi erbjuder ljusa och trevliga rum med dusch och toalett på
rummet.
Priset för kviltretreat inklusive boende och alla måltider är 2300 kronor.

mailto:angelica@rikstacket.se


Bor du i närheten men inte vill sova över men är med på alla måltider betalar du
1500 kronor.
Om du googlar på Best Western Årjäng, så hittar du bilder över hotellet, interiör
och omgivning.

Ange vilket alternativ som du önskar och ev. rumskamrat
1.    Del i dubbelrum 2300 kronor
2.    Enkelrum 2600 kronor
3.    Inget rum men alla måltider 1500 kronor

Anmäl dig senast den 30 mars till desiree@rikstacket.se

Linderödsgården
Massor med fina kviltar finns överallt på hotellet och i ateljén, så visst flödar
inspirationen här. Om inte annat så är det en lisa att vistas i den fina naturen
runt omkring och lyssna till ljuv fågelsång, när du behöver paus från sömnaden.

Kari som driver Linderödsgården har en longarmsmaskin som hon gärna visar
och du får även testa att prova på.
Det finns sju dubbelrum med dusch och toalett som kostar 2100 kronor och tre
dubbelrum utan dusch och toalett, men med tillgång till dusch och toalett i
korridoren eller nere i spat som kostar 1900 kronor.
Det finns ingen hiss på hotellet och till ateljén, där vi syr, men du får hjälp med
att bära upp och ner dina väskor om du behöver.

Ange vilket alternativ som du önskar och ev. rumskamrat
1.    Del i dubbelrum med dusch 2100 kronor
      2. Del i dubbelrum utan dusch 1900 kronor    
Anmäl dig senast den 30 mars till britt-inger@rikstacket.se

Anmälan
Du anmäler dig till på mejl till respektive ansvarig för retreaterna. I din anmälan
anger du ditt medlemsnummer samt ditt namn, din adress, telefonnummer och
din mejladress. Ange även vilken form av inkvartering du önskar och namnet på
din rumskompis om du vet vem du vill dela rum med.
Glöm inte meddela eventuell specialkost/allergi.

Sy tillsammans med likasinnade i Örsundsbro
Välkommen till Sy tillsammans  Industrivägen 18 Örsundsbro 27 april 2019.
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Vi träffas kl 9.30 -  16.30 och syr tillsammans och har trevligt i all enkelhet. Ta
med dig ditt projekt, symaskin, förlängningssladd, nödvändiga sybehör och
annat som du behöver på syträffar. Det finns strykjärn och strykbräda.
Du betalar 150 kronor och då ingår förmiddags- och eftermiddagsfika.
Du tar med dig egen lunch. Det finns mikrovågsugn om du behöver värma din
mat. Men det är nära till en livsmedelsaffär och pizzeria.
Om du vill ta rast är det gångavstånd till Iittala Outlet
https://www.iittala.com/se/sv/iittalaoutlet och till Vardagsrum
http://www.vardagsrum.se
Du anmäler dig till Elisabeth Hagman  kassoren@rikstacket.se senast 13 april
2019.
Vi har plats till 15 personer, så först till kvarn gäller.

Följ med till Alsace och fira 25års jubileum av European
Meeting Patchwork
Rikstäcket har två annonsörer som anordnar resor dit. Man kan välja att åka
buss hela vägen med möjlighet till sightseeing på olika mellanliggande orter
eller att flyga från Arlanda eller Kastrup till Frankfurt med busstransport till
Alsace.

Du hittar all information på startsidan på hemsidan och i kommande tidning.
Eftersom det är stort jubileum kommer det säkert dit många spännande kviltar
och kviltare.

Rikstäcket läsbar på hemsidan
Ytterligare en nyhet är att du fr.o.m. nästa utgivning av Rikstäcket kan läsa
tidningen som en pdf-fil på medlemssidorna. Den kommer att finnas där
samtidigt med utgivningsdatum som den fysiska tidningen. Vi kommer att ha
max fyra nummer kontinuerligt på hemsidan.
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Kvilttävling
Kvilttävling med temat ”Hembygd” där storleken på kvilten skall vara 60 x 40 cm
liggande format. Kviltarna kommer att visas på Dansk Patchworks
årsmöteshelg i Roskilde och vinnarna kommer att utses vid Rikstäckets
årsmöte i oktober 2019. Här gäller det att starta upp ”de små grå” så du kan
anmäla en kvilt till tävlingen. Mer information kommer i vårnumret av tidningen.

Din vackraste kvilt
Till presentationen av Rikstäcket på Dansk Patchworks årsmöteshelg skall vi
förutom tävlingskviltarna visa andra kviltar i olika storlekar sydda av våra
medlemmar. Kviltarna behöver inte vara nysydda. Du får mer information i
tidningen.

Valberedningens upprop
I kommande tidning söker valberedningen kandidater till styrelsen. Vi behöver
ledamöter, vice ordförande och en ordförande så sätt igång och diskutera med
dina kviltvänner och föreslå lämpliga villiga kandidater.
Vi behöver även flera medlemmar som kan engagera sig i föreningens tidning
genom att skriva och sända in artiklar om händelser/personer som är
intressanta för oss andra kviltare. Har du någon kviltvän som kan en del om
exvis Art Quilt, tygfärgning eller andra spännande tekniker så kom med förslag
till tidningen på lämplig artikel.

Styrelsens arbete
Vi har påbörjat en artikelserie om arbetet i styrelsen. Tanken bakom denna
serie är att vi vill sprida kunskap om föreningens inre arbete. Läs mera i
kommande tidningar.

Vid pennan eller datorn!
Beryel och Britt-Inger

Vill du ändra eller ta bort din prenumeration av våra nyhetsbrev?
Du kan uppdatera dina inställningar eller ta bort din prenumeration
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