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Lokalgrupperna

Törnrosorna brukar ha möten på en 
skola på Albyberget i Botkyrka söder 
om Stockholm. De valde att bjuda in 
sina ostkantsvänner till Stufvenäs, 50 
mil hemifrån. Varför? 

Svaret är att Stufvenäs ligger vackert 
vid havet, allt som är viktigt för en kvilt-
helg fungerar där och det är väl inarbe-
tat, så valet blev enkelt trots avståndet. 
Och de vet att Ostkantens deltagare 
gärna åker dit. 

Deltagarna hann knappt bekanta sig 
med sina hotellrum innan det blev tid 
att gå en tipsrunda utomhus och försöka 
svara på kluriga frågor. Några exempel; 
När uppfanns symaskinen? Vad var den 

TexT och foTo: Lena Möre

På möte med Ostkanten

Stufvenäs Gästgifveri vid Kalmarsund har tagit emot syglada 
kviltare många gånger. I år var det lokalgruppen Törnrosorna 
(läs Södertörns rosor) som var värd för vårt årliga vårmöte 
Ostkanten, i vilket ett tiotal lokalgrupper längs Sveriges östkust 
ingår.
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tillverkad av? Vilka stygn kunde den 
sy? (Den som googlar kan hitta sva-
ren.)

Törnrosorna fick stafettpinnen av 
Stjärnkviltarna i Norrköping våren 
2018. Med uppdraget följer alltid en 
utmaning och inför 2019 var det Vat-
ten.

Törnrosorna hade sytt så kallade 
Afrikatäcken av UFO-block som 
Karin Neckam hade fått. I Rikstäck-
ets tidning sommaren 2016 fanns 
en uppmaning från Anna-Greta 
Lindström att ”sy block av ditt spill 
och skänk till välgörande ändamål”. 

Blocken skickades till Karin Neckam 
och har legat där och ”mognat” ända 
till nu – då de äntligen blev Afrika-
täcken. (Spilltyg, som blev block, 
som blev UFO:n, som blev täcken att 
skicka till Afrika).

Värdgruppen ska ordna kurser och 
de kurser som fanns hette Staden, 
Mormorsrutor, Förvaring ByAnnie 
och Kviltförkläde. Det är värdgrup-
pens egna medlemmar som ställer 
upp som kursledare. En femte grupp 
var systugan där man fick sy på sina 
egna UFOn.

Att vi åt god mat och fick sova gott 

i sköna sängar ingick i priset. En av 
deltagarna, Berit Thunell, hade lite 
svårt med sömnen och skrev en sång-
text till Törnrosorna mitt i natten. 
Den framförde hon vid söndagens 
lunch. Broschen i texten syftar på ett 
yoyo-block med eget namn som alla 
fick som namnbricka.

Nästa år är alla Ostkantens lokal-
grupper välkomna till Visby av Kvilt-
källingarna med utmaningen Svart, 
vitt och ett litet stänk färg. 

En sång till Törnrosorna  
– som tack för en trevlig helg

Melodi: Flickorna i Småland 
 
När Ostkanten ska träffas, är vi många som åkt långt, 
vår hobby gör att vi tar plats, så det får ej bli trångt, 
med kurser utav flera slag, där många någon dag, 
kan visa upp ett resultat, av vad man gjort idag. 
 
Refr: Det är städer som byggs upp av vackra tyger, jo 
minsann 
och om något inte räcker, kan man handla av Sivan, 
det blir festförkläden, prylfodral att lägga saker i, 
och med remsor som är långa, kan det mormorsrutor bli. 
 
I systugan en grupp det satt, som säkert tänkte att: 
om uti dagar tre jag syr, jag kommer nog ifatt. 
Men UFO:n har förmågan att bli fler och fler och fler 
och därför finns ju risken, att den högen växer mer. 
 
Refr: Ni som ordnat detta borde faktiskt ha en stor eloge, 
som har kunnat fixa så, att alla vi fått varsin brosch. 
Någon gång har den nog hamnat uti kaffe eller mat, 
för på faten man serveras elegant och delikat.

Text av Berit Thunell


