
Mitt i hjärtat av Dalarna ligger en 
pärla vid namn Våmhus.

Den ligger ca 15 km norr om 
Mora och är beläget i nordvästra hör-
net av Orsasjön.

Där finns det en stor bygdegård 
som är flitigt utnyttjad, åtminstone 
under några sommarveckor. Då in-
vaderas bygdegården av cirka 25 kvil-
tare per vecka.

Vintersuccé
Quilt Camp pågår under tre veckor, 
och har varit igång sedan i mitten på 
2000-talet alltså cirka 15 år. Flera av 
deltagarna har varit med sedan star-
ten.

Vinterveckan, som startade som 
en chansning förra året, blev en succé 
och i år kom hela 27 personer dit för 
att sy och umgås.

Måndag 2 mars samlades vi i år, 
efter att alla Vasaloppsåkare som so-
vit där under helgen hade gett sig iväg.

Festsal och stort kök
Bygdegården består av en stor festsal 
uppe och en lika stor sal i källaren 
(där vi sover). I källaren finns om-
klädningsrum, toaletter, bastu och 
sju duschar. Ett stort kök finns också 
i anslutning till festlokalen.

När alla fått varsitt bord i den sto-
ra festlokalen och en liten plats i nåt 

av kylskåpen, så plockade vi upp våra 
symaskiner och började sy.

Vi har också matlag, där man fick 
delta om man ville. Då lagade man 
mat till de övriga i matlaget en dag 
under veckan till självkostnadspris. 
Ofta blev det mat över, och den räck-
te också till lunchen dagen därpå.

Varm samvaro
Otroligt vackra skapelser såg dagens 
ljus under veckan. Samvaron under 
camp-dagarna är både varm, stimu-
lerande och inspirerande. Det är väl 
det som gör att man vill åka tillbaka, 
det och den underbara naturen runt 
omkring.

Quiltcamp i 
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I början av mars, strax efter Vasaloppet, samlades  
27 kviltare för en intensiv kviltvecka i Våmhus.

– Vinterveckan

Ulrika Carlsson, täcke. Maj-Britt Wildén, log cabin  
(detalj).

Lena Schelin, barntäcke (detalj). Maria Bussler, fågelkvilt.
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