Lokalgrupperna

Föllingegruppens utställning på Föllinge slöjd i Föllinge.

Jämt-Kvilten firar 25 år
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Jämt-Kvilten är en av Rikstäckets lokalgrupper som också
är en egen förening. I år har de funnits i hela 25 år, vilket
de också firat.
DET ÄR EN MÅNDAGSKVÄLL I MARS och Vuxenskolans lokal i Östersund fylls, snart är alla platser upptagna. Det
är dags för Jämt-Kviltens 25:e årsmöte, och ett fyrtiotal
medlemmar har slutit upp. Det är ett förväntansfullt sorl
i lokalen och det plockas med möteshandlingar och de
små sömnadskit som delats ut.
Innan själva årsmötet startade berättade Ann-Katrin
Wiberg, som var med och startade föreningen och dessutom var föreningens första ordföranden, om hur det
hela började. Hon visade också några av de alster som
syddes då och hur de första mönstren såg ut. Därpå följde
de sedvanliga årsmötesförhandlingarna innan kvällen avslutades med smörgåstårta och en godbit.
Jämt-Kvilten som är en av de största, eller kanske till
och med är den största, fristående lokalgruppen i Rikstäcket, har under året firat 25 år. Föreningen har i dagsläget 152 medlemmar spridda över Jämtlands län. Den är
organiserad med en styrelse och eftersom den geografiska
spridningen är stor, är föreningens medlemmar fördelade
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på sex mindre grupper som träffas på olika orter i länet.
Träffarna utformas av medlemmarna och kan ha olika
innehåll. De är, liksom Jämt-Kvilten som helhet, öppna
för nya medlemmar. Två gånger om året träffas styrelsen
med representanterna för grupperna. Vi har en liten medlemstidning som skickas ut till medlemmarna i mars och
oktober varje år. Gemensamt för alla grupper är att de turas om att vara värdar på de gemensamma träffarna.
Fyra gånger om året bjuds alla medlemmar in till gemensamma sylördagar där en grupp är värd. I värdskapet ingår
att planera dagens tema och förbereda ett kompendium
med mönster och instruktioner, ordna för- och eftermiddagsfika samt ett lotteri där alla deltagare har möjlighet
att vinna. Lördagsträffarna brukar locka ett sjuttiotal
medlemmar och någon butik brukar alltid finnas på plats
för den som har ”fel” material med sig. Hittills i år (oktober) har vi hunnit med tre av de fyra träffarna. Temat
för den första träffen var kanotblock och den andra var
poletwist.
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Västras utställning på Krokoms Gamla Lanthandel.

Årets tredje träff som ägde rum i september blev lite
annorlunda. Med anledning av att Jämt-Kvilten fyller 25
år var det Jämt-Kviltens styrelse som stod för värdskapet
och hade planerat lite firande. Temat denna gång var projektväskor och alla som deltog fick mönster till två versioner av projektväskor samt ett materialkit. Fram emot
eftermiddagen hade de flesta hunnit sy klart sina projektväskor och nästa del av firandet påbörjades. Symaskiner
och sybehör städades undan och deltagarna fick gå ihop
i lag om tre för ett kviltrelaterat quiz. De vinnande lagen
fick priser för sina insatser. Samtidigt förbereddes den gemensamma middagen som medlemmarna bjöds på som
avslutning på dagen.
Förutom att fira tillsammans i Jämt-Kvilten ville vi
också visa upp oss. Därför ordnade de olika grupperna utställningar på sju olika platser i länet. Först ut var Norra

som hade sin utställning i april-maj på gamla kommunalhuset i Lit. Därpå följde Västra som hade utställning på
gamla lanthandeln i Krokom i maj-juni. Föllinge hade
sin utställning på Föllinge slöjd i juni. För elfte året hade
Ragunda sin traditionella utställning på Strånäset i juli.
Södra hade sin utställning på Näs kyrkstallar i augusti.
Slutligen hade Bräcke-Ånge sin utställning på Folkets
hus i Bräcke under september månad och samtidigt hade
Östersundsgruppen sin utställning på Galleri Remi i Östersund under en vecka i mitten av september. Vi har haft
en hel del besökare under våra utställningar och förhoppningsvis lyckats med att både visa upp oss och locka till
oss fler kviltintresserade medlemmar.
Förhoppningsvis kommer vi att kunna fortsätta med
våra stora och små träffar under många år och få möjlighet att fira fler jubiléer tillsammans i framtiden.

Specialitet:
Frösö handtryck
Kattyger
Svart-vita tyger

Vi skickar gärna mot faktura. Fraktfritt över 500 kr.
Grupper välkomna. Ring för öppettider 08-7412709
Margaretha Rickman Törnqvist ♥ Tungelstav. 170
Tungelsta ♥ margarethanilsson@telia.com
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