Gemenskapen är viktig.

Arbete pågår.

Vårens tema
var ”förvaring”.

Sashiko-Boroväska.

Förvaringar, kviltkurser – och lite
Hunnebergskviltarna blev av med hyran
mot att de piffade upp en lokal eller två
– och på köpet fick de ett nytt namn.

sitter vi och syr hyresfritt i en ljus fin lokal på Medborgarskolan mitt i stan.
Vi är nu tio i föreningen, och vi månar om att ha en
fin gemenskap och ta tillvara vårt kviltintresse samtidigt
som vi inspirerar och lär oss av varandra.

Under 2000-talet kom Hunnebergskviltarna till i en
klubblokal som tillhörde en bandyförening i Vänersborg.
Min man var engagerad i styrelsen för föreningen, vi passade på att piffa upp lokalen och i gengäld fick vi sy där
hyresfritt.
Efter ett antal år bytte mannen bandyförening. Vi
packade ihop och flyttade med till nästa klubblokal, piffade upp där och fick sy hyresfritt. Samtidigt bytte vi
namn till Bandykviltarna.
Tiden gick och mannen slutade även i denna styrelse, men i samma veva flyttade Medborgarskolan till nya
fräscha lokaler. Vi packade och flyttade återigen, och nu

Nytt tema varje termin
Den här terminen har vi haft tema ”Förvaringar” på våra
workshops.
Vi har några timmar på förmiddagen där de som vill
kan lära sig olika tekniker genom att sy något projekt.
Den här terminen har vi sytt en pennförvaring, en stickförvaring, en Sashiko-Boroväska och en påse. Nästa termin blir ett nytt tema.
Vi betalar en terminsavgift som går till en extern kurs
för alla. Vi har bland annat haft en kurs med Anna-Malin
från Katrines Quiltestue med Curvelinjalen, Marie från
Textilia i Lidköping som lärdes oss New York beauty-
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Lokalgrupperna
Självklart finns
en ”piffad”
bandyklubba
på plats.

Våravslutning hos
Kviltsystrarna i Varberg
TEXT: KERSTIN HALLBERG FOTO: EVA JOHANSSON

Den här våren har väl inget varit sig likt. Vi i gruppen har inte träffats sedan i februari. Var och en
har suttit hemma på sin kammare och sytt, med
roliga mönster levererade på nätet av Eva ”Bambi”
Johansson. Det har varit jätteroligt, men inget är
väl som att träffas och skratta och prata. Därför
beslutade vi att vi ville träffas före sommaren.
Träffen hade vi i Föreningsstugan i Apelviken
(utomhus med social distansering) den 28 maj.
Vädret var fint, lite blåsigt, men det är vi vana vid
på västkusten. Det vankades jättegod smörgåstårta samt kaffe och kaka. Nästan alla deltog, och
några hade fina alster att visa upp.
Sommarutställningen i Träslövsläge fick bokas av, precis som alla andra aktiviteter i sommar-
Varberg. Efter att ha shoppat lite tyger med mera
var alla nöjda och glada, och önskade varandra
en skön och coronafri sommar. Vi skildes åt med
förhoppning om att kunna starta som vanligt igen
i mitten av augusti.

bandy
block på olika sätt, och vi var en helg hos Mikael Svensson och lekte med tyger.
Vi har också förmånen att ha två mönsterdesigners för
bland annat Quiltemagasinet, en Longarmsägare och två
kviltaffärsinnehavare i vår grupp.
Blandad kompott
Vi syr olika projekt – gemensamma och egna. En tycker
om att sy kurvor, en annan tycker om att sy roliga förvaringar, en är utbildad skräddare som vi kan vända oss
till för att få råd och hjälp när vi har fastnat... Vi är en
blandad kompott.
Gruppen träffas en söndag i månaden och då har vi
fri sluttid. Vi valde att fortsätta träffats under våren när
cornaviruset härjade, men höll avstånd och tvättade händerna ofta.
Det skulle vara roligt att ha ett utbyte med andra
lokalföreningar, hör av er!
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Fika i en ”coronaring”.

Coronasäker miniutställning.

Några av de mönster vi sytt tillsammans över nätet.
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