
Pandemin stoppade vår årsmöteshelg i Borås, en helg som 
vi verkligen hade sett framemot med allt vad det skulle 
innebära. Möten mellan medlemmar, inspirationen av 
att se alla arbeten och handla i butikerna och kreativitets-
boosten som vi kunde leva länge på. Vi i styrelsen funde-
rade då på hur vi kunde inspirerera våra medlemmar och 
att mötas på annat sätt. 

Rikstäckets Facebookgrupp har drygt 2 400 medlem-

mar, med många dagliga inlägg. En sy-tillsammans helg 
på denna plattform trodde vi skulle inspirera och öka 
kreativiteten för alla som liksom vi älskar att sy lapptäck-
en och andra projekt där vi syr med våra vackra tyger.

Vi valde den planerade årsmöteshelgen och valde ut 
några projekt från äldre upplagor av vår tidning. Sedan 
bjöd vi in våra annonserande butiker att delta i evene-
manget.  Med länk till butikernas egna hemsidor kunde 
vi ta del av erbjudande som gällde under denna helg.

Utlottning av tygpaket
Det blev ett väldigt lyckat evenemang med många del-
tagande som sydde av hjärtans lust, med många inlägg 
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Facebook-träff lurade pandemin
Coronan stoppade årsmötet i Borås, men 
så lätt tänkte inte vår styrelse ge sig.

Sy tillsammans-helgen

Kerstin Lidström  
Carlsson, sypåse.

Ingela Martinsson, 
duk.

Britt-Inger Sundin,  
löpare och förvaring.

18 RIKSTÄCKET NR 128 VINTERN 2020



 

Bussler & Bussler
Long Arm Quilting

Webbshop
Kurser
Quiltretreats
Long Arm Quilting
�Bokning och info  

till alla eventen  
på hemsidan

Bussler & Bussler  |  www.busslerbussler.se  |  maria@busslerbussler.se

Titta  
gärna in i min 

webbshop

och bilder av vad de sytt i facebookgruppen. Bland dem 
som publicerade bilder, ett drygt åttiotal, av de sydda 
alstren, lottade vi sedan ut tre tygpaket och fem små 
ängla pins. 

Repris till våren
Det hela var så uppskattat av de som deltog att vi kom-
mer att genomföra en ny sy-tillsammans igen till våren. 
Eftersom man inte behöver vara medlem i Rikstäcket för 
att tillhöra facebookgruppen fick vi också flera nya med-
lemmar på köpet till vår förening

Här ovan är några smakprov av det som syddes under 
helgen.

Ovan: Gunilla Gustafsson sydde en sypåse och vann ett tygpaket. 
Till höger, uppifrån och ner: Gertrud Mankefors, Ninni Lundin och 
Ann Reutervik sydde scraps-löpare. 
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