
Lokalgrupperna

Vår programgrupp hade gjort en fin planering för vårens 
aktiviteter, toppad av en resa till Sy- och Hantverksfesti-
valen i Stockholm i februari. På många sätt blev denna 
resa en riktig höjdpunkt på året, för ännu hade vi inte 
drabbats av coronaviruset i Sverige.

På agendan i övrigt stod stickpåsar, väskor, och förva-
ringar.

I slutet på mars insåg vi att det var klokt att vi träf-
fades via vår facebook-grupp i stället för IRL. Detta med 
digitala möten är nytt för många av oss, vi är inte så be-
vandrade på alla möjligheter som cybervärlden ger oss. 
Men att skriva i fb-gruppen kan de flesta, och övriga höll 
vi kontakt med via telefonen!

Det gick över förväntan och till sommaren kunde 
vi mötas igen med en avslutning hemma hos en med-
lem. Med avstånd och respekt och en relativt låg smitt-
spridning i samhället så var det möjligt.

Hösten  såg lovande ut. Vi träffades för att sy (och fika 
och prata förstås). Nu hade vi förkläden och babytäcken 
som största fokus, men vi sydde också pannlappar med 
julmotiv och fler förvaringar. Babytäckena skänktes till 
neonatalavdelningen på Sunderby Sjukhus utanför Luleå.

Vi hade tur och fick besök av Maria Bussler med hen-
nes rullande tygaffär i oktober vilket vi uppskattade otro-
ligt mycket!

Men tråkigt nog så återkom viruset med förnyad kraft 
och vi fick än en gång börja träffas i vår fb-grupp.

Mycket har blivit sytt ändå under detta år 2020, och 
vi tillåter oss att göra hur vida utvikningar som helst från 
det som planerats. Planeringen ser vi som ett sätt att in-
spirera och tipsa varandra.

I skrivande stund är vi igång med planering för digi-
tala träffar under våren, och det får vara så till dess att vi 
kan kunna oss trygga med att träffas på ”riktigt” igen!

Facebook ersatte fysiska möten
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Som för oss alla har år 2020 inneburit flera utmaningar, 
så även för vår lokalgrupp Kanon kviltarna i Boden, 
skriver Anna-Greta Johansson.

Från vänster: Katarina 
Larsson , Louise 
Sundström, Gerd 
Ericsson, bakre raden 
Ann-Katrin Johansson, 
Anna-Kari Eklund och 
Anna-Greta Johansson.

Kanonkviltarna sydde mycket under 2020: 
väskor, babytäcken, förkläden, förvaringar 
med mera.
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