Söndagssamtal den 30 april.
Vid Riksmötet i Uppsala pratade Barbro Li och Ulrica Pracht om detta med de drygt
120 medlemmar från hela landet som samlats. Bland dem var 15 kontaktpersoner från
lokalgrupperna. Många synpunkter presenterades. Vi vill ha fler!
Från oss i styrelsen är det både roligt och viktigt att ha kontakt med medlemmarna. Ett sätt är
att ha levande samtal, men det blir omöjligt i en förening med cirka 1000 medlemmar. Ulrica
Pracht har haft kontakt med lokalgrupperna de senaste åren. Kontaktpersonerna har fått brev
några gånger per år. Breven skrivs för att det finns information som vi tycker är viktigt att
medlemmarna får ta del av. Vi utgår från att brevens innehåll förmedlas vid lokalgruppernas
möten. Vi hoppas att ni vill ge oss feedback på informationen och/ eller berätta något lite om
vad ni har på gång. Det känns snopet att skicka brev men inte få något svar!
Nu tar Chatrin Jonson i Sundsvall vid som kontakt mellan styrelsen och kontaktgrupperna.
Kul är det också att få läsa om det som händer i grupperna och kanske tom få se bilder. Kolla
in vår facegruppsida Täcklebo Broderiakademi! Sätt dit Täcklebo Broderiakademi framför
ert eget namn så är ni lätta att hitta.
Ni har väl upptäckt vårt Instagramkonto? täcklebo_broderiakademi Vill du synas där
skickar du bilder till broderiakademin@gmail.com. Vi inspirerar varandra!
Ett förslag som mottogs med skratt och glädje var att vi alla skickar in broderade bidrag till
Liljevachs Vårsalong 2020. Mera fritt broderi åt folket! På hemsidan kommer vi att länka
till reglerna och anmälan. De publiceras i början av juli på Liljevachs hemsida. Visst vore det
kul med en broderiflod…?
Vi pratade om Guldnålstävlingen. Härmed skickar vi frågan på remiss till alla lokalgrupper
och medlemmar.

Kan Guldnålstävlingen bestå av både en medlemstävling och – för dem som
vill- en jurybedömd tävling? Tävlingen skulle kunna gå av stapeln precis
som vanligt medan den jurybedömda delen skulle ske på ett sätt som passar
deltagarna. Diskutera i era lokalgrupper eller tänk i ensamhet. Kom med
synpunkter till styrelsen@broderiakademin.nu. Resultatet av era
synpunkter redovisas på kommande årsmöte.
Precis som tidigare somrar så uppmanas lokalgrupperna att samla medlemmar och andra till
broderistunder på gator och torg. På Världsbroderidagen 2019 föreslår vi att man broderar
på temat MAKE LOVE – NOT WAR. Lägg ut bilder och berättelser på våra facebooksidor
och på Instagram!
En utmaning till alla er verksamma textillärare! Skulle man kunna tänka sig, att en aktivitet
för våra skolelever på temat KÄNSLOR kunna genomföras? Publicering i tidningen kanske.
Finns det några textillärare som skulle vilja bilda en projektgrupp i frågan? Hör av er!
Det var ett smakprov från söndagen i Uppsala! / Barbro och Ulrica
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