
 

 

 

 
 

 

Program 
Våren 
2021 

Medlemsförmåner! 
● Förtur till kurser! 
● Egen sida på vår gemensamma Hemsida!! 
● Möjlighet att använda taggen - UiU:s kvalitetsmärkning! 
● Bidrar till att främja tillvaratagandet av en 

närproducerad och miljöanpassad resurs! 
● och får rabatt på en del av våra arrangemang! 

 

19 mars -  
Digitalt i 
Zoom 
 

Årsmöte - med Föreläsning av Tant Kofta!  
I samarbete med Båvens spinnhus driver hon projektet 
#ullenviärvde. Det och lite till handlar föreläsningen om. 
I övrigt sedvanliga möteshandlingar. 

 
                    I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 

 

Inställd Kurs - Lotta Blom - Tant Kofta 
Sticka och valka en kofta i naturlig och värmande ull - en 
kretslopps fiber med fantastiska egenskaper. Den är krusig 
och elastisk vilket ger varma plagg som håller formen. 
Förtur för medlemmar!  

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan  

 

5-7 mars 
Digitalt 

”Fårfesten Annorlunda 2021” – i enlighet med de krav som 
myndigheterna ställer med hänsyn till pandemin. 
Detta kan vara digitala eller reella evenemang, 
sammankomster med utställare, kurser, föredrag, workshops, 
utställningar eller annat, som återspeglar FÅRfestens syfte.Vi - 
UiU marknadsför, se hemsida och FB 

 

Inställt 
tills 
vidare 

Tisdagsslöjd i Kaniken 
Plats: Västra Ågatan 16 i gränden 
Slöjd, fika och trevlig gemenskap gratis - kan det bli bättre? 
 

 

17 april  
Digitalt i 
Zoom 

Hemma hos - Gitte Söderbäck - FIBER 
Gitte kommer att berätta om sitt företag, inrymt i en 
egendesignad ateljé. Vi får ta del av hennes erfarenheter med 
ullen som ledstjärna. Förtur till medlemmar! 

 

24 april 
Digitalt i 
Zoom 

Kurs - Louise Ström, Väva band med brickor - Spångmurs  
Brickvävning är en tusenårig teknik att väva band. På kursen 
visas en mängd olika band i olika tekniker, teori och historia 
tas upp. Medlemmar har förtur! Anmälningslänk kommer i 
inbjudan.   

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 

http://www.ulliuppland.se/
https://www.tantkofta.se/start-webbshop
http://farfestikil.com/
https://ulliuppland.se/
https://www.upplandsmuseet.se/hemslojd/tisdagsslojd-i-kaniken/
https://fibergittesoderback.wordpress.com/
http://www.spangmurs.se/


 

 

 

5 Maj 
Digitalt i 
Zoom 

Medlemsmöte ”Kul med ull” Medlemmarna Kicki Trodin och 
Eva Andersson kommer att berätta om event inom ramen för 
”Kul med Ull” 

https://stockholmslansmuseum.se/kul-med-ull/

