
Inbjudan till program 2020 
För Hembygdsföreningarnas textilombud 

 
Heimbygdas årsstämma den 28 mars där Textilkommittén kommer att medverka och visa 
den nya dräktsidan www.drakterjh.se samt presentera några framtidstankar. Ni uppmanas att 
anmäla er till årsstämman via er förening snarast. Klä dig gärna i dräkt eller ta med en dräkt 
från din socken för fotografering till dräktsidan.  
 
Den 22 april klockan 13.00 medverkar textilkommittén vid arkivcafé på Landsarkivet 
under rubriken ”Dräkten som kulturarv”. Dit är du också välkommen. 
 
Den 16 maj kl. 11.00 hälsar Revsunds hembygdsförening välkommen till en dag med tema 
”Skapa nytt från gamla samlingar”. Fika med smörgås kan köpas. Träffen är öppen för alla 
textilt intresserade och anmälan görs senast den 6/5, se nedan! Tillfälle finns för fotografering 
av dräkt till dräktsidan. 
 
Den 5 september kl. 11.00 är Backgården i Alsen öppen för oss. Hilda Runsten visar och 
berättar om ”Alsendräkten på Instagram”. Alsens hembygdsförening hälsar välkommen och 
fika med smörgås kan köpas. Träffen är öppen för alla textilt intresserade Anmälan görs 
senast den 26/8, se nedan! Även här finns tillfälle för dräktfotografering. 
 
Den 10 oktober kl. 11.00 blir det en textilombudsträff  på Jamtli med visning av 
textilrekvisitan och Nationalmuseum Jamtli samt workshop med textiltryck. Förtäring kan 
köpas i Jamtli café. Träffen är öppen för alla textilt intresserade. Anmälan görs senast den 
30/9, se nedan! Även här finns tillfälle för dräktfotografering. 
 
Textilkommittén utlyser ett årligt textilpris i två kategorier. Textilt arbete i 
Hembygdsförening och Utveckling av textilt kulturarv. Information kommer senare, men börja 
redan nu att tänka på nomineringar! 
 
Det är fortfarande viktigt att ni fortsätter att lämna in uppgifter om era dräkter till Ingela under 
adress ingela.fredell@regionjh.se . Om du är osäker be gärna kommittén om hjälp. 
Se utbudet på program från Hemslöjdskonsulenterna på www.hemslojdenjh.se 
Följ oss även på www.heimbygda.se och www.facebook.com/HeimbygdasTextilkommitte 
 
Alla anmälningar görs till Lowissa Frånberg lowissa.franberg@jamtli.com 070-554 33 30 
 
Med vänlig hälsning 
Heimbygdas textilkommitté 
 
Sigrid Grenholm 063- 34 200, Örjan Bertilsson 063- 370 47, Marie Madsen 070-322 79 39, 
Ingela Fredell 070-644 67 36, Lowissa Wallgren Frånberg 070- 554 33 30, Minna Lehtomäki 
070-242 10 66



 


