Om föreningen

Bli gärna medlem i föreningen för att få information om
aktuella händelser. Även stödjande medlemskap är värdefullt.
Medlemsavgiften, 125 kr/år (+75 kr/extra familjemedlem),
inbetalas till föreningens plusgirokonto 40 08 97-5, Linodlarföreningen Fransåker. Glöm inte att ange namn och
kontaktuppgifter, gärna även e-postadress samt att betalningen
gäller medlemsavgift. Information om föreningen:
se www.linodlarna.se eller ring vår ordförande Eva Bisell,
tel 070-663 22 86. Föreningens adress: Linodlarföreningen
Fransåker i Stockholms län, c/o Törnhage, Saturnusringen 26, 195 56 Märsta.
Vi tar gärna emot studiebesök. Föreningen samarbetar
med Vuxenskolan, Upplands Väsby. I verkstaden kan du
hyra maskiner för att bereda ditt eget rötade lin. Lokalhyran
är 100 kr för första timmen och 50 kr/timme därefter. Kontakta
Birgitta Törnhage, tel 0733-14 19 68, som ser till att du får
information om gällande regler och sakkunnig instruktion
om bråkan och skäkten innan du sätter igång. Av säkerhetsskäl bör man alltid vara två personer i verkstaden

Linodlarföreningen Fransåker
i Stockholms län
Program 2021

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan

Föreningens hemsida, www.linodlarna.se
Kontakta föreningen: info@linodlarna.se
Linodlarföreningen Fransåker finns även på Facebook

Linodlarföreningens program

Linodlarföreningen Fransåker i Stockholms län
bildades 1985 och har till ändamål att:

Föreningen har en rad årligen återkommande aktiviteter. På grund
av pandemin kan ett normalt program med bestämda datum inte
presenteras. Däremot kommer lin att odlas. Information om
möjliga aktiviteter kommer att läggas på hemsidan och skickas
som e-post till medlemmarna.
(OBS! Rensa full inkorg!) Håll också utkik efter:
Spinndagar; Odensala konst- och hantverksrunda med utställning;
deltagande i Skansens lin- och ulldagar i augusti/september;
Sigtuna möte; Linodlarföreningens höstmöte med specialprogram
och presentation av vinnare i rötningstävlingen i november;
julmarknader.
Årsmötet, normalt i mars, flyttas i år till den 29 maj, då vi hoppas
kunna genomföra det utomhus. Mer information kommer.

Sprida intresse och kunskap om lin och linodling
Anordna kurser och utställningar om lin
Förmedla kontakt mellan linintresserade
Underlätta linberedning för medlemmar och linodlare
med hjälp av utrustning i linberedningsverkstaden på
Fransåker.
Sverige har utmärkta förutsättningar för linodling och vårt lin var
berömt för sin höga kvalitet, men 1966 upphörde det statliga stödet
till linodling. I dag finns ingen kommersiell odling av spånadslin i
Sverige. I vår förening, liksom i motsvarande föreningar ute i
landet, märks nu ett stadigt ökande intresse för linet och dess
breda användningsområde.
Utställningar

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan ordnar föreningen
varje år en studiecirkel i linodling, där deltagarna kan följa varje
moment i linodlandets konst från sådd till färdig tåga. Kursen omfattar normalt tio tillfällen. 2021 kommer lin att odlas som vanligt,
men möjligheterna att delta i de olika momenten blir begränsade.
Se hemsidan för vidare information.
Årets stora utmaning!
Odla 1 m2 lin du också! I ett gemensamt upprop från Svenska
Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund och Föreningen Sveriges
Hemslöjdskonsulenter utmanas alla vi som gillar lin att delta.
Information om hur det ska gå till kommer på vår hemsida.
Låt oss klä Sverige i en prickig särk av vita och blå linblommor!
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