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SKEPPLANDA. Workshop i textilt 
återbruk har startats upp i Skepp-
landa bibliotek.

Ett tiotal deltagare kom till den 
första träffen som hölls i torsdags.

– Vi skapar nytt av gammalt mate-
rial, förklarar cirkelledarna Lena 
Frantzén och Ann-Catrin Dafgård.
Det är den gamla tidens syjunta det handlar 
om. Deltagarna har med sig sitt egna mate-
rial, tyg som inhandlats på second hand eller 
som av någon anledning bara blivit liggande 
hemma i garderoben.

– Detta ligger i tiden. Ideologiskt och 
moraliskt känns det helt rätt. Vi återvänder 
material som annars går till spillo, säger Lena 
Frantzén.

Några skapar konst, andra bärbara plagg. 
Den gemensamma nämnaren för cirkelmed-
lemmarna är kreativitet och social samvaro.

– Vi kommer att träffas varannan torsdag 
(jämna veckor) under fyra veckors tid. Det är 
möjligt att vi förlänger cirkeln. Det är upp till 
deltagarna, avslutar Ann-Catrin Dafgård.

Här blir 
gammalt 
som nytt
– Workshop i textilt återbruktextilt återbruk

I torsdags var det premiär för Studieförbundet Vuxenskolans workshop i textilt återbruk.

Med hjälp av gamla tyger skapas nya plagg. 
Fikastunden är dessutom ett självklart 
inslag.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda
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www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-ÄlvängenAlafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Vi träffas: Vi träffas: 
 Alla åldrar  Alla åldrar 
Kvällsmat på plats: Kvällsmat på plats: 
 Soppa och bröd, kaffe och tårta. Soppa och bröd, kaffe och tårta.
Trivsam samvaro: Trivsam samvaro: 
 Kanske du lär känna en ny granne? Kanske du lär känna en ny granne?
Pyssel:Pyssel:
 Gör ett kort inför  Gör ett kort inför 
 Alla hjärtans dag  Alla hjärtans dag 
 till någon du gillar. till någon du gillar.
Lekrum för de små.Lekrum för de små.
Självkostnadspris! Ingen anmälan!Självkostnadspris! Ingen anmälan!

FestFest
Starrkärrs församlingshem  Starrkärrs församlingshem  
torsdagen den 10 feb. 17.00-20.00torsdagen den 10 feb. 17.00-20.00
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Starrkärrs Röda Kors inbjuder till

ÅRSMÖTE
Tisdag 22 feb kl 19.00
Dagcentralen i Älvängen

Program:
Sedvanliga mötesförhandlingar 

Förtäring 
Lotterier

Varmt välkomna!
Styrelsen.

I SKEPPLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Hörselskadades Riksförbund
08-457 55 00, www.hrf.se

Har alla börjat prata 
otydligt?


