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UTSTÄLLNINGAR

STICKSTÄMMA RANSBERG

Stickstämman i Värmland 2012 - Lägg vantarna på Ransberg.
Vi bjuder på Värmland i maskor genom vantar och mössor i olika tekniker. I 
natursköna Ransberg kan du njuta av lugnet samtidigt som du får ditt lyst-
mäte av garn och stickning tillgodosett. I år går Stickstämma av stapeln när 
hösten står för dörren med sina vackraste färger att inspireras av och beho-
vet av vantar och mössor är som mest aktuellt.
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Hej!

Jag heter Britta Stolpe och arbetar på Studieförbundet Bilda med bl.a. hantverk. Nu förbereder 
jag årets Stickstämma i Värmland tillsammans med Solstickorna och NBV
Stickstämman är den 5-7 oktober i Ransberg. Vet att du nyss haft utställning i Karlstad, tyvärr 
var jag inte och tittade men en kollega var det och tipsade mej. Så nu har jag varit inne på din 
hemsida och riktigt ”göttat” mej tre eller fyra gånger. Jag undrar om du vill och kan delta med 
utställning, försäljning under stämman och en föreläsning på fredagskvällen?
Tacksam för kontakt!
Mvh
Britta Stolpe

Hej Britta.
Vad bra att du hörde av dig. Din kollega frågade mig när hon var på min utställning och jag 
lovade tänka. Så på min ToDo-lista finns att jag ska höra av mig. Jag tycker att det skulle vara 
jättekul och gör det gärna om jag kan ta mig till platsen. Jag tänkte bo hos mina föräldrar eller 
min syster i Arvika - som jag alltid gör när jag är i Värmland. Kan jag bli hämtad från någonstas 
dit jag kan ta mig? Jag vet inte om Karlstad är närmaste plats. Kollade lite på kartan men vet 
fortfarande inte hur jag ska ta mig dit. Kanske jag ska sova över där någonstans om jag ska 
prata på kvällen. Det praktiska löser sig. Jag kommer gärna och skriver med en gång in det i 
min kalender.
Hälsningar Katrin

Hej Katrin!
Å, vad glad jag blir!! Du kan kika på Bildas hemsida www.bilda.nu under aktuellt eller på stick-
stammanivarmland.blogspot.com. Då tror jag att en del av dina praktiska frågor löser sig och 
sen hjälps vi åt med logistiken. Om ca. två veckor så är nog det mesta av programmet klart. 
Jag jobbar nu för fullt inför helgen med ”Hantverk & Våfflor och ber att få återkomma till dej i 
mitten av nästa vecka.
Det jag behöver veta är om du är intresserad av mat och logi för hela helgen eller delar av 
tiden. Naturligtvis står vi för kostnaden. Har du något ekonomiskt anspråk på fredagens föreläs-
ning? Vi vill också ha en liten presentation av dej som ska skrivas in i programmet.
Ha det gôtt och vi hörs!
Hälsningar
Britta Stolpe
Konsulent
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  Hej alla glada stickerskor!

Nu rycker vår efterlängtade stickstämmohelg allt närmare. Och flitens lampa kommer lysa 
starkt hos oss under kommande vecka för att vi ska hinna få allt färdigt i tid. J

Vi börjar med upplägget för helgen.
Fredag:
Kl. 16.30-18.00                             Välkommen att checka in på Ransberg 
Kl.18.00                                         Kvällsmat i form av Tacobuffé på Värmländskt vis
Kl. 19.00                                        Föreläsning med Katrin Bawah
                                                   Fri stickning

Lördag:
7.30-9.00                              Frukost
8.45/9.00-12.00/12.15               Kurspass 1-11
12.00/12.15-13.00/13.15           Lunch
13.00/13.15-16.00/16.15           Kurspass 12-22
17.30-18.45                                   Middag
19.00-ca. 20.00                             Föreläsning med Maja Karlsson
                                                 Fri stickning
21.00-                                   Kvällsmat i grillstugan 
     Fri stickning till dess att man behöver sova en stund J

Söndag:
7.30-9.00                                 Frukost
8.45/9.00-12.00/12.15               Kurspass 23-33
12.00/12.15-13.00/13.15           Lunch och utcheckning

 

Om man vill stanna en extra stund och ”bara vara med sin stickning” är det helt okej att 
stanna till 15 då vi packar ihop, låser och åker hem.
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Utställning i övre hallen på Ransberg.

Genom att utnyttja alla krokar som redan fanns - nerflyttade tavlor, gardin-
stänger, fönsterbrädor, dörrar och möbler så blev det till slut en trevlig vis-
ning.
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