Hej och god fortsättning på 2016, närmast väntar Premieringen i Tranås till helgen och i
maj ser vi fram mot en spännande dårriksdag på Suderbys herrgård där vi även valt att
lägga året skinnmässa. Här kommer lite info om annonsen i gotlandsguiden, årsmöte och
mässan och utflykten som kommer lite senare i vår. Vi vill även puffa för att vi fått igång
hemsidan igen (skinnriket.se), kom gärna med tips om hur ni vill att vi ska utforma den
framöver. Bidra gärna med fina foton till hemsidan.
Vårens aktiviteter:
Annons i Gotlandsguiden
Det är i år dags för en ny 3-årsperiod med annons i guiden, Hör av er till Anna-Lena snarast
om ni vill vara med och eventuella ändringar på anna-lena@lillahallvards.se Då vi ser att
många haft idéer om att ändra annonsen får ni gärna fortsätta att komma med förslag.
Årsmöte Lördag 19 mars på Gåsemora,Fårö
Årsmöte på Gåsemora lördag den 19 mars kl 18.30. Vi åker i år till Fårö för årsmöte där vi
börjar kl 17.15 med studiebesök hos Anna och Bertil och ser på deras gårdsslakteri, sedan
blir det årsmöte på Gåsemora kl 18.30. Därefter finns det möjlighet till att äta 3-rätters
middag på Gåsemora och även övernattning, se separat inbjudan.
Skinnmässa 22 maj
Skinnmässa söndag den 22:e maj på Suderbys herrgård. Spara dina bästa skinn och skapa
nya spännande produkter för att delta i Skinnrikets skinnmässa. Vi har samma klasser som i
fjol, med vita-, grå- samt vegetabilgarvade skinn och en produktklass. Mkt fina priser
utlovas då vi bl.a korar Gotlands bästa skinnbesättning 2016. Mer info kommer.
Road-trip måndag den 6 juni.
Den 6:e juni besöker vi några av skinnrikets medlemsgårdar och får en inblick i upplägg
med lammproduktion och eventuell butik hos några av våra duktiga skinn- och
produktproducenter. Årets utflykt blir till norra delen av ön där vi besöker bl.a Pavalds,
Risungs, Nors, Tajnungs och Sorby.

Gå gärna in på skinnriket facebooksida för info. Tips och idéer till Anna-Lena Johansson,
anna-lena@lillahallvards.se
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