Boka en kreativ helg i sömnadens tecken

Symester i Gällared

I skogen åtta km öster om Ullared i lilla byn Gällared ligger Bygdegården där
erbjuder jag och min "sidekick" Claire en syhelg med likasinnade sytokar.
*Alla är hjärtligt välkomna oavsett ålder och kunskapsnivå.
*Vi hjälper varandra vid behov, vi gläds och inspireras av varandra.
*Ingen Jante på #syhelgigällared

Varför just “Symester och Syhelg i Gällared” ?
-Att få egen tid att bara sy, inte tänka på att laga mat, diska och städa eller att någon
stör dig.
-Att sy något nytt till sig själv eller någon annan
-Att sy det som du velat gjort länge men inte haft tid att göra.
-Att få gjort klart sina “UFON” ofärdiga saker i gömmorna .
-Att umgås, lära sig nytt och inspireras av likasinnade Sytokar.
-Att sy och “återbruka” tyger som du har liggande

Följande tillfälle kommer att finns vårvintern 2022 och det är först till kvarn
som gäller…
-Syhelg 2 * 4-6 februari
-Syhelg 3 * 4-6 mars

Vi startar på fredagen med smörgåsfika ca kl. 9.30 och avslutar på söndagen ca kl.
16.00 med fika. Däremellan serveras 2 frukostar, 3 luncher, 1 fredagsmys och 1
tvårätters middag och 3 gofika.
Från kl. 8.00 på fredagen finns jag i lokalen så du kommer när du kan under dagen.
Meddela gärna när du kommer för matens planering.
Du får gofika och god mat lagad från grunden med bl.a råvaror från lokala
producenter.
Vi kommer bl.a. att servera kött, fisk och fågel.
OBS! Tyvärr kan vi inte ta hänsyn till specifika matpreferenser men självklart tar vi
hänsyn till allergier, glutenintolerans och laktos.
Kaffe/Te och mjölk till dito finns att ta hela dagen. Vi har vanligt och bubbelvatten
som måltidsdryck.
Snacks, godis, frukt, specialkost, vin, cider och öl är helt ok att ta med själv om du
vill och det finns kylrum.

Vad ska jag ta med mig ?
-Du tar med dig “allt” du behöver för att sy och klippa/skära i.
-Ta också med förlängningssladd och någon extra lampa då det är normal belysning
i bygdegården.
Inneskor eller varma sockor om det är kallt på golvet. Dyna till stolen kan vara skönt
att ha.
Vad finns i Bygdegården när vi har Sylan :
-Mat och fika avdelning i lilla salen som ligger direkt ansultning stora salen.
-Det finns lite mönster, mönsterpapper, strykjärn, strykbrädor och skärmatta (ta med
egen rullkniv) som du får låna.
-Det finns bordtennisbord att kunna rita av mönster och klippa tyger på. Jag kommer
också ta med inspiration plagg som jag har sytt upp av en del av de mönster som
finns att låna.
-Du får ett eget bord som är 160x70 cm att sy vid.
Vi är max 22 deltagare inkl. köksan (jag, Gunnel) och min “Sidekick” Claire på
www.farmhouselife.se

Behöver du en liten paus från symaskinen?
Ta en skön skogspromenad i omgivningen eller åk en tur till Ullared.
Anmälan:
Boka plats gör du snarast genom att klicka på “boka tid” knappen på hemsidan
www.gunneldesign.se och välj syhelg.
Fyll i dina uppgifter och bekräfta bokningen plus att du swishar 500:- till 123 125
8565 (Gunnel Kullander)
Viktigt! Skriv namn och vilken syhelg i swish meddelanderutan
Resterande 1400:- betalas på Swish 123 125 8565 senast 14 dagar innan start
syhelgstart.
Bokningsregler:
Anmälningsavgiften 500:- är bindande och en bekräftelse på att du har din plats.
Den betalas inte tillbaka men skulle “Syhelgen” bli inställd p.g.a för få anmälda,
corona restriktioner eller något annat så betalas självklart anmälningsavgiften
tillbaka.
Skulle du bli sjuk betalas avgiften 1400:- tillbaka mot läkarintyg fram till 3 dagar före.
OBS! Vid ev corona restriktioner betalas hela beloppet tillbaka. Likaså betalas hela
beloppet tillbaka om jag skulle behöva ställa in av någon annan konstig anledning.

Övernattning alternativ:
Du sover hemma men om du vill eller om du är långväga ifrån finns
övernattningsmöjligheter på bl.a
-Bed & Kitchen www.gallared.com max 7 platser ( Jag, Gunnel som håller i Syhelgen
driver också B&K boende) Specialpris för Syhelg är 300:-/natt inkl färdigbäddade
sängar i dubbel eller i ett trebäddsrum, handdukar och slutstädning ingår. 1 km från
bygdegården. Kontakta mig på 070-638 41 50
-Gekås camping, hotell eller stugby www.gekas.se 8 km
-Alkoven Logi i Gällared www.alkoven.se ca 500 m
-Hagaberget vandrarhem i Gällared ca 500 m se booking
-Länk till övriga boende nära Ullared>>
Ovan boende bokar du själv på respektive ställe.
-Har du husbil eller husvagn får du gärna ställa upp den gratis på parkeringen vid
bygdegården (lite begränsat antal platser) eller på Gällareds Bed & Kitchens
gårdsplan ( ca 1 km från Bygdegården) där det finns gott om plats.
OBS ! Meddela husbils/husvagns plats vid anmälan.

-Det går också att ta med madrasser, sängkläder och sova på golvet i bygdegården
utan kostnad ( dock begränsat antal platser)
Tyvärr finns det inte dusch i bygdegården men du får gärna duscha hemma hos mig
(Gunnel) ca 1 km
OBS! Boka madrassplats måste göras senast 1 månad innan ankomst enligt
brandmyndighetens regler.
Totalkostnad för Syhelg i Gällared är 1900:- utan boende.
För mer info ring eller sms på 070-6384150
Kvitto på Syhelgen och en välkomstpresent får du vid ankomst och incheckning.
Vid anmälan på "Boka tid " knappen uppger du även ev. allergi, gluten eller
laktosintolerant.
Varmt välkomna till en kreativ och inspirerande helg

Gunnel Kullander
Gällared 710
311 61 Ullared
070-6384150
gunnel.kullander@bredband.net
hemsida: www.gunneldesign.se
Instagram: @gunneldesign

