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Hej alla medlemmar i Lerbyggeföreningen
och välkomna till vårt traditionella höstmöte!
Det är roligt att notera att nya medlemmar ansluter sig till vår verksamhet och då ni som blivit medlemmar i
år ännu inte har fått något välkomstbrev önskar jag er med dessa rader särskilt välkomna!
Sverige är stort och eftersom styrelsen är spridd över landet, och vi ännu inte har några lokalföreningar, är
föreningens hemsida, den säkraste källan till att se vad som händer på ”lerfronten”.
Nu när hösten kommer med regn och rusk, och svalorna har flugit söderut, är den mer väderberoende byggsäsongen över och därmed flertalet av de kurser som hållits i anknytning till uppförande av nya ler- eller
halmhus. Några kurser som anordnas under hösten är bland annat en tredagars lerkliningskurs som kommer
att hållas fredag till söndag, med start den 4 september, hos Stefan Backa utanför Västerås. Där finns det
fortfarande platser kvar. Vidare hålls en fyra dagars workshop på Ingarö utanför Stockholm i utvändig lerklining och i samband med vårt höstmöte håller föreningen Kulturand workshops med start den 10 september. För mer information, se kalendariet på vår hemsida. Om du inte har tillgång till internet kan du kontakta
mig på tel 0692-211 01 eller 08-790 9705.
Majas minne

Maja Malmgren var en av lerjordsbyggeriets stora förespråkare i Sverige och spred genom sina kurser kunskap härom. Maja somnade in i förra året och föreningen arbetar nu med att ta fram en liten skrift till hennes
minne. Vi önskar därför att de av er som har träffat henne i olika sammanhang kan skicka bilder och texter
som vi kan sammanställa till en antologi. Vår målsättning är att kunna samla ihop och färdigställa denna till
internationella kvinnodagen, den 8 mars, nästa år. Har du eget material eller hågkomster om Maja som du
vill dela med dig av, kontakta Bo Bergstrand. Hans e-postadress är: teraz64@gmail.com.
Höstmöte 13 – 14 september

Liksom förra året äger höstmötet rum hos Marjo Marthin & Lärkan Hagström, Gullsjövägen 27, Järbo (Sandvikens kommun). Medlemmar är välkomna att delta i såväl styrelse- som arbetsmöte under lördagen och
söndagen. Under eftermiddagen ska vi undersöka hur en ”Achterling” fungerar för att mäta färsk leras draghållfasthet. Ta med en lerklump (c:a 1 liter) om du vill testa din leras kvalitet. Vidare håller jag föredraget
”Bygga med lerjord”.
Meddela om du kommer och hur många måltider du tänker delta i senast 11 september. Ring till Marjo, tel
0290-707 70, eller maila Lerbyggeföreningen info@lerbyggeforeningen.se. Hoppas att du väljer att komma!
Lördag 13 / 9

09.00 – 10.00
10.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.30
16.30 – 17.30
17.30 – 18.30
18.30 

Boende

Frukost, 50 kr
Styrelsemöte LBF
Lunch, 70 kr
Guidad visning av gårdens lerhus
Fika, 30 kr
Draghållfasthetstest
Föredrag, 100 kr, medlemmar gratis
Middag, 70 kr
Samvaro, medtag gärna egna instrument!

Söndag 14 / 9

08.30 – 09.00
09.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 

Frukost, 50 kr
Arbetsmöte LBF
Lunch, 70 kr
Avslutning

Järkvissle 2014-09-01 / Eva-Rut Lindberg, ordförande

Eget tält kan sättas upp utan kostnad på
gården i Gullsjön. Notera att Marjo är elöverkänslig och att alla apparater för trådlös
kommunikation måst vara avstängda under
vistelse hos henne.
Rum kan bokas på Järbo Turism, Halvarsbacken 7C, 3 km från gården. Tala om att det
gäller ett arrangemang hos Marjo så blir
kostnaden lite lägre. Tel 0290-710 28,
070-220 20 01.

