GREVE VÆVE- OG TEKSTILKLUB
indbyder til
Foredrag - søndag den 24. marts kl. 14 i Greve Borgerhus

Kreativt håndarbejde - også for miljøets skyld
Oplæg v/ tekstilbiolog Birgit E. Bonefeld, om hvad det egentlig er vi har på - også på pindene :-)

I „gamle dage“ lavede og reparerede man tøj og husholdnings-tekstiler, fordi
man ikke havde råd til andet. Nu om stunder sker det lige så meget af kreative,
terapeutiske, sociale og rekreative grunde. Måske er der også ved at være en
tendens til at gøre det af idealistiske grunde?
For at signalere at man distancerer sig fra hovedløst overforbrug?
Som et modsvar til en overophedet fast-fashion industri, og for at mindske
behovet for ny produktion...?
Ved foredraget kommer jeg ind på miljø-aspekter ved tøjproduktion og -brug.
For hvordan er det egentlig, at tekstiler påvirker miljøet? Hvilke tekstile
materialer er det vi omgiver os med? Hvilke af dem er der mest af? Og hvordan
kan man blive klogere på hvad miljøbelastningen ved produktionen er, for
forskellige tekstile materialer?
Med viden om disse aspekter i baghovedet, vil jeg præsentere hvordan det kan
være miljøvenligt at reparere, lappe, stoppe og sy om, samt at fremstille tekstile
produkter, der er lige som man ønsker dem. Og jeg vil invitere til diskussion og
sparring om hvordan vi, helt konkret, kan forholde os til (og måske endda
begynde at efterleve?) al denne viden. Som verdens-borgere, som forbrugere,
som krea-nørder.
Endelig, så bliver der forhåbentlig tid til at komme ind på alt det spændende
forskning og udvikling, der sker i tiden, herunder eget arbejde med at lave tekstilfibre af danske industrielle bi-produkter, som fjer, halm og græs.
Jeg tager en god bunke fibre, garner, stoffer etc. med, til at opleve med fingre og
øjne.

Oplægsholder er tekstilbiolog og krea-nørd Birgit E. Bonefeld.
Birgit er uddannet dels molekylærbiolog (2002), ph.d. i neuromolekylær-psykiatri (2007) samt
håndarbejdslærer (2008). Ud over at blogge på nørde-bloggen tekstilbiologi.dk og arbejde som
selvstændig tekstilfaglig konsulent, er hun erfaren formidler om tekniske og miljømæssige aspekter
ved tekstil, som foredragsholder og underviser,. Målgrupperne har været så forskellige som
mellemskole folkeskole-elever, festivalgæster, hobby-strikkere, tekstil-virksomheder,
naturvidenskabelige gymnasie-undervisere og design-studerende.
Birgit har bred undervisningserfaring, blandt andet som STX-underviser i biologi og bioteknologi,
underviser og vejleder for maskin-, materiale- og kemi/biotek-ingeniør studerende, og ved landets
design-uddannelser.
Birgit deltager årligt ved videnskabelige konferencer om tekstilfaglige emner, og arbejder
biokemisk med udnyttelse af bi-produkter og non-wood biomasse til fremstilling af miljøvenlig
bio-fibre. Til dette arbejde har hun modtaget en fler-årig Innobooster bevilling, samt vundet
innovations-prisen ved Agro Food Parks årlige innovations-konkurrence.
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B
kl. 14.00 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve
Der er kaffe / the og kage i pausen.
Gæster er velkomne !
Gratis for medlemmer - gæster betaler kr. 50 for at deltage.

Strikketøj og andre kreative sysler er særdeles velkomment : -) Har man spørgsmål
eller overvejelser op til arrangementet, kan de skrives på
https://tekstilbiologi.dk/greve

Hvor mange stole / kager skal vi sørge for til denne eftermiddag ?
Tilmelding til: Beth: bethlundberg9@gmail.com / 22 97 26 87
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