SLÖJDAREN
Nr 1 * 2020

NORRBOTTENS LÄNS
HEMSLÖJDSFÖRENING

NYTT ÅR, NYTT SLÖJDÅR!
Vad jag längtar och ser fram emot detta nya år.
Så mycket inspiration jag fått med mig från
förra året, som jag vill kunna förverkliga. Min
förhoppning är också att försöka inspirera er att
känna glädjen med handens arbete, både inom
mjukslöjd och hårdslöjd. Temat för detta år är
mönster och symboler.
Två stora händelser vet jag kommer under året.
Den första är en färgsprakande utställning med
arbeten av Wanja Djanaieff, en av Sveriges mest inflytelserika textilformgivare, som öppnar till sommaren i
Marabouparkens konsthall i Sundbyberg. Utställningen pågår
9 maj till 30 augusti.
Den andra stora händelsen i år är Stora Nolia i Piteå som pågår 1–5 augusti. En
inbjudan att delta och ytterligare information hittar du på sidan 7.
Jag tror att det kommer att bli ett rikt slöjdår!
Elise Tullnär Nilsson
ordförande

Adress
Norrbottens läns hemslöjdsförening
Box 261
971 08 Luleå
Bankgiro: 5864-1887

Slöjdaren ges ut av Norrbottens läns hemslöjds
förening och utkommer med fyra nummer per år.
Välkommen att kontakta redaktören om du vill annon
sera eller medverka. Författare ansvarar själva för
innehållet, men vi förbehåller oss rätten att redigera
artiklar och inlägg.

Kontakt
Ordförande Elise Tullnär Nilsson, 073-047 11 25,
ordforande@norrbottenshemslojd.se
Sekreterare Cecilia Falk, tel. 073-041 29 19
sekreterare@norrbottenshemslojd.se
Kassör Jan Bos, 070-346 54 27
jan.a.bos@tele2.se

Vi är medlem i Hemslöjden (Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund)
Utgivning 2020 (manusstopp)
Nr 1.
7 feb (24 jan)
Nr 2.
8 maj (24 april)
Nr 3.
28 aug (14 aug)
Nr 4.
20 nov (6 nov)

För adressändringar kontakta
medlemsregistret@hemslojden.org

Redaktör
Jeanette Bergman Weihed
070-372 48 28
jeanette@weihed.se

Sociala medier
Instagram: norrbottenslanshemslojd
Facebook: facebook.com/norrbottenshemslojd
Webbsida: norrbottenshemslojd.se

Omslagsbild
Handspunnet och växtfärgat silke från Laos.
Foto: Jeanette Bergman Weihed.
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VÄLKOMMEN TILL KONTAKTOMBUDSTRÄFF
Nu var det ett tag sedan vi träffades, så jag vill därför hälsa alla kontaktombud
välkomna till en träff i Robbgården, Boden, lördag 29 februari kl. 11–15.
Programmet är ännu inte klart, men vi kommer att berätta om vad som är på gång i
vårt län och i Sverige inom hemslöjd. Vi vill också höra vad som händer hos er alla.
Anmäl dig senast 16 februari till Elise Tullnär Nilsson på 073-047 11 25 eller
elise.tullnar-nilsson@telia.com
Välkommen!

SLÖJDHELG I ARJEPLOG
På medlemmarnas begäran återupptar hemslöjdsföreningen de omtyckta Slöjd
helgerna i Arjeplog. Även denna gång bor, slöjdar och umgås vi på Hotell Lyktan.
Reservera redan nu helgen fredag till söndag 11–13 september 2020.
Fullständigt program kommer i nästa nummer av Slöjdaren.

Nu kan du ladda ner Slöjdaren digitalt (och i färg) härifrån:
hemslojden.org/forening/norrbottens-lans-hemslojdsforening/

MAILGRUPP I PITEÅ
För att bättre nå ut med information mellan numren av Slöjdaren finns i Piteå
en mailgrupp. Du som är medlem bör finnas med här så att du får information
löpande.
Om du har ändrat mailadress eller inte har anmält dig, hör av dig och meddela
aktuell adress till christina.kolmert@gmail.com

MAILGRUPP I LULEÅ
Vill du som medlem mellan numren av Slöjdaren ha extra information om
slöjdhändelser i din närhet, kan du anmäla din e-postadress till
ulrika.bos.k@gmail.com
Mycket trevligt kan hända mellan utgivningen av Slöjdaren.
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ÅRSSTÄMMAN 2020
Norrbottens museum, Luleå
Lördag 14 mars, kl. 11.00
Samtliga medlemmar är välkomna till föreningens årsstämma! Kom och var med
och påverka vad föreningen ska göra framöver. Sedvanliga mötesförhandlingar enligt
föredragningslistan nedan. Vi bjuder på fika.
Varmt välkomna!
Elise Tullnär Nilsson, ordförande

FÖREDRAGNINGSLISTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Årsstämmans öppnande
Val av ordförande för stämman
Val av protokollförare för stämman
Fastställande av föredragningslista
Fastställande av röstlängd
Val av justerare
Fråga om stämmans behöriga
utlysande
8. Framläggande av verksamhetsberättelse för 2019
9. Framläggande av revisorernas berättelse över granskningen av föreningens verksamhet och räkenskaper för
räkenskapsåret
10. Fråga om fastställande av resultat
räkningen och balansräkningen för
räkenskapsåret
11. Disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

13. Styrelsens förslag till 2020 års stämma: Aktivitetssplan 2020
14. Budget för 2020
15. Beslut av årsavgift för näst följande
räkenskapsår, 2021
16. Beslut om ersättning till a) styrelsens ledamöter och till revisorer,
b) till kontaktpersoner och övriga
funktionärer
17. Val av styrelseledamöter och suppleanter
18. Val av revisorer och suppleanter
19. Val av valberedning och suppleanter
20. Val av medhjälpare
21. Val av ombud till SHR:s stämma
22. Förslag och framställningar om
motioner som hos styrelsen skriftligt
avlämnats senast 4 veckor innan
stämman
23. Övriga frågor
24. Stämman avslutas
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Under trettonhelgen samlades ett hundra
tal personer på Framnäs folkhögskola för
att musicera, dansa och slöjda under sakkunnig ledning. Avgiften inkluderade både
kurs, mat och lyssna på musik och dansa
under kvällarna efter slöjdkursernas slut.
Förutom textil kurs så fanns det också
en träslöjdskurs med Antero Keskitalo,
tidigare hemslöjdskonsulent. Denna resulterade i fina pallar och krokar
Vi var ett tiotal som valt att sy sashiko
under fredagen. Ulrika Bos Kerttu visade
och inspirerade oss att lappa och laga med
enkla, men mycket dekorativa stygn.
Av gamla jeans blev det t.ex. fina
grytlappar. Just jeans är ett fantastiskt bra
material att återanvända, särskilt eftersom
tillverkningen är så miljöovänlig. De bör
användas tills de faller sönder.
Vi fick också en fin introduktion i den
japanska användningen av tekniken, som
bygger på lager på lager med olika lappar,
till t.ex. skyddskläder för brandmän.
Nästa workshop färgade vi garn i
mikrovågsugnen. Det blev både enfärgade
och mångfärgade ullgarner som verkligen
inspirerar till spännande användning.
Variationsmöjligheterna är oändliga . Ugnarna gick varma och det gjorde vi också!
Dag två ägnade vi oss åt att färga med
indigo, en lite mer komplicerad färgningsprocess med temperatur och blandning av

F OTO : U L R I K A B O S K E R T T U .

INTENSIV SLÖJDHELG PÅ FRAMNÄS

kyp. Våra händer blåfärgades allteftersom
vi fascinerades av härliga härvor, när de
lyftes upp från färgbaden och den gröna
färgen långsamt växlade till blått.
Med olika slags omknytningar med
brickor, snören, rep m.m. uppstod spännande mönster på fotfiltar, garner och
annat tyg. Stort tack till Ulrika som lärde
oss denna konst !
Slöjdhelgen anordnades av Ungdomsringen och Hemslöjdsföreningen i sam
arbete.
Christina Kolmert

Vill du engagera dig mer i hemslöjdsfrågor på något sätt? Du kanske är duktig på
administration, gillar att slöjda eller att jobba med olika evenemang?
Alla personligheter och krafter är välkomna, hör av dig till någon av oss i valberedningen.
Anneli Persson
Anne-Maj Gunnelbrand
Lisbeth Nilsson

070-635 08 03
076-820 87 12
070-694 58 99
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anneli.persson@pitea.se
roger.gbrand@telia.com
nilsson.paksu@gmail.com

F OTO : U L R I K A B O S K E R T T U .

SKARVSÖMSKURS
En sen eftermiddag i januari samlades en
grupp på femton ivriga deltagare i Rödlundska gården i Luleå. Ämnet för dagen
var skarvsöm och vår kursledare Karin
Olovsson guidade oss genom tekniken.
Skarvsöm användes under 1700- och
1800-talen till bland annat bröllopsdynor
och kjolsäckar. Tekniken var vanligare i
södra Sverige än här i norr.
Man använder lappar av vadmal och
sammanfogar dem med tvinnat och vaxat
lingarn, och med en smal tygremsa i avvikande färg emellan lapparna, så det ser ut
som en passpoal från framsidan. Olikfärgade bitar kan fogas samman i geometriska
mönster. Det här är ett bra sätt att använda
den dyrbara vadmalens alla små rester.

Tillsammmans sydde vi
små nåldynor
som på bilden.
Om du vill
prova själv och
bli inspirerad
så finns boken
Skarvsöm
av Jeanette
Rångeby.
Så roligt det var med en ny teknik som
kan användas till så mycket. Stort tack till
Karin som guidade oss i tekniken en trevlig
vardagskväll!
Christina Kolmert
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INBJUDAN ATT DELTA I
STORA NOLIA 2020
Mässan Stora Nolia äger i år rum i Piteå
1–5 augusti. Förra gången mässan gick
i Piteå fick vi mycket ros för vår medverkan och för att ”hemslöjdsaffären
öppnade” dessa dagar.
För att det även denna gång ska bli
uppskattat inbjuds nu alla medlemmar
att delta! De medlemmar som vill
har möjlighet att sälja sin slöjd under
mässan. Priset är 300 kronor och en
arbetsinsats.
Man behöver inte vara närvarande
alla dagar utan montern och aktiviteterna kommer att bemannas enligt ett
schema som får växa fram under våren.
Planen är att vi ska ha olika teman, kanske ett varje dag. Har du förslag på någon
spännande slöjdaktivitet som du tycker
ska finnas med?

Noliamässan ger oss en möjlighet att
sprida slöjdglädje till nya personer som
ännu inte är medlemmar. Men det är
också en mötesplats för oss medlemmar!
Norrbottens län är stort och här har vi
tillfälle att möta slöjdare från alla delar
av regionen.
Du som vill vara med anmäl dig till
Elise (elise.tullnar-nilsson@telia.com
eller 073-047 11 25). Om du vill delta är
det bra om du bestämmer dig så snart
som möjligt eftersom det underlättar
planeringen.
Mer information kommer senare. Har
du några frågor försöker vi besvara dem.
Välkommen till en spännande, slöjdfylld
mässa!
Slöjdhälsningar! Elise, Evy och Ulrika

HEMSLÖJDSRESA

ETT FÄRGSTARKT DESIGNERLIV
Till sommaren öppnar Marabouparkens konsthall i Sundbyberg en färgsprakande utställning om Wanja Djanaieff, en av förgrundsgestalterna
inom svensk textilformgivning. Utställningen pågår 9 maj till 30 augusti.
Föreningen funderar på att ordna en gemensam resa för att besöka
utställningen någon gång under sommaren. Ett besök på utställningen
skulle då kunna kombineras med något annat studiebesök i området.
Är du intresserad av att följa med så kontakta Elise
(elise.tullnar-nilsson@telia.com eller 073-047 11 25) så snart som möjligt.
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SKICKLIGA VÄVARE
I LAOS OCH KAMBODJA
I samband med en semesterresa i slutet av
förra året fick jag tillfälle att besöka några
hantverkscentra i norra Laos och Kambodja. Här finns fantastiskt skickliga textilkonstnärer och andra hantverkare.
I Luang Prabang i norra Laos besökte
jag Ock Pop Tok (vilket betyder öster möter
väster). Detta är en butik och ett socialt
företag som idag samlar många väverskor i
regionen – det finns över 78 anställda idag.
De vackra textilierna vävs fortfarande
främst av bykvinnor och det betraktas
av många som ett hushållsarbete. Men
genom principer om rättvis handel, bl.a.

konkurrenskraftiga löner och möjligheter
för fortsatt lärande, ger Ock Pop Tok vävare
möjligheten till en hållbar försörjning för
sina familjer.
Det finns idag två butiker, och där
får besökaren möjlighet att både se och
prova på hantverket. Därigenom kan man
förmedla det kulturella och konstnärliga
värdet på textilierna vilket i sin tur ökar det
ekonomiska värdet.
De traditionella mönstren är mycket
intrikata och ofta väldigt färglada. Den
typiska laotiska sarongkjolen, sjalar och
väggbonader är de vanligaste vävarna. En

8

avancerad väggbonad (som den på bilden
ovan till höger och längst till vänster på
motstående sida) kan ta hundratals timmar
att väva. Sarongkjolarna är oftast enfärgade
upptill och har en mönstrad bård nedtill.
Den på bilden till vänster är bredare och mer
intrikat mönstrad än de flesta kjolar jag såg.
Vävstolarna (bilden överst) är av det
enklare slaget och mönstret plockas för
hand. Oftast sitter man utomhus, men
under tak, för att dra nytta av dagsljuset.
Sjalarna som vävs är inte bara mycket
dekorativa, de används också i samband
med olika religiösa ceremonier. Majoriteten av befolkningen i Laos är buddister.
I grannlandet Kambodja kan man
också hitta mycket skickliga hantverkare.
Ett besöksmål att tipsa om är Artisans
d’Angkor i Siem Reap (nära Angkor Wat).
På samma sätt som Ock Pop Tok i Laos
samlar de hantverkare från närområdet.
De ordnar hantverksutbildningar och ser

till att bevara landets rika kulturarv. Bilden
nedan visar förberedelser för ikat-färgning.
Men man producerar också föremål som
kan tilltala en västerländsk publik.
Jeanette Bergman Weihed
Läs mer här:
https://www.ockpoptok.com
http://www.artisansdangkor.com
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TEXTILFEST I SKELLEFTEÅ 4–5 APRIL
ÅRETS TEMA: ÅTERBRUK
Utställning, försäljning, föreläsningar,
workshop, stickcafé m.m.
Lördag 4 april, kl. 11.00–17.00, Folk
parken Skellefteå, ingång från södra
sidan (Entrébiljett kan köpas på plats).
Föreläsningar: Erika Åberg: Stickning,
inspiration & bokmakeri; Ingela Fredell: Brudkuddar. Workshop: Katarina
Evans & Katarina Brieditis: På hur
många sätt kan man fylla ett hål?”

Åberg: Öar, inspiration & tradition;
Katarina Evans & Katarina Brieditis: Do
Redo och Re Rag Rug
Workshops
Söndag 5 april, kl. 09.30–16.00,
Medlefors folkhögskola.
Erika Åberg: Rita egna mönster
till flerfärgsstickning; Limmo
Design: Lär dig spinna ull; Ingela
Fredell: Brudkuddar, fritt yllebroderi;
Lena Persson: Sticka traditionella
vantdetaljer från 1700-1900-tal; Ulrika
Bos Kerttu: Shiborifärgning.

Festkväll med mingel, snacks och
överraskningar
Lördag 6 april, kl. 19.00–22.00, Folkparken Skellefteå. Föreläsare Erika

Arrangörer: Handens hus Skellefteå kommun, Länshemslöjdskonsulent, textil/
Västerbottens läns hemslöjdsförening, ABF, Sticka! Sveriges stickförening samt
privata initiativ
Läs mer på www.textilfest.wordpress.com

VILKA KURSER ÖNSKAR DU DIG?
Föreningen ordnar många kurser och workshops i olika ämnen och tekniker. Men
kanske tycker du att det saknas något? Vad skulle du vilja gå för kurs?
Hör av dig till Ulrika Bos Kerttu (ulrika.bos.k@gmail.com, 070-348 08 65) och
föreslå.
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KURS: TVÅÄNDSSTICKNING

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Luleå
Tid: Söndag 29 mars och söndag 26 april,
kl. 10–16
Kursledare: Lena Eriksson, Rutvik, Luleå
Kostnad: 700 kr för medlem i Norrbottens
läns Hemslöjdsförening, 850 kr för övriga.
Ta med: Fem strumpstickor och eget garn
eller köp garn genom kursledaren.
Bindande anmälan: Senast 13 mars till
ulrika.bos.k@gmail.com, 070-348 08 65

F OTO : L E N A E R I K S S O N .

Vill du ha slitstarka, varma och täta vantar
eller sockor ska du sticka i tvåändsstickning med z-tvinnat garn. På kursen får
du lära det gamla sättet att sticka tvåändsstickning genom att kasta tråden över
stickan. På första träffen lär vi oss ett par
olika uppläggningar och att stick räta- och
aviga varv. På andra träffen att mönstra
med mönsterkrus och krokmaskor.

Arrangör: Norrbottens läns Hemslöjdsförening och Studieförbundet Vuxenskolan
Luleå.

KURS: KORGFLÄTNING

Plats: Utomhus på Gültzaudden vid fint
väder, inomhus på SV vid dåligt
Tid: Lördag 16 maj kl. 9–16
Kursledare: Marie Karlsson, Kalix, slöjdare
och konstnär
Kostnad: 1000 kr inklusive material
Ta med: Sekatör eller vass kniv om du har
och stora påsklämmor av plast (den avlånga
typen som finns i många färger) eller
metallklämmor (starka klädnypor). Annars
finns det några på plats att låna.
Bindande anmälan: Senast 8 maj till
lulea@sv.se eller www.sv.se/norrbotten

F OTO : M A R I E K A R L S S O N .

Vi lär oss om materialet norrbottnisk sälg
och vide, när det är bäst att ta och vilka
grenar som passar bäst att fläta med. Vi
flätar varsin revbenskorg och testar även
att göra lite prydnader som hjärtan eller
växtstöd om vi får tid.

Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan
och Norrbottens läns Hemslöjdsförening
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INFORMATION FRÅN STYRELSEN
Återbud till kurser
För kurser som ordnas i föreningens regi gäller följande vid återbud:
• Om du lämnar återbud minst 4 veckor innan kursen återbetalas kursavgiften.
• Om du lämnar återbud mellan 4 veckor och 2 veckor innan kusen återbetalas hälften
av kursavgiften.
• Om du lämnar återbud senare än 2 veckor innan kursen återbetalas ingen kursavgift.
• Skulle du bli sjuk och inte kan vara med så kontaktar du kassören angående
återbetalning.

Resebidrag vid kurser
Föreningens medlemmar kan ansöka om resebidrag för kurser som ordnas inom
Norrbottens läns Hemslöjdsförening.
Förutsättningen för att få bidraget är att enkel färdväg till kursen överstiger 10 mil.
Bidraget är 4,50 kronor per mil för den del av resan som överstiger 10 mil enkel färdväg.
Kontakta kassören för att få en blankett.

Övrigt
• Föreningen har nolltolerans mot kränkningar, övergrepp och sexuella trakasserier.
En handlingsplan finns.
• Föreningen får verksamhetsbidrag av Region Norrbotten.
Se sidan 2 för kontaktuppgifter

BLI MEDLEM !
Bli medlem direkt på Hemslöjdsföreningens hemsida.
Där fyller du i namn och adressuppgifter.
Besök hemslojden.org/engagera-mig/bli-medlem/
eller följ qr-koden här intill.

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER
Norrbottens Läns
Hemslöjdsförening

norrbottenslanshemslojd
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SLÖJDKALENDERN
Föreningens kontaktpersoner framgår under ortsrubrikerna.
Arjeplog
Handarbetsträffar
Handarbetsträffar
Arvidsjaur
Stickcafé
Vävföreningen
Kulturarvet
Vävstugan Aktiva
kvinnor

Slöjd- och surrkvällar
Boden
Kurser

Gällivare–Malmberget
Inga aktiviteter anmälda
Haparanda
Handarbetscafé
Jokkmokk
Stickcafé
Lapptäcksgruppen
Norrskensflammorna

Rigmor Laestander 070-373 42 78
riggan-45@hotmail.com
Varje tisdag kl. 18.30 i ABF:s lokal.
Ledare Annika Westerlund.
Varje onsdag kl. 13.00.
Ledare Lena Fjällström.
Ellenor Nilsson 070-699 15 91
ellenor.nilsson51@gmail.se
Varannan torsdag, jämna veckor, kl. 13.00 i Vuxenskolans lokal,
Stationsgatan 27A. Ledare Marianne Paulsson och Britt-Marie
Lindkvist.
Väv- och hantverksträffar på tisdagar kl. 10.00–13.00 och
17.30–20.30. Kontakt Ann Lundgren 073-045 32 76. Bli medlem i
föreningen för att delta.
Väv- och hantverksträffar på måndagar kl. 9.00–12.00 och
13.00–16.00. Kontakt Lisa Eriksson 070-218 74 49. Du behöver
inte väva för att delta, du kan sticka och virka även hålla på med
återbruk … eller bara sitta med och fika och träffas.
Bli medlem i föreningen för att delta.
Onsdagar kl. 18.00 på Arvas, Samegården. Kontakta Laila Sundberg 076-835 30 84 eller Ellenor Nilsson 070-699 15 91.
Bli medlem i sameföreningen för att delta.
Monica Virding 070-644 46 21, monicavirding@hotmail.com
Siv Johansson 070-626 51 36, sivbjohansson31@gmail.com
Luffarslöjd, lör–sön 15–16 februari
Takkronor, mobiler i halm, lör–sön 22–23 februari
Takkronor, mobiler i halm, lör–sön 14–15 mars
Luffarslöjd, lör–sön 28–29 mars
Plats: Robbgården hembygdsområdet
För mer information och anmälan kontakta Monica Virding.
vakant
Saara Pekkarinen 0922-688 00, +358 442 921 970
saara.pekkarinen@svefi.net
Tisdagar kl. 17.30–19.30 på Svefi i Haparanda.
Välkommen!
Elise Tullnär Nilsson 073-047 11 25
elise.tullnar-nilsson@telia.com
Kulturhuset Gamla Apoteket, varannan tisdag, kl. 18–21, udda
veckor.
Kulturhuset Gamla Apoteket, varannan tisdag, kl. 18–21, udda
veckor.

13

SLÖJDKALENDERN
Föreningens kontaktpersoner framgår under ortsrubrikerna.
Slöjda tillsammans
Slöjdcafé

Helgkurs

Kalix
Inga aktiviteter anmälda
Kiruna
Medlemsträff
Luleå
Luleå Knitters
Mjukslöjdcafé
Kurs i tvåändsstickning
Kurs i korgflätning
Slöjdcirkel/slöjdträff

Pajala

Kulturhuset Gamla Apoteket, varannan onsdag, kl. 18–21, udda
veckor. Ta med det du vill göra, ett ”ufo” som ligger i byrålådan
eller något du länge tänkt göra.
Kulturhuset Gamla Apoteket, söndag 16 februari, 29 mars,
26 april, 31 maj kl. 13–16. På dessa söndagar kan du komma och
slöjda med det du vill. Sticka, virka, brodera, lappa, laga, eller har
du en folkdräkt som behöver sys klart eller förnyas.
Kulturhuset Gamla Apoteket, lördag 29 februari kl. 11–16 och
söndag 1 mars kl. 13–16. Vi träffas och slöjdar med allt det som
ligger och väntar på att bli färdigt. Ett bra tillfälle för dig som har
en påbörjad folkdräkt eller hembygdsdräkt att färdigställa.
Lisbet Espling 070-653 43 57
lisbet.espling@kalix.se
Margareta Spett 0980-177 54, 070-258 54 39
margareta.spett@gmail.com
Vi träffas för att slöjda tillsammans sista tisdagen i varje månad,
kl. 18.00 i Vuxenskolans lokaler.
Christina Lindmark 073-072 78 56, christina.lindmark@telia.com
Ulrika Bos Kerttu 070-348 08 65, ulrika.bos.k@gmail.com
Stickträff varje måndag kl. 17–20, i lobbyn på Clarion Hotel Sense.
Vissa söndagar kl. 12.00–15.00
18 feb, 15 mars, 26 april, 24 maj på Norrbottens museum.
1 mars, 29 mars, 10 maj på Stadsbiblioteket.
Två dagar, 29 mars och 26 april. Läs mer på sidan 11.
Lördag 16 maj. Läs mer på sidan 11.
Onsdagar jämna veckor, i Missionskyrkans lokal, Kungsgatan 25,
i samarbete med Studieförbundet Bilda.
Kl. 10.00–12.00 kurs och 13.00–15.00 öppet hus för alla intresserade. Du kan vara med på träffarnas tema eller ha med eget arbete.
19/2 och 4/3
Dubbelstickning
18/3 och 1/4
Virktekniker: virka amigurami, halsband med
pärlor eller annat
15/4 och 29/4 Fria broderier
13/5 och 27/5 Lappa och laga
Ändringar kan förekomma!
Anne-Maj Gunnelbrand 076-820 87 12
roger.gbrand@telia.com

Inga aktiviteter anmälda
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SLÖJDKALENDERN
Föreningens kontaktpersoner framgår under ortsrubrikerna.
Piteå
Medlemsträff

Slöjdcafé

Älvsbyn
Skaparverkstad
– tema återvinning
Kortkurs i svarvning
Överkalix
Inga aktiviteter anmälda
Övertorneå
Medlemsträff

Christina Kolmert 070-577 52 91, 0911-682 65
christina.kolmert@gmail.com
Oftast sista söndagen i månaden, kl. 15.00–18.00, träffas vi i
Vuxenskolans nya lokal på Hampasgränd 1D, ingång mittemot
Restaurang Borggården, Furunäset. OBS! Ny lokal!
Kommande datum: 23 feb, 29 mars, 26 april, 24 maj.
Gamla och nya medlemmar är välkomna på lite prat, inspiration
och fika med valfritt handarbete.
Piteå museum, lördag 15 februari kl. 11.00–14.00. Materialmarknad – ta med garn, tyg, färg etc. som du vill sälja. Teknikakuten –
kan vi lösa problem i textilvärlden tillsammmans? Inspiration till
nyskapande! Avsluta dina UFO:n eller börja på något nytt!!
Birgitta Forsman 070-339 22 10, 0929-212 01
birgitta@handelshusetab.se
Onsdagar 17.30–20.30 på Älvsby folkhögskola, lokal Ester fram
till och med 1 april. Läs mer: alvsbyfolkhogskola.nu/korta-kurser/
skaparverkstad-atervinning/
Med Åke Landström på Älvsby folkhögskola 27–29 mars. Läs mer
och anmäl: alvsbyfolkhogskola.nu/korta-kurser/svarvkurs-27-29mars-2020/
Katarina Karlsson 070-272 28 47
jakobgarden@gmail.com
Gudrun Kron 070-328 74 83
kron.gudrun@gmail.com
Vi träffas torsdagar kl. 11.00–15.00 på Studieförbundet Vuxenskolan, Matarengivägen 18, och handarbetar tillsammans.

LÄNSHEMSLÖJDSKONSULENTERNA
Norrbottens två länshemslöjdskonsulenter finns inom Region Norrbotten där de hör
hemma i enheten Kulturfrämjande verksamhet. Om du vill komma i kontakt med dem
hittar du kontaktuppgifterna här (en tjänst är vakant för tillfället):
Pia Jägstrand
tel: 0920-24 35 18 eller 070-360 79 02
e-post: pia.jagstrand@norrbotten.se

www.norrbotten.se/hemslojd
www.facebook.com/hemslojdnorrbotten
www.instagram.com/hemslojdnorrbotten
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