SLÖJDAREN
Nr 2 * 2020

NORRBOTTENS LÄNS
HEMSLÖJDSFÖRENING

UPP OCH NER I TILLVARON
Det är mycket som har ställts på ända i tillvaron
den här våren. Social distansering, karantän och
flockimmunitet är nya begrepp som blivit vardag.
För Hemslöjdsföreningen har pandemin så
klart inneburit att nästan all aktivitet tagit paus.
Inga kurser eller medlemsträffar är möjliga annat
än i digital form. Det finns grupper som träffas
via Messenger eller något annat digitalt mötesverktyg för att i alla fall fortsätta hålla kontakten, och det
är utmärkt att möjligheterna finns.
Annars finns just nu inte så mycket annat att göra än
att planera för framtiden, även om det är svårt när man inte
vet när vi kan vara tillbaka i en normal vardag.
I detta nummer av Slöjdaren finner du ett mycket magert kalendarium, men i
stället finns en del att läsa om vad som gjorts tidigare under året. Förhoppningsvis kan
det inspirera lite. Något att se fram emot, ifall inte pandemin drar ut på tiden, är den
slöjdhelg som planeras i Arjeplog i september. Läs mer om den på sidan 12.
Så hoppas jag att du tar god hand om dig och håller dig frisk! Och att vi kan se fram
emot ett mer normalt andra halvår 2020.
Jeanette Bergman Weihed
redaktör

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
Färgglada estniska vantar på Sy- och Hantverksfesti
valen i Älvsjö. Foto: Jeanette Bergman Weihed.
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STORA NOLIA 2020
Mässan Stora Nolia är i år planerad till
1–5 augusti, men det är fortfarande högst
oklart hur det blir. Från Nolia säger man
att de fortfarande jobbar på mässan ska
bli av.
I detta nummer av Slöjdaren var planen att jag skulle informera om anmälan
och riktlinjer, men det gör jag inte då allt
ännu är så osäkert.
Men ni slöjdare som hade tänkt att
anmäla er, skriv till mig och meddela

namn, telefonnummer och mailadress
så kan jag snabbt kontakta er när vi får
besked om hur det blir.
Om ni har några frågor, hör av er till
mig på på 073-047 11 25 eller
elise.tullnar-nilsson@telia.com.
Slöjdhälsningar! Elise

INSTÄLLD HEMSLÖJDSRESA TILL
ETT FÄRGSTARKT DESIGNERLIV
På grund av den rådande situationen har jag beslutat att inte ordna någon gemensam
resa till utställningen. Som alla förstår har vi fått rådet att inte resa i onödan och inte
träffa personer som vi inte umgås med dagligen. Mycket tråkigt, men vi måste alla ta
ansvar och inte sprida detta virus vidare.			    Hälsar Elise
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 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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HEMSLÖJD IN I FRAMTIDEN
I Norrbotten utnämndes år 2019 till ett
regionalt temaår för kulturarv. ”Året ska
bidra till att främja kulturarvets roll som en
av hörnstenarna i den kulturella mångfalden och den interkulturella dialogen. Året
ska också medverka till att kulturarvet
blir mer tillgängligt i syfte att främja social
sammanhållning och inkludering”.
Region Norrbotten tilldelade Norrbottens läns Hemslöjdsförening ett bidrag för
projektet Hemslöjd in i framtiden. Pengarna
har använts till en mängd olika aktiviteter.
Inför sommarutställningen Hallå
Hemslöjd på Norrbottens museum
genomfördes utbildningsinsatser. Med
hemslöjdstraditionen som grund för att
stimulera till utveckling och nyskapande
inom hemslöjd deltog 22 slöjdare, under
ledning av professor Wanja Djanajeff, i
en inspirations- och visningsföreläsning i

Norrbottens museums samlingar och en
enskild uppföljningsträff.
En del av utställningen Hallå Hemslöjd
utgjordes av nytillverkade alster som inspirerats från samlingarna och den norrbottniska
mönstertraditionen. 31 slöjdare och hantverkare från länet deltog i utställningen. I anslutning till utställningen erbjöd föreningens
medlemmar flera visningar, workshop och
prova-på-verksamhet för besökarna.
Kulturarvsbidraget subventionerade
flera helgkurser med professionella pedagoger i för gruppen nya material och tekniker.
Intresset för kurserna var stort och de blev
snabbt fulltecknade.
I Luleå arrangerades i samarbete med
Konstnärernas Kollektiva Verkstad kurs i
textiltryck med fotoöverföring av mönster
samt färglära. Under en kurs i glasfusing
tillverkade medlemmarna glasfat och
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Motstående sida: Mellandagsslöjd på Vippabacken i
Överkalix.

fönsterdekorationer med mönster skurna
i glasplattor. Konsten att tillverka vackra
svinblåslyktor i en medeltida teknik var en
annan uppskattad kurs.
I Kiruna sydde medlemmar sy- eller
kaffepåsar som de dekorerade med
lädersnodd, vadmal och kläde. Under en
helg på Robbgården i Boden lärde sig medlemmar att tillverka tampade näverburkar
i svepteknik med dekorativa låsfogar.
Burkarna dekorerades sedan med färg,
stämplar eller ristade mönster.
Hemslöjdsföreningen har som ett av
sina mål att väcka barns och ungas intresse
för slöjd och hantverk med handverktyg i
naturmaterial och återbruk. Därför har en
del av bidraget från kulturarvsåret bekostat
en slöjdinspiratör för två studiedagar i
Haparanda kommun med pedagoger och
skolpersonal som arbetar med barn.
I Överkalix och Övertorneå hölls varsin
dag om ull och skarvsöm, med information
om läget på ullfronten, om våra svenska
fårraser och hur vi kan använda ”mirakel
fibern” ullen från dem. Dagen avslutades
workshop i skarvsöm. Dessa dagar
arrangerades i samarbete med Nämnden
för Hemslöjdsfrågors Nationella utvecklare
i hållbarhet.
Med bidrag från kulturarvsåret deltog
hemslöjdsföreningen med kostnaden
för föreläsningen om samiska vantar på
Vantfestivalen i Junosuando, arrangerad av
bland annat Föreningen Norden och lokala
aktörer. Dessutom Dessutom har medlemmar informerat om länets traditionella
tekniker och material för nyanlända och
nysvenskar vid två tillfällen på Sunderby
Folkhögskola.
I oktober under tre dagar hade Norrbotten besök av 53 hemslöjdsvänner från
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Till höger: Wanja Djanajeff i Norrbottens museums
samlingar.

Ångermanlands Hemslöjdsförening. Syftet
med besöket i Norrbotten var jubileums
utställningen Hallå Hemslöjd på Norrbottens museum, Världsarvet Gammelstad
och Jokkmokk där besökarna fick inblick
i samisk kultur och livet i sameland.
Kulturarvsåret stod för guidekostnaden i
världsarvet Gammelstad.
Kulturarvsåret 2019 avslutades på
oväntade mötesplatser med Mellandagsslöjd under tre timmar lördag 28 december.
Hemslöjdsföreningen erbjöd alla helglediga
och slöjdsugna att träffa representanter
för föreningen som visade olika slöjdtekniker med förhoppningen att det ska ge
mersmak.
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På IKEA i Haparanda fanns hem
slöjdsföreningens inspiratör som slöjdade
nyårsmobiler med en stor skara barn och
unga. Många tyckte nog det var lite oväntat
att möta hemslöjdsföreningen där. På PMU
i Haparanda visade hemslöjdsföreningen
hur secondhandk läder kan dekoreras med
vackra rosor, violer och liljekonvaljer och
hur man lappar favoritjeansen, lagar dragkedjan i sportjackan eller stoppar trasiga
strumpor.
På Vippabacken i Överkalix kunde
besökarna lära sig hur nötta strumpor
blir hela och hur kläder kan lagas och
dekoreras med påsöm. I Övertorneå där
medlemmarna drabbades av upprepade
strömavbrott fanns det möjlighet att prova
flera olika gamla hemslöjdstekniker. I Luleå
på Stadsbiblioteket i Kulturens Hus kunde
besökarna se påsöm och tvåändsstickning
och i Galleri Enter i Boden påsöm.

Den enda aktiviteten under året som
fick ställas in på grund av för få anmälda
var ”Lappa och laga” med planerad föreläsning och workshop i Boden och Jokkmokk.
Under Kulturarvsåret 2019 har Norrbottens läns Hemslöjdsförening medverkat
på nya mötesplatser och där synliggjort och
spridit kännedom om den norrbottniska
hemslöjden och länets kulturarv. Förhoppningsvis har det inspirerat slöjdare,
småskaliga slöjdföretag, barn och unga och
den stora allmänheten.
Ulrika Bos Kerttu, projektledare för
Hemslöjd in i framtiden
Övre bilden till vänster: Textiltryck och glasfat med
mänster inspirerat av Kukkoladräll.
Nedre bilden till vänster: Fat och blompinnar i glas
fusing färdiga att brännas.
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Högra bilden: Studiebesök i Norrbottens museums
samlingar.
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KÄNDISTÄTT
Förutom att det är ett tillfälle att köpa
garner, tyger, unika kläder, handarbetstillbehör och mycket mer är Sy- och Hantverksfestivalen i Älvsjö ett utomordentligt
tillfälle att träffa på kändisar i slöjdvärlden.
Under mitt besök där i februari träffade
jag på såväl Anna-Karin Jobs Arnberg
(t.h.), som demonstrerade sin fantastiska
påsöm, som Tant Ulltuss (nedan) som
signerade sin nya bok #tantu lltusströjor.
Nästa mässa är planerad till 23–25 oktober.
Ett besök rekommenderas!
Jeanette Bergman Weihed
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PÅ KURS I ROTSLÖJD
När jag var runt 15 år fick jag ett påbörjat
rotslöjdsarbete med uppmaningen att lära
mig tekniken och fortsätta på det. Sedan
dess har jag till och från blivit påmind om
det och tänkt på det, men det var först nu,
40 år senare, som det äntligen blev av.
Så fantastiskt roligt! En dimmig och
snöig helg i Piteå med Katarina Åman som
kursledare. Åtta kvinnor i sina bästa år och
en ung man, alla med olika kunskapsnivåer. Någon hade gått kurs för länge sedan,
någon hade provat på och några var helt
utan erfarenhet av tekniken.
Vi slapp momentet att samla in rötter,
dessa fanns färdiga på plats och det första
vi gjorde var att lägga dem i blöt. Medan
björkrötterna blev mjuka och samarbetsvilliga i det ljumma vattnet drack vi kaffe.

Fram med knivar och prylar, välj en
stödtåga och en bindtåga och förbered dem,
lära sig dela rötter och skarva. Och glöm
inte att hålla arbetet fuktigt! Långsamt gick
arbetet framåt och efter första kursdagen
var vi alla ömma i fingertopparna och kanske lite trötta i armarna. En långsam, rolig
teknik med ett hållbart material. Något för
framtiden i dessa plastbantningstider.
När kursen var slut på söndag hade jag
hunnit göra ett glasunderlägg. Och kanske
när jag övat lite mer vågar jag fortsätta på
den ”början” jag en gång fått.
Kursen arrangerades av Norrbottens
läns Hemslöjdsförening och Studieförbundet Vuxenskolan Piteå.
Anna Hedkvist,
Gammelstad
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GÖR DINA EGNA PLANTERINGSKRUKOR
Inför vårens odlingssäsong kommer här ett
tips på hur du gör egna planteringskrukor
av tidningspapper.

4. Fyra veck per varv är ganska lagom.
Det sista vecket petar du in under det föregående för att låsa ihop krukan som i bild 4.
5. Ta försiktigt ut flaskan ur krukan och
vik ut den övre kanten någon centimeter så
håller hela papperskrukan ihop utan lim
eller annat, se bild 5.
När du sedan ska plantera dina växter
kan du bara sätta ned krukan direkt i
landet eller blomkrukan. Lycka till med
planterandet! Detta tips finns att läsa i
tidskriften Hemslöjd nr 2. Kom ihåg att
du har medlemsrabatt när du prenumererar på denna fina tidning: sex nummer
för 430 kronor per år. Där finns mycket
inspiration för våra händers verk!
Christina Kolmert

1. Ta ut ett par tre pappersark från mitten av en dagstidning. Vik dessa i tre delar
på längden enligt bild 1.
2. Ta en ölburk eller flaska eller liknande. Det är bra om den är rak nedtill.
Diametern på föremålet du väljer blir
diametern på den värdiga krukan. Lägg
flaskan på papperet så att det sticker ut
motsvarande två tredjedelar av diametern
på burkens botten enligt bild 2.
3. Börja rulla papperet runt burken och
vik samtidigt upp en bit i taget med tydliga
veck enligt bild 3.
1

2

4

5

3
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FÅRFESTEN I KIL
– EN UPPLEVELSE FÖR ULLÄLSKARE
Den omtalade Fårfesten i Kil, som ligger
några mil från Karlstad, har sedan länge
frestat, men det var inte förrän i år som det
fanns utrymme i almanackan. Min kamrat
Kerstin skulle närvara på broderiakademins årsmöte som genomfördes samtidigt,
och detta bidrog i hög grad till att jag
äntligen kom till skott.
Jag tog nattåget från Luleå till Karlstad,
med byte i Hallsberg – en mycket bekväm
resa – och bodde bra och billigt på hotell i
Karlstad. Därifrån tar man sig enkelt med
buss eller tåg till Kil som ligger en halvtimme bort.
Fårfesten anordnades första gången
2006 och samlar nu närmare 10 000 besökare. Sedan 2010 arrangeras festen av den
ideella föreningen Fåreningen Fårfest i Kil
som förutom detta storslagna arrangemang
också bjuder på många andra aktiviteter

som kurser, föredrag, träffar m.m. under
resten av året.
Omkring 150 utställare hade i år lyckats
få en plats i den för tillfället helt utrymda
skolan. Det brukar vara huggsexa om att få
vara med och det är förståeligt. Här träffar
man en mängd formgivare, garnproducenter, färgare, ull- och fårskinnsförsäljare,
stickerskor och matproducenter från hela
Sverige, men även från Finland, Danmark,
Island och Norge. Tala om bra marknads
föring för någon som är i branschen! ”Alla
var där…” Från Norrbotten deltog Katarina
Karlsson från Överkalix (bilden ovan till
vänster).
Fårfesten pågår i tre dagar och är en
geniun kraftsamling i den lilla orten. Alla
hjälps åt med parkeringar, fikaställen, guidning m.m. Och det behövs när så många
besökare stormar in.
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Motstående sida till vänster: Katarina Karlsson från
Överkalix ställde ut med egna skinn och garner.
Motstående sida till höger: Ulligt träfår.
Till höger: Detalj från en akvarell av Lars Lerin från
hans museum.

Man har möjlighet att delta i olika
kortkurser, t.ex. ullskola, nålbindning,
spinning, kallfärgning, tovning, brioche
stickning och mycket mer. Dessutom
finns många fina föredrag att lyssna på,
bland annat om jurtor, fårklippning, Keros
vegetabiliska garvning, utveckling av
ullfiber m.m.
Utomhus fanns många mattält med
framför allt får- och lammkött att smaka
på och försäljning av olika godsaker –
samtliga utan ullsmak! Där fanns också
varje dag får av olika raser att klappa.
Gerillafestivalgänget tillverkade en stor
bollmatta utomhus. För barnen fanns en
egen skaparverkstad, och för de lite större
barnen fanns också en täljstuga.
På Fårfesten fanns möjlighet att köpa
klippt ull, vilket förstås inledde mig i
frestelse. Det blev fin ull från det ovanliga
Åsenfåret, härlig finull och så lite Leicester som ger ett härligt garn efter att det
har passerat spinnrocken. Ja, det gällde
att begränsa sig till tre kilo, allt skulle ju
bäras hem också.
Besöket i Kil gav verkligen mersmak. Där
fanns sysselsättning för tre hela dagar utan
problem. Jag hann inte alls med så många

aktiviteter som jag tänkt. Dessutom träffade
jag många bekanta från kurser och träffar i
hela Sverige vilket var otroligt roligt.
Jag rekommenderar verkligen ett besök
i Kil för dig som gillar ull! Och om du ändå
kommer till Karlstad finns också museerna
på Sandgrund, nästan mitt i staden. Både
Lars Lerins museum och Värmlands museum är mycket sevärda, och de ligger bara
100 meter från varandra. Rekommenderas
varmt!
Christina Kolmert

VILKA KURSER ÖNSKAR DU DIG?
Även om den mesta kursverksamheten är uppskjuten på grund av Coronapandemin
finns det ändå tid att planera för framtiden. Kanske tycker du att det saknas någon
speciell kurs? Vad skulle du vilja göra?
Hör av dig till Ulrika Bos Kerttu (ulrika.bos.k@gmail.com, 070-348 08 65)
och föreslå.
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SLÖJDHELG I ARJEPLOG
Hemslöjdsföreningen arrangerar
11–13 september en Slöjdhelg i Arjeplog på
Hotell Lyktan.
I år bjuder vi också in våra slöjdvänner
från Västerbotten och Rognan i Norge.
I kostnaden ingår kost och logi samt kursavgift. Helgen inleds med ett medlemsmöte
på Silvermuseet. På dagarna lär vi oss nya
tekniker och på kvällarna slöjdar vi och
lär känna nya slöjdvänner. Lördag kväll
arrangerar vi köpa-byta-sälj för deltagarna vilket ger oss möjlighet att förnya i
materialskåpet.
Vi erbjuder flera kurser men du väljer en
kort workshop på fredag eftermiddag och
en längre kurs som pågår hela lördagen och
söndagen. Du gör ett förstahandsval, ett
andrahandsval och ett tredjehandsval. De
kurser som får flest anmälningar genomförs och det blir ca 10 deltagare per kurs.
Kursen i rotslöjd pågår hela helgen, fredag
till söndag.
Välj mellan följande workshops och
kurser. Kurserna och lärare presenteras
närmare på följande sidor.
Fredagens workshop: Vattenbärarvante-teknik, Sy en selfie, Luffarslöjdens
grunder, Rotslöjd (obs! pågår hela helgen),
Märta Stinas bundna stickteknik
Kurserna lördag–söndag: Nålbindning,
Påläggsöm, Plåt- och luffarslöjd, Rotslöjd,
fortsättning från fredag, Shibori och ikat.

Program för helgen
Fredag 11 september
13.30–15.00 Slöjdhelgen börjar med möte
på Silvermuseet. (13.09 buss
anländer från kusten)
15.00–15.30 Kaffe
15.30–17.30 Workshop
17.30–18.30 Middag, därefter slöjd och
prat
Lördag 12 september
8.00–9.00
Frukost
9.00–12.00
Kurs med avbrott för förmiddagskaffe
12.00–13.00 Lunch
13.00–17.30 Kurs med avbrott för eftermiddagskaffe
17.30–18.30 Middag
Köpa-Byta-Sälja och slöjd
Kväll
och prat

Datum: 11–13 september
Plats: Hotell Lyktan Arjeplog
Kostnad: För medlem i hemslöjdsförening
inkl. logi, mat och kursavgift enkelrum
2 680 kr, dubbelrum 2 580 kr
För övriga inkl. logi, mat och kursavgift
enkelrum 3 080 kr, dubbelrum 2 980 kr
Materialkostnad kan tillkomma.
Anmälan och information: Senast 30 juli
till ulrika.bos.k@gmail.com, 070 348 08 65
I anmälan anger du namn, e-postadress

och telefonnummer samt 1:a-val, 2:a-val
och 3:e-val till fredagens workshop samt
1:a-val, 2:a-val och 3:e-val till lördag–
söndag kurs.
Arrangörer: Norrbottens läns Hemslöjdsförening i samarbete med Hotell Lyktan
och Studieförbundet Vuxenskolan

Söndag 13 september
8.00–9.00
Frukost
Kurs med avbrott för för9.00–12.00
middagskaffe
12.00–13.00 Lunch
13.00–15.00 Kurs
Avslutning och fika
15.00
(15.50 buss avgår mot
kusten)

Vi hoppas du tycker programmet är spännande och att du vill delta i helgen.
Välkommen med din anmälan!
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Vattenbärarvante-teknik

Luffarslöjdens grunder

Sy en selfie

Rotslöjd

Stickteknik efter en hittevante från
Finland. Prickarna på rätsidan gör öglor
på avigsidan. Påbörja en handledsvärmare
eller ett fint armband i vackra färger. Ett
roligt restgarnsprojekt.
Lärare: Christina Lindmark, Luleå

Jobba med glödgad järntråd och eget
skapande utifrån gamla traditioner. Du
gör i luffarslöjd en krok, äggkopp eller
värmeljushållare till exempel. Du får de
grundläggande kunskaperna i luffarslöjd.
Lärare: Monika Virding, Boden

Med nål och tråd syr vi selfies i ATC-formar, dvs. samma storlek som ett hockey-kort. På en liten tygbit provas stygnens
möjligheter. Vi släpper loss – lekfullt och
opretentiöst.
Lärare: Kristina Ersviken, Dorotea

Du får lära dig att binda en korg av
björkrötter, hur man behandlar och rensar,
klyver, påbörjar samt binder mönster och
avslutar en korg. Kurs för både nybörjare
och mer erfarna rotslöjdare.
Lärare: Gunnel Eriksson, Botsmark

Märta Stinas bundna stickteknik

Du får lära dig att med två färger sticka
stora mönster med bundna mönstertrådar
på baksidan. Tekniken är utmärkt till
mönstrade vantar, strumpor och tröjor och
är lika snabb som traditionell stickning.
Lärare: Ulrika Bos Kerttu, Luleå
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Nålbindning

Shibori och ikat

Påläggsöm

Plåt- och luffarslöjd

Börja sy vantar i teknik med månghundraåriga anor. Nålbindning sys med avtagna
garnlängder. Med en stor tränål syr man
öglor som går in i varandra. Tumtoppen är
mall för öglornas storlek.
Lärare: Christina Lindmark, Luleå

Du får lära dig ett enkelt sätt att mönstra
ylletyg genom att vika, sy och blockera med
plattor och pinnar. Eller prova att knyta
ullgarn och färga blått i indigobad, eller i
rött, gult och grönt med syrafärg.
Lärare: Ulrika Bos Kerttu, Luleå

Påläggsöm är klippta former som sys fast
på ett bottentyg av vadmal, kläde eller
återbrukat tyg. Med sömsätt, färg och
grovlek kan uttrycket varieras. Det kan bli
bl.a. kuddar och väskor. Fint att montera
med fårskinn eller om du har en päls att
återbruka.
Lärare: Kristina Ersviken, Dorotea

Du kommer att jobba med glödgad
järntråd och eget skapande utifrån skisser,
även gamla traditionella som pannunderlägg och krokar. Vi provar även att
återbruka konservburkar till olika föremål
och detaljer att dekorera ditt arbete i
luffarslöjd med.
Lärare: Monika Virding, Boden
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KURS:
SPINNA ULL PÅ SLÄNDA OCH ROCK
Du får lära dig att karda ullen, att spinna till ett 1-trådigt garn och sedan tvinna det till ett
2-trådigt garn. Vi går också igenom några olika ulltyper och vad de passar till.
Plats:
Tid:
Kursledare:
Kostnad:
Ta med:
Anmälan:
Arrangör:

Studieförbundet Vuxenskolan, Luleå
Lördag 22 augusti och söndag 23 augusti, kl 10-16
Christina Lindmark, Luleå
700 kr för medlem i Norrbottens läns Hemslöjdsförening, 850 kr för övriga.
Kardor och slända och om du har en fungerande spinnrock. Egen ull om du
har, annars finns det ull på kursen.
Senast 7 augusti till ulrika.bos.k@gmail.com, 070-348 08 65
Norrbottens läns Hemslöjdsförening och Studieförbundet Vuxenskolan,
Luleå.
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JOKKMOKKS MARKNAD 2020
Norrbottens läns hemslöjdsförening har
under de senast åren deltagit med en egen
monter på Jokkmokks marknad. I år var
inget undantag.
Fem personer hjälptes åt med att
bemanna montern i Kaitumgården. Syftet
med deltagandet är att marknadsföra
föreningen. Dessutom passade man på att
sälja hemslöjdslitteratur, i form av de nya
teknikhäftena utgivna på Hemslöjdens
förlag, och välgjorda slöjdade föremål. Det
fanns också möjlighet för besökarna att få
se olika textila tekniker demonstrerade.
Speciellt för i år var en miniutställning
i montern med vävar som inspirerats av
Norrbotten (bilden ovan). Montern var
mycket välbesökt och där var full fart
hela tiden.
Jokkmokks marknad är ett eldorade for
den slöjd- och hantverksintresserade. För-

utom allt hantverk som säljs längs marknadsgatorna finns också t.ex. Samernas
utbildningscentrum och Västra skolan. På
det förra visas och säljs framför allt samisk
slöjd, duodji, och kvaliteten på alstren som
säljs är överlag mycket hög. Dessutom finns
så klart Gamla Apoteket där inbjudna slöjdare från en stor del av Norrbotten ställer
ut och säljer sina alster.
Jokkmokks marknad har en mycket
lång historia. Fasta marknadsplatser
instiftades av den svenska kungamakten i
början av 1600-talet i lappmarkerna runt
Bottenviken. Syftet var att stärka statens
närvaro och att driva in skatt, hålla laga
ting och sprida Guds ord.
Det var praktiskt att förlägga marknaden just till vintern eftersom samerna då
var samlade i sina vintervisten. Dessutom
utgjorde de frusna vattendragen utmärkta
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farleder för handelsmän, statstjänare och
kyrkans män.
Årets marknad var den 415:e i ordningen och temat för året var Arktisk design.
Mitt besök i Jokkmokk sammanföll
med firandet av den samiska nationaldagen
den 6 februari. I år besöktes firandet av
kungen och drottningen och trängseln
framför scenen var stor i samband med
firandet.
Jeanette Bergman Weihed

Överst: Cecilia Falk och Ewa Öhrling (vänstra bilden)
samt Ulrika Bos Kerttu, Jan Bos och Christina Lind
mark (högra bilden) i föreningens mycket välbesökta
monter i Kaiutmgården.
Mitten: I Gamla Apoteket fanns en stor mängd slöjdade
föremål att beundra eller kanske köpa. Lena Lundgren
Sandström (vänstra bilden) visar här vackra armband.
Underst till vänster: Renrajden vid lunchtid är en av
dagens höjdpunkter för många besökare.
Underst till höger: Kungen och drottningen var i år på
besök dagen som samiska nationaldagen firades.
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SLÖJDKALENDERN
Föreningens kontaktpersoner framgår under ortsrubrikerna.
Arjeplog

Rigmor Laestander 070-373 42 78
riggan-45@hotmail.com

Alla aktiviteter inställda
Arvidsjaur

Ellenor Nilsson 070-699 15 91
ellenor.nilsson51@gmail.se

Alla aktiviteter inställda
Boden

Monica Virding 070-644 46 21, monicavirding@hotmail.com
Siv Johansson 070-626 51 36, sivbjohansson31@gmail.com

Skördefest och miljödagar Hembygdsområdet fredag 23 augusti till söndag 25 augusti. Håll
utkik i media ifall det blir inställt.
Gällivare–Malmberget

vakant

Inga aktiviteter anmälda
Haparanda

Saara Pekkarinen 0922-688 00, +358 442 921 970
saara.pekkarinen@svefi.net

Handarbetscafé

Tisdagar kl. 17.30–19.30 virtuell träff via Messenger för den som
vill och har. Kontakta Saara för mer information och länk.

Jokkmokk

Elise Tullnär Nilsson 073-047 11 25
elise.tullnar-nilsson@telia.com

Utställning

Sommarens slöjd- och konstutställning, gatuplan. Handvävare
i norr visar sin utställning, mellanplan. Kulturhuset Gamla Apoteket. Öppnar fredag den 12 juni och pågår till 6 september.
För öppettider hör av er till Elise (073-047 11 25).

Hemslöjdens dag

Lördag 5 september. Mer information kommer.

Kalix

Lisbet Espling 070-653 43 57
lisbet.espling@kalix.se

Alla aktiviteter inställda
Kiruna

Margareta Spett 0980-177 54, 070-258 54 39
margareta.spett@gmail.com

Alla aktiviteter inställda
Luleå

Christina Lindmark 073-072 78 56, christina.lindmark@telia.com
Ulrika Bos Kerttu 070-348 08 65, ulrika.bos.k@gmail.com

Luleå Knitters

Stickträff varje måndag kl. 17–20. Nu under våren är träffarna
digitala. Bli medlem i Facebookgruppen för mer information.
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SLÖJDKALENDERN
Föreningens kontaktpersoner framgår under ortsrubrikerna.
Mjukslöjdcafé

Vissa söndagar kl. 12.00–15.00
30 aug, 27 sept, 25 okt, 22 nov, 20 dec på Norrbottens museum.
20 sept, 11 okt, 8 nov, 6 dec på Stadsbiblioteket.

Slöjdcirkel/slöjdträff

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 veckans tema eller ha med eget arbete.
2/9 och 16/9
Olika virktekniker
30/9 och 14/10
Fria broderier
28/10 och 11/11
Lappa och laga
25/11 och 9/12
Julslöjd förr och nu. Ta med dig minnen och
berätta, men också tips på julslöjdande nu
(pumlor, änglar, tomtar etc.)
Ändringar kan förekomma!

Pajala

Anne-Maj Gunnelbrand 076-820 87 12
roger.gbrand@telia.com

Alla aktiviteter inställda
Piteå

Christina Kolmert 070-577 52 91, 0911-682 65
christina.kolmert@gmail.com

Medlemsträffarna inställda
Världsstickdagen 13 juni

Gemensam stickning planeras utomhus vid Kaleido konsthall
om det är vackert väder. Ta med stickning och termos, håll tre

meters avstånd mellan oss. Stolar finns. Mail kommer senare
till alla i kontaktnätet.
Älvsbyn

Birgitta Forsman 070-339 22 10, 0929-212 01
birgitta@handelshusetab.se

Alla aktiviteter inställda
Överkalix

Katarina Karlsson 070-272 28 47
jakobgarden@gmail.com

Alla aktiviteter inställda
Övertorneå

Gudrun Kron 070-328 74 83
kron.gudrun@gmail.com

Alla aktiviteter inställda

19

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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