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EN ANNORLUNDA SOMMAR
Ingenting som vi hade planerat har blivit av, och troli
gen får vi leva med att ha det så det en tid framöver.
Jag hade svårt att ta beslutet – öppna eller inte
öppna utställningarna i vårt kulturhus Gamla
Apoteket i Jokkmokk. Men vi gjorde det. Två veckor
senare än vanligt och två timmar mindre öppet
hållande på vardagar är tidigare år. Plexiglas fram
för säljdisken. Handsprit, handskar och munskydd
vid behov. Markeringar på golvet med uppmaningen
”håll avstånd”.
Besökare och turister kom. Visserligen inga från
Norge, men i stället från övriga Europa och många från södra
Sverige. Det blev trots allt en bra sommar.
För att klara av utställningarna fick vi be om hjälp av slöjdare från övriga Norrbotten.
Det fungerade väldigt bra. Stort tack för att ni kom! Vi har lärt oss något nytt, nämligen
att titta oss omkring över kommungränsen. Så i fortsättningen kommer vi att ha slöjd från
hela Norrbotten och inte bara från Jokkmokk.
Vi har lärt oss att hålla ut, hålla avstånd, ställa om och tänka framåt. På utställningarna
återstår tre veckor. Vi avslutar sommaren med Hemslöjdens dag den 5 september. Då är
vi utomhus och hoppas på bra väder. Vi längtar redan till nästa utställnings- och försälj
ningstillfälle.
Elise
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: hemslojden.org/norrbotten

Omslagsbild
Verktyg ämnade för slöjd producerade på en
smideskurs i Olofsfors i Västerbotten. Foto: Jeanette
Bergman Weihed.
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FÖLJ MED TILL FÅRFESTEN I KIL
I förra numret av Slöjdaren fanns en artikel om det stora arrangemanget Fårfesten i
Kil. Många har frågat om det och är intresserade av att resa dit nästa år.
I rådande Corona-tider har Fårföreningen dock ännu inte kunnat besluta om och
planera för arrangemanget. Beslut kommer att fattas i augusti eller september om ifall
fårfesten kommer att bli av. Om det blir så kommer den att inträffa fredag till söndag i
vecka 9, kl. 10–17 varje dag.
Kil ligger en halvtimme med buss eller tåg från Karlstad. Jag har förbokat tio
dubbelrum på hotell Clarion Plaza tills vidare. Tågbiljetter går ännu inte att boka. Pla
nen är att åka från Luleå till Karlstad med tåg på torsdag eftermiddag med hemkomst
måndag morgon. Pris för tågresan beräknas bli ca 2 200 kr tur och retur. Hotellet
kostar omkring 1 100 kr för två nätter, alltså fredag till söndag inklusive frukost och
kvällsmat. Buss till Kil samt inträde till mässan (ca 40 kr per dag) är inte inräknat.
Om du är intresserad av att följa med, anmäl ditt intresse för resan och önskemål
om liggvagn eller sovvagn, dubbelrum eller enkelrum, så att jag får en uppfattning
om detta. Slutgiltig anmälan blir i ett senare skede, när vi vet om fårfesten faktiskt blir
av.
För frågor och intresseanmälan hör av dig till Christina Kolmert, 070-577 52 91,
christina.kolmert@gmail.com

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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FOTON: M A RIA NNE GJÖRUP OCH MONA RINGBJER.

Överst: Från vänster
Mona Ringbjer, Marianne
Gjörup, Anette Lekander,
Christina Lindmark och Eva
Gustafsson. Nedre bilderna:
Christinas mössor med inslag av
handspunnet garn med slända.
Monas oktröja. Mariannes
tovade vantar.

VÄRLDSSTICKDAGEN – MED AVSTÅND
Denna vackra sommarlördag den 13 juni
är vi fem stickerskor som samlats på den
breda trappan utanför Kulturens Hus i
Luleå centrum. Där har vi en underbar
utsikt över Norra Hamn.
En stor textad skylt berättar om vad som
pågår: Världsstickningsdagen. Det är med
lemmar i facebookgruppen Luleå Knitters
och Norrbottens läns Hemslöjdsförening
som har samlats.
Trappan utanför Kulturens Hus är en
omtyckt mötesplats. Ett par andra mindre
kompisgrupper har också bänkat sig här.
Det finns gott om plats för alla.
Vi visar och berättar för besökare som
stannar till en stund. Många stickarbeten
är på gång och några är redan färdiga att

titta på: tröjor, sjalar, flerfärgsstickade
vantar, tvärrandiga mössor av handspun
net klunsigt effektgarn, sockor stickade
från tårna och uppåt. Vi gör bra reklam
för garn, tekniker och mönster, och för
tidskriften Hemslöjd.
På gatan nedanför trappan passerar
livlig och bullrande trafik av bilar och
bussar. Så hörs plötsligt ett mycket värre
buller: Ett helt motorcykelgäng dundrar in
precis nedanför oss och parkerar. Nu blir vi
väldigt mycket tittade på och vi funderar:
– Tänker de också sitta här?
Men nej, de åker vidare efter en stund.
Och vi stickar vidare och njuter av den
vackra utsikten över Luleås Norra Hamn.
Christina Lindmark
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KÖPTIPS
Jag fick ett tips från en kamrat i Belgien om en ovanlig firma som jag inte tror finns något
liknande av i Sverige. Företaget heter Bart & Francis och drivs av två entusiastiska herrar.
Om jag har uppfattat det hela rätt provspinner de garner till bland annat italienska företag
som väver fina tyger till modekläder och annat. De säljer därefter ut de mest fantastiska
provrullar med de mest skiftande blandningar garner.
I lådan jag beställde (se bilden) låg det t.ex. garn av skotsk lammull blandat med flamskt
lin, merino-bomull, tunnaste silkefibrer i olika färger, merino och alpacka, mohair med
dun från and och anka, pashmina och cashmere och inte minst ”black diamond snake
skin”! Nästan alla rullar var blandningar av olika material.
Ja, det var verkligen en spännande låda som stimulerar skaparkraften. Jag rekommen
derar ett besök på deras hemsida www.bart-francis.be. De svarade utförligt och personligt
på mina frågor. Frakten blev ca 125 kr för 1 kilo, vilket jag tyckte var förvånansvärt billigt.
De föredrar att man betalar med bankkort i stället för banköverföring.
Många garner är rätt tunna och lämpar sig nog utmärkt att göra fina vävar med, t.ex
SAORI. Hoppas detta kan inspirera! Nej, jag har verkligen inte provision, men tycker att
denna firma var en rolig upptäckt.
Christina Kolmert
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VÄRLDSSTICKDAGEN 13 JUNI I PITEÅ

På grund av rådande rekommendationer
för att undvika smittspridning men ändå
hitta en anledning att få träffas och sticka
tillsammans en stund, så bestämde vi att
träffas utanför Kaleido i Piteå denna dag.
Vi var sju prat- och sticksugna personer
som satte oss med lagom avstånd i härlig
sommarvärme. Fika kunde vi hämta från
kaféet bredvid och alla uppskattade samva
ron till fullo.
Vi gjorde ingen reklam som vi brukar
för att visa upp oss för att undvika intres
serade besökare. Det kändes lite ovanligt

att tänka så bakvänt! Men det kändes
ändå angeläget att få vara tillsammans
ibland och nu på sommaren går det ju bra
utomhus. Så vi bestämde ytterligare träffar
några gånger när vädret tillåter. Det har
blivit träffar både i Badhusparken och på
Pensionatet café.
Bäst att passa på, så länge vi inte har
någon utsikt att återuppta våra vanliga
medlemsträffar. Hoppas ni alla kan ses
på detta sätt utomhus. Passa på innan
sommaren är slut!
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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DJUR OCH ODJUR
Ryktet säger att broderiutställningen Djur
och odjur kommer till Luleå och Norr
bottens museum under hösten. Håll utkik
på museets webbplats för information om
datum.
Djur och odjur är en broderiutmaning
som initierades av Västarvet. Den pågick
april–juni och gick ut på att brodera helt
valfritt på rutor av vitt kläde. Sedan satte
textilkonstnären Erik Torstensson ihop
alla djur och odjur till ett stort kollektivt
verk. Det kommer att premiärvisas på
Vänermuseet i Lidköping i september
och ska därefter att turnera runt i Västra

Götalandsregionen och förhoppningsvis
hela Sverige.
Över 800 personer anmälde sig till pro
jektet och fick en lapp vitt kläde i storleken
av ett A5-kuvert hemskickad. De har sedan
haft ungefär tre månader på sig att brodera
och skicka tillbaka sitt broderi. Hur man
valde att bearbeta lappen var upp till den
egna fantasin. Enda kravet var att lämna 1
cm i varje sida för sömsmån.
Om du är nyfiken att titta på några
av de lappar som broderats kan du kika i
Facebookgruppens flöde: www.facebook.
com/groups/djurodjurkarantanslojd

SLÖJDHELG I ARJEPLOG 11–13 SEPT
Anmälningstiden är förlängd till 21 augusti. För helgens program se
hemslojden.org/norrbotten och förra numret av Slöjdaren, nr 2/2020, sidorna 12–14.
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UTSTÄLLNING:
BRODERIER AV LINDA LASSON
Utställning på Kalix Konsthall, Kalix Folkets hus, pågår lördag 5 september till tors
dag 24 september 2020. Det blir ingen vernissage.
Utställningen är öppen måndag–lördag. För exakta tider läs mer på Konstföreningens
webbplats www.kalixkonst.se

8

Erbjudande
North Wool Company erbjuder medlemmar i Norrbottens läns hemslöjdsföreningen specialpris på Kampes
ullgarner. Dessutom erbjuder vi 10 %
rabatt på hela det övriga sortimentet.

Kampes 2-trådiga ullgarn
Naturliga färger: 40:-/hg
Antrazit: 45:-/hg
Färgat: 50:-/hg

Vi köper finull från en gård i Drängsmark utanför Skellefteå och skickar det för
spinning i Sverige. Sedan färgar vi garnet strax utanför Vuollerim (North Wools
finullgarn från Wallmarksgården). Vi handfärgar även ett garn som kallas för
Wilda Silk Lace, en blandning av ull och silke. Dessutom färgar vi lite andra
sockgarner av olika kvaliteter. Förutom dessa och Kampes garner säljer vi även
Step sockgarn, knappar, band och annat smått och gott.
Du hittar information på Facebook (https://www.
facebook.com/northwool/) och Instagram (https://
www.instagram.com/northwoolcompany/). Eller
kontakta oss på telefon 070-522 51 28 eller på mail
northwoolcompany@gmail.com.
Vi har ingen e-butik så det man får göra tills vidare
är att ringa eller maila. Tanken är att det mesta kan
skickas eller hämtas upp här i Piteå.
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SLÖJDKALENDERN
Föreningens kontaktpersoner framgår under ortsrubrikerna.
Arjeplog

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

Inga aktiviteter anmälda
Arvidsjaur

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

Inga aktiviteter anmälda
Boden

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

Inga aktiviteter anmälda
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

Kulturhuset Gamla Apoteket. Sommarens slöjd- och konst
utställning pågår till 6 september. För öppettider hör av er till
Elise (073-047 11 25).

Slöjda tillsammans

Kulturhuset Gamla Apoteket, varannan onsdag, kl. 18, udda
veckor med start 23 september.

Stickcafé

Kulturhuset Gamla Apoteket, varannan tisdag, kl. 18, udda
veckor med start 8 september.

Kalix

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

Inga aktiviteter anmälda
Kiruna

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

Inga aktiviteter anmälda
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SLÖJDKALENDERN
Föreningens kontaktpersoner framgår under ortsrubrikerna.
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. Under hösten kan träffarna bli
digitala eller äga rum på Clarion Sense. Bli medlem i Facebook
gruppen för mer information.

Mjukslöjdcafé

Vissa söndagar kl. 12.00–15.00
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 intresse
rade. Du kan vara med på veckans tema eller ha med eget arbete.
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

Inga aktiviteter anmälda
Piteå

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

Inga aktiviteter anmälda
Älvsbyn

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

Inga aktiviteter anmälda
Överkalix

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

Inga aktiviteter anmälda
Övertorneå

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

Inga aktiviteter anmälda
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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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