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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.
Vi är medlem i Hemslöjden (Svenska Hemslöjds-
föreningarnas 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)
Redaktör 
Jeanette Bergman Weihed 
070372 48 28 
jeanette@weihed.se
Omslagsbild  
Kudde sydd i skarvsöm. Foto: Karin Olofsson.

Adress 
Norrbottens läns hemslöjdsförening  
Box 261 
971 08 Luleå 
Bankgiro: 58641887
Kontakt 
Ordförande Elise Tullnär Nilsson, 073047 11 25, 
ordforande@norrbottenshemslojd.se 
Sekreterare Cecilia Falk, tel. 073041 29 19 
sekreterare@norrbottenshemslojd.se 
Kassör Jan Bos, 070346 54 27 
jan.a.bos@tele2.se
För adressändringar kontakta  
medlemsregistret@hemslojden.org
Sociala medier 
Instagram: norrbottenslanshemslojd 
Facebook: facebook.com/norrbottenshemslojd 
Webbsida: norrbottenshemslojd.se

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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HEMSLÖJDSVÄNNER PÅ 
SLÖJD- OCH KULTURRESA 
I NORRBOTTEN
Ångermanlands Hemslöjdsförening med 
53 medlemmar från de tre lokalföreningar-
na i Härnösand, Sollefteå och Örnsköldsvik 
besökte Norrbotten i tre dagar. Besöket 
inleddes med guidad visning i världsarvet 
Gammelstad där vi vandrade bland kyrk-
stugorna och besökte en visningsstuga och 
den vackra medeltidskyrkan.

Syftet med besöket i Norrbotten var 
jubileumsutställningen Hallå Hemslöjd på 
Norrbottens museum, hemslöjdsförening-
ens och museets bidrag till länets Kul-
turarvsår. Christina Lindmark berättade 
om de gamla hemslöjdsentusiasternas 
arbetsinsats och betydelse för föreningen, 
hemslöjdsföreningens utveckling och vad 
föreningen betytt för länets slöjdande invå-
nare sedan starten 1882 till nutid. Christi-
na pekade också på typiska norrbottniska 
slöjdmaterial, mönster och färger och hur 
de fortfarande är aktuella på 2000-talet.

Resan fortsatte till Jokkmokk med hem-
slöjdsföreningens ordförande Elise Tullnär 
Nilsson som guide. I Jokkmokk var Kultur-
huset Gamla Apoteket ett givet besöksmål 
där Elise berättade om husets historia och 

visade hemslöjds-
utställningen och 
besökarna blev 
bjudna på lokalpro-
ducerat renkött och 
korv samt kråk-
bärsdricka vilket 
uppskattades. 

På Ajtte Fjäll- 
och Samemuseum fick besökarna inblick i 
samisk kultur och livet i sameland, se bland 
annat vackra silversmycken, tennbro-
derier, samevantar och koltar från hela 
sameområdet samt den tillfälliga Duod-
je-utställningen med 450 slöjdföremål. 
Uppskattade besöksmål var även besöken 
på Stoorstålkas butik med slöjdmaterial 
och på Jokkmokks Tenn där besökarna fick 
se processen från råvara till färdig slöjdad 
produkt. 

Ulrika Bos Kerttu 
mångårig Ångermanlänning

Stora bilden: Hela gruppen samlad vid det obligatoriska 
fotostoppet på polcirkeln. Lilla bilden: Föreningens 
ordförande Elise Tullnär Nillsson på Ajtte. Foto: Ulrika.
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EN HÄRLIG HELG FÖR ALLA  
STICK-NÖRDAR
En helg i oktober hade vi, ett 20-tal 
medlemmar, den stora förmånen att få lära 
oss flera sticktekniker tillsammans med 
Ivar Asplund och Johanne Ländin (bilden 
ovan till höger), båda stora auktoriteter i 
Stick-Sverige. 

Vi började redan fredag eftermiddag 
med lunch och därefter startade de första 
lektionerna. Fredag och lördag valde vi 
mellan flätstickning med Ivar eller Fair 
Isle-stickning med Johanne som även 

berättade och visade bilder om Alice Star-
more, mästarinnan på Fair Isle. 

Det är inte lätt att sätta ihop färger , så 
vi övade oss med komplementfärger och 
fick se hur ljusa och mörka färger kunde 
framhäva eller skymma mönstren. Man 
kan använda sin kamera och göra svartvita 
foton för att se om kontrasterna kommer 
fram i de färger man valt. 

I Fair Isle-stickning har man anting-
en mörkt mönster på ljus bottenfärg 
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eller tvärtom. Du kan se och lära på 
 #färgläraförstickare. Johanne hade också 
med sig flera fantastiska prover och tröjor. 
Så lockande att ge sig i kast med för den 
som gillar tekniska utmaningar !

Ivar lärde oss en mängd olika flätor, ja 
det går till och med att sticka flätor som 
syns lika fint på bägge sidor! Naturligtvis 
hade även han vackra tröjor med sig för att 
inspirera oss.Läs gärna hans nyutkomna 
bok om flätor, där finns mycket att lära.

På söndagen bytte vi till andra ämnen. 
Själv fick jag lära mig mer om snygga 
avmaskningar, spetsmönster, hålmönster 
och lite till. Ivar hade förstås också med 

sig härliga exempel på tunna schalar med 
fantastiska mönster att visa oss. Jag tror att 
vi alla blev sugna på att sätta igång med ett 
projekt! 

I Johannes grupp lärde man sig att 
klippa upp tröjor och sticka kanten utan att 
behöva sy på maskin. Pirrigt värre, men det 
fungerade bra.

Tack vare en stor insats av kursanord-
naren Ulrika fick vi njuta av denna helg till 
ett fantastiskt bra pris – ett stort tack till 
henne för det!

Text och bild: 
Christina Kolmert
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JULSLÖJD OCH JUL-
GRÖT – VI SLÖJDAR 
ROSOR, PIONER OCH 
NEJLIKOR
Vi slöjdar inför advent och julen och njuter av 
hemlagad julgröt och skinksmörgås. Kvällen 
avslutas med kaffe och julgott. 

Tid: Måndag 9 december kl. 18.00–20.30
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Småbåts-
hamnen, Luleå 
Kostnad: 75 kr, julgröt och material ingår, 
betalas på plats.
Ta med: Papperssax och blomfantasin.
Anmälan: Bindande anmälan senast 5 decem-
ber till ulrika.bos.k@gmail.com, 070-348 08 65
Arrangörer: Norrbottens läns Hemslöjdsför-
ening och SV, Luleå

BOTTENSÖMMAR 
DROPIN MED FRI ENTRÉ
Bottensöm är ett enkelt sätt att skapa vack-
ra mönster. Du utgår från ett grundgaller 
som du smyckar efter eget tycke. Låt dig 
inspireras till bottensömmar på Rödlunds 
vid två kvällar i januari. Hemslöjdens 
förlag har gett ut ett trevligt teknikhäfte 
som vi får idéer från. 

Ingen anmälan – kom till inspirerande 
kvällar i kalla januari!

Plats: Rödlundska gården, Köpman-
gatan 22, Luleå
Tid: Tisdag 21 januari kl 18.00–20.30 och 
tisdag 28 januari kl 18.00–20.30
Inspiratör: Eva Öhrling, Luleå 
Information: eva.ohrling@live.se
Ta med: Bottentyg att brodera på, t.ex. ull, 
lin eller en bit kökshandduk, trådar i olika 
kvalitet och färg, nål, sax, sybåge, frystejp, 
måttband/linjal, penna. Liten pannlampa 

och nåt gott till kaffet (som kokas där) är 
också trevligt om du vill.
Arrangör: Luleå Hembygdsförening, 
Norrbottens läns Hemslöjdsförening och 
Älvsby Folkhögskola
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MELLANDAGSSLÖJD 
lördag 28 december kl. 11–14
Alla helglediga och slöjdsugna har 
möjlighet att träffa representanter för 
Norrbottens läns Hemslöjdsförening som 
visar olika tekniker på några ställen i länet. 
Teknikerna finns presenterade i teknik-
häften utgivna av Hemslöjdens Förlag och 
visar på vad man kan lära sig i hemslöjds-
föreningen, en trevlig slöjdaktivitet som du 
kan utveckla på workshop eller kurs. 

I Luleå på Biblioteket, Kulturens Hus, 
kan du se påsöm och tvåändsstickning. 
Påsöm är ett folkligt broderi med blommor 
och blad i klara färger med ullgarn på ylle-
tyg och kan broderas t.ex. på munkjacka, 
sjal eller vantar. Vill du ha slitstarka, varma 
och täta vantar eller sockor ska du sticka i 
tvåändsstickning med z-tvinnat garn. 

I Haparanda på PMU visas påsöm på 
bland annat secondhand-kläder som får ett 
lyft med färggranna rosor. Vill du se hur du 

kan lappa favoritjeansen, laga dragkedjan 
i sportjackan och den nötta skjortkragen 
eller stoppa trasiga strumpor, då har du 
möjlighet att få förslag.

På IKEA i Haparanda finns hemslöjds-
föreningens inspiratör som slöjdar mobiler 
med barn och unga. 

I Övertorneå är det Öppet hus på Stu-
dieförbundet Vuxenskolan. Där kan du se 
exempel på arbeten från flera av hemslöj-
dens teknikhäften, bland annat bottensöm, 
påsöm, sashiko, skarvsöm, lappa och 
stoppa samt tvåändsstickning.

På Vippabacken i Överkalix kan du se 
hur nötta strumpor blir hela och kläder 
kan lagas samt hur du kan dekorera med 
påsöm.

Välkommen till inspirerande slöjdträffar!
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KURS: SY SKARVSÖM
Skarvsöm är en form av lappteknik som har 
anor sedan flera hundra år tillbaka. Ofta var 
det byskräddaren som tog tillvara små restbitar 
i vadmal och kläde och sydde till exempel kud-
dar och bruddynor. Det var vanligt att smala 
remsor i avvikande färg lades in i skarvarna 
mellan de olika tygbitarna för att få en mer 
dekorativ  effekt.

Plats: Norrbottens museum, Luleå
Tid: Onsdag 15 januari kl. 17.00–20.00 
Lärare: Karin Olofsson, Luleå 
Kostnad: 200 kr. 100 kr för material tillkom-
mer, betalas på workshopen
Ta med: Spetsig brodernål och sax, om du har 
ull till fyllning
Anmälan: Bindande anmälan senast 30 de-
cember till ulrika.bos.k@gmail.com
Arrangör: Norrbottens läns Hemslöjdsföre-
ning, Norrbottens museum och SV Luleå

KURS: PÅSÖM
Påsöm är ett folkligt yllebroderi som känne-
tecknas av en enorm blomsterprakt i vackra 
klara färger. Tekniken har förekommit på 
dräktdelar i bland annat Floda i Dalarna men 
vi kan sy på kuddar eller en väska, dekorera 
vantar med rosor och blad. Karin Olofsson är 
textillärare och har utbildning i påsöm.

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Luleå 
Tid: Lördag 15 februari kl. 10.00–16.00
Kursledare: Textillärare Karin Olofsson, Luleå 
Kostnad: 400 kr för medlem i Norrbottens läns 
Hemslöjdsförening, 500 kr för övriga.
Ta med: Kläde, tunnare vadmal eller avlagt 
ullplagg, 4 tr yllebroderigarn till exempel 
zephyr eller Stoorstålkas ullgarn, brodernålar 
med udd nr 18 eller 20.
Anmälan: Bindande anmälan senast 3 feb. till 
ulrika.bos.k@gmail.com, 070-348 08 65 
Arrangör: Norrbottens läns Hemslöjdsföre-
ning och SV Luleå F
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TRETTONHELGSKURSER 4–6 JANUARI 
2020 PÅ FRAMNÄS FOLKHÖGSKOLA
En inspirerande helg i folklig tradition 
med kurser i dans, musik och slöjd.

Folkdansringen Övre Norrland bju-
der till slöjd- och danshelg på Framnäs 
Folkhögskola Trettondagshelgen, 4–6 
januari 2020. 

Vill du slöjda i textil kan du sy 
sashiko eller mönstra ylletyg och färga 
med indigo och vill du slöjda i trä kan 

du göra en pall, karottunderlägg eller 
potatissticka.

Allt om Trettonhelgskurserna med 
anmälningsblankett, tider och priser, 
finns att läsa på:  
www.folkdansaren.se/aktuellt. 

Hemslöjdsföreningen är medarrangör.

STICKSYMPOSIUM 2020

Passa på! Nästa års sticksymposium, i 
regi av den danska föreningen Gavstrik, 
kommer att hållas i Sverige, och närma-
re bestämt på Tjörn på västkusten!

Sticksymposiet brukar vara en härlig 
upplevelse med garn, stickor, spännande 
kurser och föreläsningar m.m. i en hel 
vecka.

Medlemmar i Gavstrik har företräde 
till symposiet, så anmäl dig som med-
lem på deras hemsida www.gavstrik.
dk så snart du kan! Sedan gäller det att 
hänga på låset när platserna släpps – de 
brukar gå åt redan första anmälnings-
dagen!



10

KURS: ROTSLÖJD
Rotslöjd är ett gammalt hantverk som 
förekommit och fortfarande förekommer 
i många kulturer världen över. I Sverige 
har rotslöjd varit vanligast i norra Sverige. 
Vanliga föremål har varit saltflaskor och 
förvaringskorgar för ostar och bröd. I 
Sverige används framförallt rötter av björk, 
men även rötter av gran, tall och sälg har 
används. 

Plats: Vuxenskolan, Piteå
Tid: 14–16 februari
Lärare: Katarina Åman
Kostnad: 1200 kr. Material finns att köpa 
för 100 kr.
Ta med: Om du har eget material kan du ta 
med dig det.
Anmälan: senast 1 feb på:https://www.
sv.se/avdelningar/sv-norrbotten/kurser/
rotslojdskurs-65763/
Arrangör: Norrbottens läns 
Hemslöjdsföre ning och Studieförbundet 
Vuxenskolan Piteå.

KURS: MOSAIKSTICKNING OCH 
SKUGGSTICKNING

Mosaikstickning ger ett reliefmönster och 
det stickas med två olikfärgade garner. 
Bäst syns mönstret med mörkt och ljust 
garn och man stickar endast räta maskor. 
Skuggstickning ger också ett reliefmönster 

och det stickas med två olikfärgade garner. 
Både räta och aviga maskor används och 
mönstret framträder som en skugga. Det 
varierar också beroende på från vilket håll 
man betraktar det.

Plats: Vuxenskolan, Piteå
Tid: lördag 22 feb. kl. 10–16
Lärare: Ulrika Bos Kerttu
Kostnad: 400 kr för medlemmar,  
500 kronor för icke medlemmar
Anmälan: Bindande anmälan senast 
15 feb., till Christina.kolmert@gmail.com 
eller 070-577 52 91
Arrangör: Norrbottens läns 
Hemslöjdsföre ning

F
O

T
O

: 
H

E
D

D
L

E
S

 (
C

C
 B

Y
-S

A
 4

.0
)

F
O

T
O

: 
C

A
R

IN
A

 M
A

T
T

S
S

O
N

.



11

JULMARKNAD PÅ PITEÅ MUSEUM
Som vanligt har föreningens medlemmar 
en egen julmarknad lördag 14 dec kl. 
11–15.

Förutom dig som säljer mjukslöjd 
välkomnar viockså dig som sysslar med 
näver, trä, smide, silver eller annat, så att 
vi får ett brett utbud. Du får bara sälja 
ditt eget hantverk (ej bröd). 

Vi har 16 ganska små bord att dispo-
nera, men det är alldeles gratis. Dock vill 
vi att du bidrar med något handgjort till 
vårt populära lotteri. En insamlingslåda 
finns på museet. Vi behöver 60 vinster, så 
bidrag från alla medlemmar välkomnas!

Först till kvarn gäller. Anmälan till 
christina.kolmert@gmail. com eller via 
tel 070-577 52 91.

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.

MATTRASOR SKÄNKES
En säck fint klippta och nystade 
mattrasor bortskänkes. Ring Kerstin 
Hansen i Lillpite, tel 070-313 50 52.

LAGNINGSAKTIVISTERNA
Om du är intresserad av tips på hur du 
kan laga eller ta till vara på trasiga klä-
der kan du följa Lagningsaktivisterna 
på Facebook och Instagram.

Gruppen är ett folkbildnings-
intiativ som är startat av Leili Mänder. 
Det handlar om att lyfta det textila 
kunskapsfältet, att 
befästa fakta, att samla 
kunskap, bilda kontak-
ter och att ta vara på 
det som redan finns på 
bästa möjliga sätt.
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FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

Norrbottens Läns 
Hemslöjdsförening norrbottenslanshemslojd

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.

Fortbildningsbidrag
Styrelsen har beslutat att föreningens medlemmar kan ansöka om ett 
fortbildningsbidrag på upp till 5 000 kronor. 

Ett villkor för att erhålla bidraget är att den som har fått bidraget ska leda en kurs 
så att kunskapen kan spridas vidare. Fortbildningsbidraget gäller kurser som inte 
anordnas inom föreningen. Kontakta kassören för mer information.

Övrigt
• Föreningen har nolltolerans mot kränkningar, övergrepp och sexuella trakasserier. 

En handlingsplan finns.
• Föreningen får verksamhetsbidrag av Region Norrbotten.

Se sidan 2 för kontaktuppgifter
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SLÖJDKALENDERN
Föreningens kontaktpersoner framgår under ortsrubrikerna.
Arjeplog Rigmor Laestander 070-373 42 78 

riggan-45@hotmail.com
Handarbetsträffar Varje tisdag kl. 18.30 i ABF:s lokal.  

Ledare Annika Westerlund.
Handarbetsträffar Varje onsdag kl. 13.00.  

Ledare Lena Fjällström.
Arvidsjaur Ellenor Nilsson 070-699 15 91 

ellenor.nilsson51@gmail.se
Stickcafé Varannan torsdag, jämna veckor, kl. 13.30 i Vuxenskolans lokal, 

Stationsgatan 27A. Led. Marianne Paulsson och Britt-Marie 
Lindkvist.

Vävstugan Husmoders-
föreningen

Måndagar kl. 9.00–10.00 och kl. 13.00–16.00. Kontakt Lisa Eriks-
son 070-218 74 49. Du behöver inte väva för att vara med, det går 
lika bra att sticka eller virka, eller ta med något annat handarbete.

Vävstugan Kulturarvet Tisdagar kl. 10.00–13.00 och 17.30–20.30. Kontakt Ann Lundgren 
073-045 32 76.

Boden Monica Virding 070-644 46 21,  
monicavirding@hotmail.com

Julmarknad 14–15 december kl.12–16 på Hembygdsområdet i Boden. I år finns 
även plats inomhus i Almska skolan. Välkommen att boka plats! 
Kontakta Monica Virding / Boden Överluleå Hembygdsförening 
(070-644 46 21)

Kurser under 2020 Följande kurser planeras under nästa år:  
Luffarslöjd ◆ Trädgårdsprydnader i olika material ◆ Gran- och 
tallrotskorgar ◆ Växttryck (under två dagar på försommaren). 
Kontaktperson Monica Virding.

Gällivare–Malmberget vakant
Inga aktiviteter anmälda
Haparanda Saara Pekkarinen 0922-688 00, +358 442 921 970 

saara.pekkarinen@svefi.net
Julmarknad 30 november kl. 10–15 på Svefi i Haparanda 

Välkommen!
Mellandagsslöjd PMU och IKEA, lördag 28 dec kl. 11.00–14.00.  

Läs mer på s. 7.
Jokkmokk Elise Tullnär Nilsson 073-047 11 25  

elise.tullnar-nilsson@telia.com
Kulturhuset  
Gamla Apoteket

Stickcafé varannan tisdag, kl. 18–21, udda veckor t.o.m. vecka 49.
Slöjdkväll varannan onsdag, kl. 18–21, udda veckor t.o.m. 
vecka 49. 
Lapptäcksgruppen Norrskensflammorna varannan tisdag, 
kl. 18–21, varannan tisdag t.o.m. vecka 50.

Stoppa, lappa och laga Kurs söndag 17 nov 10–16 på Gamla Apoteket, Jokkmokk.
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SLÖJDKALENDERN
Föreningens kontaktpersoner framgår under ortsrubrikerna.
Kalix Lisbet Espling 070-653 43 57 

lisbet.espling@kalix.se
Medlemsträff Vi träffas och slöjdar tillsammans 

torsdag 28 nov kl. 18.30 i Rät och avigs butik,  Valhallavägen 55.
Kiruna Margareta Spett 0980-177 54, 070-258 54 39 

margareta.spett@gmail.com
Medlemsträff Vi träffas för att slöjda tillsammans sista tisdagen i varje månad, 

kl. 18.00 i Vuxenskolans lokaler.
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, för tillfället i lobbyn på Clari-
on Hotel Sense men kontrollera plats på Luleå Knitters Facebook-
grupp.

Mjukslöjdcafé Vissa söndagar kl. 12.00–15.00
10 nov, 8 dec, 19 jan, 18 feb, 15 mars på Norrbottens museum.
24 nov, 22 dec, 2 feb, 1 mars, 29 mars på Stadsbiblioteket.

Slöjdcirkel/slöjdträff Onsdagar jämna veckor, i Missionskyrkans lokal, Kungs gatan 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 träffarnas tema eller ha med eget arbete.
27/11 och 11/12 Brodera, yllebroderier eller med pärlor
8/1 Slöjdalster från förr: ta med, visa och berätta!
23/1 och 5/2 Nålbindning
19/2 och 4/3 Dubbelstickning
18/3 och 1/4 Virktekniker: virka amigurami, halsband med 
pärlor eller annat
Ändringar kan förekomma!

Julslöjd Måndag 9 dec kl. 18.00–20.30 på Studieförbundet Vuxenskolan, 
Småbåtshamnen. Läs mer på s. 6.

Kurser Sy skarvsöm, Norrbottens museum 15 jan, kl. 17–20. Läs mer på 
s. 8.
Påsöm, Studieförbundet Vuxenskolan 15 feb, kl. 10–16. Läs mer 
på s. 8.

Slöjd-dropin Bottensömmar, Rödlundska gården, 21 och 28 jan, kl. 18.00–
20.30. Läs mer på s. 6.

Mellandagsslöjd Stadsbiblioteket Lördag 28 dec, kl. 11–14. Läs mer på s. 7.
Pajala 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 Christina Kolmert 070-577 52 91, 0911-682 65 

christina.kolmert@gmail.com
Medlemsträff Oftast sista söndagen i månaden, kl. 15.00–18.00, träffas vi på 

Furu näsvägen 102, ingång längst i hörnet till Vuxenskolans loka-
ler. Kommande datum: 24 nov, 26 jan , 23 feb, 29 mars, 26 april.
Gamla och nya medlemmar är välkomna på lite prat, inspiration 
och fika med valfritt handarbete.

Kurser Trettonhelgskurser 4–6 januari, Framnäs folkhögskola. Läs mer 
på s. 9.
Rotslöjd. 14–16 februari, Vuxenskolan. Läs mer på s. 10.
Mosaik- och skuggstickning. 22 februari kl. 10–16, Vuxenskolan. 
Läs mer på s. 10.

Julmarknad Lördag 14 dec kl. 11–15 på Piteå museum. Läs mer på s. 11.
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
Mellandagsslöjd Vippabacken lördag 28 dec kl. 11.00–14.00. Läs mer på s. 7.
Övertorneå Gudrun Kron 070-328 74 83 

kron.gudrun@gmail.com
Medlemsträff Vi träffas torsdagar kl. 11.00–15.00 på Studieförbundet Vuxen-

skolan, Matarengivägen 18, och handarbetar tillsammans.
Julledigt från vecka 51, men börjar igen 16 jan.

Mellandagsslöjd Studieförbundet Vuxenskolan lördag 28 dec kl. 11.00–14.00.  
Läs mer på s. 7.

LÄNSHEMSLÖJDSKONSULENTERNA
Länets två hemslöjdskonsulenter finns organisatoriskt hos Region Norrbotten på divi-
sionen Kultur. Om du vill komma i kontakt med någon av dem hittar du deras kontakt-
uppgifter här (en tjänst är för tillfället vakant).

Pia Jägstrand
tel: 070-360 79 02
e-post: pia.jagstrand@norrbotten.se

www.norrbotten.se/hemslojd 
www.facebook.com/hemslojdnorrbotten 
På Instagram heter vi hemslojdn
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Julmarknad
14-15 december

 Hembygdsområdet i Boden
Boka marknadsplats 070-644 46 21

(Platser finns både inom- och utomhus)

Boden Överluleå Hembygdsförening

HHEEMMSSLLÖÖJJDDEENNSS  ÅÅRRLLIIGGAA  JJUULLMMAARRKKNNAADD  

OOCCHH  UUTTSSTTÄÄLLLLNNIINNGG  PPÅÅ  PPIITTEEÅÅ  MMUUSSEEUUMM  

LLÖÖRRDDAAGGEENN  1144  DDEECCEEMMBBEERR    KKLL..  1111..0000––1155..0000  


