SLÖJDAREN
Nr 1 * 2019

NORRBOTTENS LÄNS
HEMSLÖJDSFÖRENING

SLÖJDHELG PÅ
FRAMNÄS FOLKHÖGSKOLA
Hemslöjdsföreningen arrangerar 15–17 februari Slöjdhelg med virkning,
stickning och andra trådtekniker på Framnäs Folkhögskola i Piteå.
Fortfarande finns några platser kvar.
Se Slöjdaren 2018/4 för mer information
eller kontakta Ulrika Bos Kerttu på e-post ulrika.bos.k@gmail.com

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

Omslagsbild
Råull. Foto: Hemslöjden

Slöjdaren ges ut av Norrbottens läns hemslöjds
förening och utkommer med fyra nummer per år.
Välkommen att kontakta redaktören om du vill
annonsera eller medverka. Författare ansvarar själva
för innehållet, men vi förbehåller oss rätten att korta
artiklar och inlägg.
Vi är medlem i Hemslöjden (Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund)

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

Utgivning 2019 (manusstopp)
Nr 1.
2 feb (16 jan)
Nr 2.
10 maj (26 april)
Nr 3.
30 aug (16 aug)
Nr 4.
22 nov (8 nov)

Kontakt
Ordförande Elise Tullnär Nilsson
073-047 11 25, ordforande@norrbottenshemslojd.se
Sekreterare Rigmor Hulth
sekreterare@norrbottenshemslojd.se

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

Sociala medier
Instagram: norrbottenslanshemslojd
Facebook: facebook.com/norrbottenshemslojd
Webbsida: norrbottenshemslojd.se
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JOKKMOKKS MARKNAD
äger rum 7–9 februari 2019
Läs hela programmet på www.jokkmokksmarknad.se

NY REDAKTÖR
Från och med detta nummer av Slöjdaren
tar jag, Jeanette Bergman Weihed, över
redaktörskapet. Jag är utbildad geolog
men har jobbat över tjugo år som redaktör, tidigare på Sveriges geologiska undersökning och nu som konsult. Hantverk av
all slag är en stor passion, men stickning
är min hemmaarena.
Om du vill skriva i bladet eller har
förslag på innehåll hör av dig till mig på
jeanette@weihed.se.
Stort tack till Staffan Nygren för fina
insatser och ett gott samarbete!

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER
Norrbottens Läns
Hemslöjdsförening

norrbottenslanshemslojd
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KULTURARV 2019
Som nämndes i förra numret av Slöjdaren har Region Norrbotten utsett år 2019 till
Kulturarvsår. Förhoppningen är att främja kulturarvets roll som en av hörnstenarna i den
kulturella mångfalden. Läs mer på regionens webbplats:
www.norrbotten.se/sv/Kultur/Konst--och-kulturverksamhet/
Kulturarv-och-museer-i-Norrbotten/Kulturarv2019/
Av de aktiviteter som presenterades i förra numret är inspirationsvisningen med Wanja
Djanajeff på Norrbottens museums och hemslöjdens samlingar samt kurserna i glasfusing
och svinblåslyktor fulltecknade. Det finns fortfarande plats på kurserna i textiltryck och
att sy en samisk masma eller kaffepåse, se vidare annonserna på detta uppslag.

NYFIKEN PÅ TEXTILTRYCK?
Man får chansen att skapa sina egna textiltryck med inspiration från samlingarna. Mönstren trycks med silkscreen, vi klipper mönster i papper eller överför på annat sätt mönstret
på tyg. Vi lär oss blanda färger m.m. Kursen hålls av konstnär Helena Bergman.
Plats: H5 Kronan, Luleå.
Tid: 16–17 mars och 30 mars, lördag 10–17 och söndag 9–16.
Kostnad: 800 kr, färg och en del tyg ingår.
Anmälan: senast 1 mars till Ulrika Bos Kerttu på e-post ulrika.bos.k@gmail.com
Arrangör: Norrbottens läns Hemslöjdsförening, Konstnärernas Kollektivverkstad och
Region Norrbotten.
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SY EN SAMISK MASMA ELLER KAFFEPÅSE
Deltagarna syr varsin masma (sypåse) eller kaffepåse som de dekorerar med lädersnodd,
vadmal och kläde. Lärare är Solveig Labba, sameslöjdare och efterfrågad slöjdpedagog.
Solveig har varit verksam som sameslöjdskonsulent.
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Föreningsgatan 1, Kiruna.
Tid: Fredag 8 mars kl. 18.00–20.30 och lördag 9 mars kl 9.00–16.00.
Kostnad: 600 kr. Materialkostnad tillkommer, ca 150 kr till sypåse och cirka 300 kr för
kaffepåse.
Ta med: Sax, nål, skärnål eller skinnål, tråd, vaxad lintråd, tygbitar av kläde eller vadmal.
Anmälan och information: Senast 22 februari till Margareta Spett, 070-258 54 39,
e-post: margareta.spett@gmail.com
Arrangör: Norrbottens läns Hemslöjdsförening, Region Norrbotten i samarbete med SV.
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ÅRSSTÄMMAN 2019
Piteå museum, Piteå
Lördag 2 mars, kl. 12.00
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 2018
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 2019 års stämma:
Aktivitetssplan 2019
14. Budget för 2019
15. Beslut av årsavgift för näst följande
räkenskapsår, 2020
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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TEXTILFEST I SKELLEFTEÅ
Utställning, försäljning, föreläsningar,
stickcafé m.m.
Lördag 6 april, kl. 11.00–17.00, Folk
parken Skellefteå, ingång från södra
sidan (Entrébiljett köps på plats).

Workshops
Söndag 7 april, kl. 09.30–16.00,
Medlefors folkhögskola.
Färglära för stickare med Johanne
Ländin, Sticka med två färger och våga
klippa med Heléne Wallin, Sashiko med
Kristina Ersviken, Sticka tumme med
Tant Ulltuss (Anna Bergman) och Spinn
ditt eget garn med Lillemor Elfgren,
Limmo design.

Festkväll med mingel och föredrag
Lördag 6 april, kl. 19.00–22.00, Folkparken Skellefteå. Johanne Ländin och
Helene Wallin berättar om podcasten
Nördic knitting och Tina Ingnell berättar om Sakiori och Japan.

Arrangörer: Handens hus Skellefteå kommun, Länshemslöjdskonsulent, textil/
Västerbottens läns hemslöjdsförening, Stickföreningen Guldhärvan, Inger Öhlund
Läs mer på www.textilfest.wordpress.com

LÄNSHEMSLÖJDSKONSULENTERNA
Länets två hemslöjdskonsulenter finns organisatoriskt hos Region Norrbotten på
divisionen Kultur. Om du vill komma i kontakt med någon av dem hittar du deras
kontaktuppgifter här.
Anja Lundström
e-post: anja.lundstrom@norrbotten
tel: 070-360 42 35
www.nll.se/hemslojd

Pia Jägstrand
tel: 070-360 79 02
e-post: pia.jagstrand@nll.se
www.facebook.com/nllhemslojd
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Vantfestivalen i Junosuando den 9 mars
När himlen är som blåast och snön som vitast är det vantfestival i Junosuando,
öppen kl 11–16. Maud Ån inviger festivalen. Erika Nordvall-Falck och Solveig
Larsson berättar. Vi har workshops om Lovikkavanten, och med Christina
Lindmark, modevisning med Siskoretro och Simu Nordic, vi visar Vantar med
historia, vi har en vanttävling, det finns festivalmarknad och café.
Vanttävling
Var med i vanttävlingen! Vantarna ska vara av 100 % ull, av egen design och
handgjorda. Du väljer själv teknik. Vi delar ut publikens pris och juryns pris.
Vantar med historia
I utställningen Vantar med historia visar vi traditionella vantar från vårt närområde
och Sverige i övrigt samt från våra grannländer. En del vantar har vi själva – men
vi behöver också låna vantar till utställningen. Vi söker vantar från de nordiska
länderna men även från Åland, Färöarna, Estland, Lettland och Petrozavodsk.
Vi vill ha vantarna till tävlingen och/eller utställningen
senast den 15 februari 2019
Vanttävlingen: Anne-Maj Gunnelbrand, 076-820 87 12, roger.gbrand@telia.com
Vantar med historia: Monika L Lund, 070-355 81 88,
monika.annel.lund@gmail.com

Följ oss på Vantfestival på Facebook och Instagram samt på
Föreningen Norden Pajalas hemsida www.pajala.norden.se

FÖRENINGEN

VANTFESTIVAL
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MEDLEMSTRÄFF I KALIX
I december hade vi en medlemsträff i Kalix
då vi träffades i Ann-Britt Eklunds butik
Rät & Avig. Ann-Britt visade butiken med
tillhörande rum för garnfärgning. Vi bjöds
på fika och slöjdade tillsammans.
Vi var två medlemmar som redovisade slöjdutmaningen att slöjda på ordet
”frid” och hur det ordet har inspirerat oss
till slöjd.

Brita visade sin handsydda mantel i tunt
linnetyg: ”Manteln är som frid, den tynger
inte ner och den kan blåsa i vinden”.
Lisbet visade ett smycke, en hjärtformad
träpärla som lindats med en silverfärgad
metalltråd: ”Frid i hjärtat som kan delas
med till andra”.
Lisbet Espling, kontaktombud Kalix
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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

Stickcafé

Torsdagar, jämna veckor, kl. 13.30 i Vuxenskolands lokal,
Stationsgatan 27A, ledare Marianne Paulsson och Britt-Marie
Lindkvist.

Vävföreningen
Kulturarvet

Tisdagar kl. 10.00–13.00 samt 17.30–20.30. Kontakt Solbritt
Karlsson, tel. 070-316 80 31.

Vävstugan Aktiva
kvinnor

Måndagar och torsdagar kl. 09.00–12.00 och 13.00–16.00.
Kontaktperson Ellenor Nilsson, tel. 070-699 15 91. Du behöver
inte väva för att delta, det går lika bra att sticka, virka, åter
bruka m.m.

Slöjd- och surrkvällar

Onsdagar kl. 18.00 Arvasgården. Kontakta Ellenor eller
Laila Sundberg (medlem i Sameföreningen).

Stick- och virkkvällar

Torsdagar med start 7 februari, kl. 18.00, ordnas stick- och
virkkvällar med svenskaträning för invandrarkvinnor.
Plats: Medborgarhuset (i källaren, lokal syns på plats). Leds av
Ellenor Nilsson.

Boden

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

Medlemsträff

Tisdagarna 26/2, 19/3 och 9/4 kl. 17–20 i Robbgården.

Kurs i luffarslöjd

Två kurser i Mjedsjön hos Monica Virding:
15–16 februari kl. 9–17.
2–3 mars kl. 9–17.

Gällivare–Malmberget

vakant

Inga aktiviteter anmälda
Haparanda

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

Inga aktiviteter anmälda
Jokkmokk

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

Kulturhuset
Gamla Apoteket

3–15/2 Konstutställning Skogen i mig av Elina Visuri, från
Uleåborg, Finland.
3–15/2 Slöjdutställning i gatuplanet.
7–9/2

Vintermarknadscafé kl. 11–17.
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SLÖJDKALENDERN
Föreningens kontaktpersoner framgår under ortsrubrikerna.
Kulturhuset
Gamla Apoteket

7/2
Föreläsning om Skinnberedning och arbeten i skinn
med Lotta Hahne, kl. 19.
Lapptäcksgruppen Norrskensflammorna träffas andra tisdagen varje månad, kl. 18.
Stickcafé varannan tisdag, jämna veckor, kl. 18.
Slöjda tillsammans varannan onsdag, jämna veckor, kl. 18.
Mötesplats för gamla som bor hemma, onsdagar kl. 13–15.
Vi pratar gamla minnen, löser världsproblem och fikar gott.
Slöjdträff sista söndagen varje månad kl. 13.30–16.00 tillsammans med lokala Hushållningssällskapet. Söndag 24 februari
bygger vi insektshotell inför sommarens planteringar.

Kalix

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

Medlemsträff

Vi träffas och slöjdar tillsammans tisdag 19 februari kl. 18.30
hos Brita Petersson-Hofverberg.

Medlemsträff

Vi träffas och slöjdar tillsammans tisdag 21 maj kl. 18.30 hos
Lisbet Espling och redovisar vårens utmaning: att slöjda på
ordet träd.

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 i Vuxenskolans lokaler.

Luleå

Christina Lindmark 073-072 78 56, 0920-22 87 20
christina.lindmark@telia.com
Ulrika Bos Kerttu 070-348 08 65, ulrika.bos.k@gmail.com

Slöjdcirkel/slöjdträff

Onsdagar jämna veckor, i Missionskyrkans lokal, Kungs
gatan 25, i samarbete med Studieförbundet Bilda.
Kl. 10–12 studiecirkel och 12–15 öppet hus för alla intresserade. Du kan vara med på träffarnas tema eller ha med eget
arbete.
23/1 och 6/2
20/2 och 6/3
20/3 och 3/4
17/4 och 15/5

Tenntrådsbroderi
Sticktekniker (patent, dubbelstickning m.m.)
Smycken, bl.a. armband med gamla dragkedjor
Återbruk (spetsar, tyger m.m.)

Ändringar kan förekomma!
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SLÖJDKALENDERN
Föreningens kontaktpersoner framgår under ortsrubrikerna.
Mjukslöjdcafé

Vissa söndagar kl. 12–15 på Stadsbiblioteket
Preliminära datum för våren 2019:
27/1, 25/2, 24/3, 28/4, 26/5.

Mjukslöjdcafé

Vissa söndagar kl. 12–15 på Norrbottens museum
Datum för våren: 10/2, 10/3, 7/4, 12/5 och 2/6.

Luleå Knitters

Stickträff varje måndag kl. 17–20 på Vetenskapens Hus,
Storgatan 53.

Pajala

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

Vantfestival

Lördag 9 mars kl. 11–16, Junosuando skola.
Maud Ån inviger. Erika Nordvall-Falck och Solveig Larsson
berättar och visar vantar. Workshops: Lovikkavanten
samt Christina Lindmark. Vanttävling, modevisning med
Siskoretro och Simu Nordic. Vantutställning Vantar med
historia. Festivalmarknad. Café & lunchsoppa.

Piteå

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

Medlemsträff

En söndag i månaden, kl. 15–18, träffas vi på Furuängs
vägen 102, ingång längst in i hörnet innan Belonasvängen.
Datum för våren 2019 är 24 feb, 31 mars, 28 april och 19 maj.
Gamla och nya medlemmar är välkomna på en stunds prat
och inspiration till en kaffekopp! Ta med eget arbete och ev.
smörgås till kaffet.

Slöjdcafé

Den 9 mars på Piteå museum, kl. 11–14. Temat är ännu inte
bestämt så håll utkik.

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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