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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 2021 (manusstopp) 
Nr 1. 5 feb (22 jan) 
Nr 2. 7 maj (23 april) 
Nr 3. 27 aug (13 aug) 
Nr 4. 19 nov (5 nov)
Redaktör 
Jeanette Bergman Weihed 
070372 48 28, jeanette@weihed.se
Omslagsbild  
Linfält i blom. Projektet 1 kvm lin fortsätter. Läs mer 
på sidan 6. Foto: Giles Watson (CC BYSA 2.0)

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 
janb8252@gmail.com
För adressändringar kontakta  
medlemsregistret@hemslojden.org
Sociala medier 
Instagram: norrbottenslanshemslojd 
Facebook: facebook.com/norrbottenshemslojd 
Webbsida: norrbottenshemslojd.se

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Nu går vi mot höst och vad passar inte bättre 
än att ta fram stickor, virknål, garn och annat 
slöjdmaterial för att väcka liv i skaparlusten.

Sommaren bara rusar iväg och det är så 
många idéer som kommer och går. Det ska jag 
göra, och det och det. Visst känner ni igen er? 
Det är svårt att hinna med allt.

Men vi går mot höst och vinter och då 
kommer förhoppningsvis tid till att ta fram alla de 
saker vi planerat. 

Som ni ser i kalendariet i detta nummer av Slöjdaren 
så börjar nu flera aktiviteter dyka upp igen. Det finns också flera 
kurser att anmäla sig till. Gör det!

Jag önskar er en fin höst och att vi snart får se och njuta av alla 
vackra höstfärger.

Elise 
Ordförande
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SLÖJDAREN I FÄRG
På föreningens webbplatsen norrbottenshemslojd.se ligger de senaste numren av 
Slöjdaren. Därifrån kan du ladda ner tidningen och se bilderna i färg.

MAILGRUPPER
För att snabbt nå ut med information till medlemmarna mellan numren av Slöjdaren 
finns det flera mailgrupper. Anmäl dig med din e-postadress om du vill ha informa-
tion. Mycket trevligt kan hända som du annars riskerar att missa.

Boden monicavirding@hotmail.com eller sivbjohansson31@gmail.com
Kalix lisbet.espling@kalix.se
Luleå ulrika.bos.k@gmail.com
Piteå christina.kolmert@gmail.com

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
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HÖNSESTRIK OCH ANNAN STICKNING

– digital föreläsning med Anna Bauer

På TV går idag filmen ”En kille och en tjej” 
från 1975. Tidningen kallar filmen ”en 
komedi i vida jeans, näbbkängor och yviga 
polisonger”. Och visst minns vi, vi som var 
med på det upproriska 70-talet. USA ut ur 
Vietnam, Ropen skalla daghem åt alla. Och 
kvinnokampen: Vi måste höja våra röster 
för att höras!

I det här sammanhanget föds Hönse-
strik i Danmark och vi blir påminda om 
den vilda och vackra stickglädjen när vi i 
Zoom lyssnar på Anna Bauers föreläsning 
som regionens projektanställda läns hem-
slöjds konsulent Linnea Nilsson arrangera-
de 5  maj i år. Och vi var många som ville 
vara med, fler än hundra deltog!

Anna Bauer har skrivit böcker om 
hönsestrik. De finns alla att låna på era 
bibliotek! Och med bidrag från Nämnden 
för hemslöjdsfrågor började hon 2020 ock-
så ge ut fanzinet Smörhönan om kreativa 
processer inom stickning. Just ditt bidrag i 
text och bild publicerar hon gärna. Maila i 
så fall till anna@annabauer.se (eller om du 
vill köpa numren).

Hennes böcker liksom föreläsningen 
och bildspelet tog sin utgångspunkt i 
Hönse striks tidiga 70-tal då Kirsten Hof-
stätters bok Hønsestrik slog igenom med 
sitt anarkistiska och politiska stickbudskap. 

Gerillaslöjden föddes. Allt blev fyllt av 
färger och mönster. Allt blev tillåtet, sade 
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Anna. Sticka på just ditt vis för inget är fel! 
Våga! 

Och vi fick under en timmas tid se 
fantastiska stickade exempel. Slöjdläraren 
Margareta berättade efteråt att hon njöt och 
tänkte att precis så här ska slöjd upplevas. 
Man ska ha kul tillsammans, kunna sprida 
ett budskap om man vill och framför allt 
hitta sitt eget sätt att skapa. Det finns inget 
fel sätt.

Nej, jag har inte kvar linnet jag stickade 
i hönsestrik 1976, men jag minns lärarens 
utskällningen då jag stickade på hennes 
historielektion. På den tiden var mönst-
ret fullt av kvinnokampssymboler. Idag 
kanske det har kommit lite i skymundan 
för miljoner andra härliga bårdmönster 
(googla!). Men någonstans finns ännu 
upproret kvar (och kvinnokampen!).

Anna leder också kurser och tänk 
tanken – tänk om vi skulle kunna få bidrag 

till att ta upp henne till Norrbotten en helg 
nästa år?

Cecilia Falk
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Böcker
Bauer, Anna: Hönsestrik forever. Sticka 

fritt i färg. 2020
Bauer, Anna: Hönsestrik – a love story. 

Sticka mönster på ditt sätt. 2019.
Hofstätter, Kirsten. Hønsestrik. 1974.
Smörhönan 1 & 2 kan läsas digitalt 

här: annabauer.se/smorhonan- 
fanzine-1-2
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PROJEKTET 1 KVM LIN FORTSÄTTER
Linet har blommat och väntar nu på att 
mogna och att ryckas i månadskiftet 
augusti–september för att sedan rötas och 
beredas. Deltagarna i projektet får lära sig 
linberedning med handredskap, det vill 
säga att bråka de rötade stråna, skäkta, 
slå bort veddelarna från linfibern och 
häckla, kamma med tre olika grovlekar 
på häcklorna. Kvar blir ett knippe häcklat 
lin som kan spinnas till garn och bli till 
mönsterinslag i en väv eller bara förbli en 
dekorativ lindocka. 

Andra aktiviteter för deltagarna i 
projektet är att binda blomsterkransar med 
torkade växter och linstrån från den egna 
odlingen samt att spinna lingarn på slända 
och spinnrock. I Norrbotten deltar 108 
personer och föreningar i projektet.

Projektet 1 kvm lin är nationellt och 
arrangeras i Norrbotten av länshemslöjds-
konsulenten på Region Norrbotten och 
Norrbottens läns Hemslöjdsförening. 

Ulrika Bos Kerttu
På hembygdsgården i Boden blommade linet nio 
veckor efter sådd. 

SLÖJD PÅ  
KULTURNATTEN
Kulturnatten i Luleå infaller i år lördagen 
den 11 september.

Hemslöjdsföreningen har bokat utrymme 
i Stadsbiblio teket Luleå kl. 11.00–15.00 där 
medlemmar kommer att visa olika tekniker inom 
mjuk- och hård slöjd samt exempel på alster som 
de producerat.

Vill du vara med och visa din slöjd? Kontakta i så 
fall Owe Eriksson senast den 1  september på  
mobil 070-345 11 31 eller via mail:  
owe.eriksson98@gmail.com.
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VÄRLDSSTICKNINGSDAGEN I LULEÅ
Världsstickningsdagen inföll i år lördagen 
den 12 juni. Men samma dag inträffade ock-
så sommarens värsta oväder i Luleå. Regn, 
regn, regn och hård blåst. Vilken otur!

Så vi medlemmar i Facebookgruppen 
Luleå Knitters och Norrbottens läns Hem-
slöjdsförening bestämde att i stället träffas 
på söndagen den 13 juni.

Denna dag var vinden ännu hård och 
kall. Den stora och breda trappan utanför 
Kulturens Hus, där vi hade tänkt att sitta, 
kändes allt annat än inbjudande. Alla frös, 
och garnnystan, stickbeskrivningar och vår 
reklam höll på att blåsa all världens väg. Så 
vad skulle vi göra? Gå hem? Nej, nej!

Vi flyttade i stället in i lobbyn på 
Clarion Hotel Sense tvärs över gatan. Där 
har vi tidigare år träffats på måndagkvällar 
under vintertid, så vi var redan kändisar 
där. Tidigare har vi varit många deltagare 
där, men denna dag var den rymliga foajén 
nästan folktom. 

Till slut blev vi fyra personer som stick-
ade och virkade i de bekväma fåtöljerna, 
givetvis med rekommenderat avstånd. Här 
trivdes vi väldigt bra. Det fanns kaffe och 

macka, eller något annat gott, att köpa i re-
ceptionen för den som var lite småhungrig.

Det blev mycket prat om mönster, garn 
och stickupplevelser mellan räknande 
av maskor, hoptagningar och färgbyten. 
Mycket skratt blev det också. 

Alla hade med sig intressanta arbe-
ten att visa och berätta om: en virkad 
barnklänning med svängig kjol i härligt 
granna färger, en blå damklänning som 
stickats från halsen och nedåt, en snart 
färdig rundstickad varm tröja där bara 
det mönstrade oket i flera färger återstod, 
handledsvärmare där vitt mönstergarn 
bildar öglor på den värmande insidan och 
små prickar på utsidan på en bottenfärg i 
olika blå toner. Handledsvärmarna ska få 
namnet Vinter för att alla vita prickar ser ut 
som snöflingor på den blå bottnen.

Denna junidag önskade vi oss alla redan 
färdigstickade varma plagg när vi efter vår 
träff skulle ta os hemåt i kallblåsten.

Vår världsstickningsdag blev en rolig 
och trevlig eftermiddagsträff i fin gemen-
skap – trots vädret.

Christina Lindmark
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KURS: SPINNA ULL PÅ 
SLÄNDA OCH SPINNROCK

Du får lära dig att karda ullen, spinna till 
ett entrådigt garn och tvinna det till ett 
tvåtrådigt garn. Vi går igenom några olika 
ulltyper och vad de passar till.

Plats:  Studieförbundet Vuxensko-
lan, Småbåtsgatan 1, Luleå

Tid:  Lördag–söndag 9–10 okt, 
kl. 10–16

Kursledare: Christina Lindmark, Luleå, 
tel. 073 0727856 (vid frågor 
ring Christina)

Kostnad:  1050 kr för medlem i Norrbottens läns Hemslöjdsförening. Övriga 1200 kr.
Ta med: Kardor och slända och om du har en fungerande spinnrock. Egen ull om du 

har, annars finns det ull på kursen. 
Anmälan: Senast 27 september till www.sv.se/avdelningar/sv-norrbotten/kurser/ 

spinna-ull-pa-slanda-och-rock-72402/
Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan Luleå och Norrbottens läns Hemslöjdsföre ning

KURS: LUFFARSLÖJD 
ELLER ”TRÅDTJACK”

Du får grundläggande kunskaper i mate-
rial, teknik och verktyg. Prova den enkla 
tekniken att med ståltråd i olika grovlekar 
och några tänger göra bland annat gryt-
underlägg, korgar och  ljusstakar.

Plats: Gestalt Kreativitets Gården, 
Mjedsjön 4, Boden.

Tid:  Lördag 25 sep kl. 10–17 och 
söndag 26 sep kl. 10–15

Kursledare: Monica Virding, Boden, 
tel. 070 6444621

Kostnad:  700 kr för medlem i Norrbottens läns Hemslöjdsförening, 850 kr för övriga. 
Materialkostnad tillkommer.

Ta med: Avbitartång, plattång och rundtång, ullgarn, pärlor eller annat fint till deko-
ration. Ta gärna med gamla föremål om du har. 

Anmälan: Senast 8 september till ulrika.bos.k@gmail.com
Arrangör: Norrbottens läns Hemslöjdsförening 
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KURS: YLLEBRODERI – 
DEKORERA VADMAL OCH 
KLÄDE
Vi klipper former i kläde som vi applicerar 
på vadmal, dekorerar med plattsöm, schat-
tersöm och knutar i ullgarn, moulinégarn 
och lingarn. Det kan bli kuddar, väskor, en 
väst eller ett armband.

Plats:  Kiruna
Tid:  Lördag 23 okt kl. 10–17, 

söndag 24 okt kl. 10–16
Kursledare:  Ulrika Bos Kerttu, Luleå
Ta med:  Vadmal och kläde om du 

har, sax, brodernålar med udd i olika storlek, sytråd, moulinégarn, lingarn 
och ullgarn, vackra band och knappar, pärlor och annan grannlåt. Papper 
och penna.

Kostnad: 700 kr för medlem i Norrbottens läns Hemslöjdsförening, 850 kr för övriga. 
Materialkostnad kan tillkomma. Vadmal och kläde finns att köpa.

Anmälan: Senast 8 oktober till ulrika.bos.k@gmail.com
Arrangör:  Norrbottens läns Hemslöjdsförening

KURS:  
SVAMPFÄRGNING

Vi lär oss några svampar som är lämpliga 
att färga med. Hur man betar garnet eller 
tyget för att färgen ska fastna och sitta kvar. 
Sedan färgar vi. Alla får med sig sin del 
av ullgarnet hem, ungefär 2 hg, samt en 
provlapp av bomullstyg.

Plats: Pålänge Hembygdsgård, 
lillstugan, 15 km från Kalix. 

Tid: 10 oktober
Kursledare: Marie Karlsson, Kalix
Kostnad: 900 kr inklusive material
Anmälan: Senast 1 oktober till ABF, 

info.kalix@abf.se eller 0771-965022. Max 6 deltagare. 
Arrangör: ABF i samarbete med Norrbottens Läns Hemslöjdsförening

F
O

T
O

: 
U

L
R

IK
A

 B
O

S
 K

E
R

T
T

U
.

F
O

T
O

: 
M

A
R

IE
 K

A
R

L
S

S
O

N
.



10

HEMSLÖJDENS DAG
I Sverige firas hemslöjdens dag första lördagen och söndagen i september. Årets tema är ull 
och lin. Norrbottens läns Hemslöjdsförening deltar med ullaktiviteter på flera orter i länet. 
Intresset bland medlemmar för att visa upp hantverk och lära ut slöjdunskaper är stort och 
till föreningens glädje efterfrågar allmännheten slöjdaktiviteter och slöjdträffar. Med Hem-
slöjdens dag hoppas föreningen kunna möta slöjdintresserade och också få nya medlemmar.

Bondgården Bälinge
På Bondgården Bälinge, en ekologisk besöksgård 15 km från Luleå som har bland annat 
får och getter, är dagens tema ull. Hemslöjdsföreningens medlemmar kardar och spinner 
ull, stickar, tovar en ullplatta som de broderar på och färgar ullgarn med stenlav. Det 
finns möjlighet för hela familjen att prova på de olika teknikerna. I anslutning till de olika 
demonstrationerna finns utställningar med alster att inspireras av eller att köpa med sig.
Öppet: Söndag 5 september kl. 11–15.
Entré: Besökarna betalar 50 kr per person i entré till Bondgården Bälinge. Biljetter 

kan bokas direkt genom gårdens hemsida eller köpas genom hemslöjds-
föreningen, ulrika.bos.k@gmail.com, senast 1 september. Begränsat antal 
besökare. Fikaförsäljning.

Hägnan i Gammelstad
På Hägnan i Gammelstad erbjuder föreningen Slöjdklubben besökarna att skapa, forma 
och slöjda ett busigt ullmonster som sedan följer med i fickan på hemfärden.
Öppet: Lördag 4 september kl. 12–14. Fri entré, drop in och ingen anmälan. 

Eufåria, Svensbyn
Tillsammans med Fåravelsföreningen firar vi Hemslöjdens dag hos Eufåria i Svensbyn. 
 Eufåria visar får och ull m.m. medan vi andra fokuserar på all sorts slöjd av framför allt ull. 
Öppet: Lördag 4 september kl. 13–16
Kom och var med! Ta med något handarbete, och visa gärna hur man nålbinder , virkar, 
två änds stickar, krokar etc. Om du vill sälja något så är det också välkommet. Det finns 
några bord att använda och om det regnar får vi tak över huvudet. Meddela gärna om du 
kan vara med till Christina Kolmert (070-5775291 eller christina.kolmert@gmail.com) så 
underlättar det planeringen.
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MÖJLIGA KURSER
Monica Virding i Boden erbjuder kurser i många olika tekniker, se bilden nedan.  
Om du är intresserad av något av detta, kontakta Monica direkt på 070-644 46 21 eller  
monicavirding@hotmail.com
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ULLVECKA I KULTURHUSET  
GAMLA APOTEKET, 4–11 SEPTEMBER
Ullveckan i Jokkmokk startar med att vi 
firar Hemslöjdens dag tillsammans med 
kultur och fritid som arrangerar Naturens 
dag vid Talvatis. Tag med ditt handarbete 
och kom för en dag i vår natur. Därefter 
följer flera olika workshoppar. En vecka 
fylld av ulliga inslag avslutas sedan med 
workshop och föreläsning av Johanne 
Ländin.

Ändringar av programmet kan kom-
ma att ske under veckan. Kontakta Elise 
(tel. 0730 47 11 25) om du har frågor. Vi 
följer givetvis Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. 

Workshop: Skaite Maria
Måndag 6 sept kl. 12–14 samt 18–20.
Vi stickar Skaite Marias vantar. Medtag 
lämpligt garn och stickor. Material går även 
att inhandla här.

Workshop: Lettisk fläta
Tisdag 7 sept kl. 12–14 samt 18–20
Vi stickar lättisk fläta. Medtag garn i två 
olika färger och lämpliga stickor. Material 
går även att inhandla här.

Workshop: Magic loop
Onsdag 8 sept kl. 12–14 samt 18–20
Vi stickar sockar eller vantar på runds-
ticka. Medtag minst 80 cm lång rundsticka 
och lämpligt garn. Material går även att 
inhandla här.

Fri stickning
Torsdag 9 sept kl. 12–14 samt 18–20
Medtag ditt handarbete så stickar, virkar 
eller broderar vi tillsammans.

Kurs: Färglära för stickare 
med Johanne Ländin

Fredag 10 sept och lördag 11 sept
Vi avslutar veckan med en tvådagarskurs 
med Johanne Ländin. Tider och mer 
information om kursen kommer att skickas 
ut separat till er som anmäler er.

Att välja färger är svårt – men spännan-
de. Johanne lär ut förenklad färglära, med 
tyngdpunkt på hur man ska tänka när man 
kombinerar två eller flera färger i flerfärgs-
tickning. Vi kommer att fördjupa oss i Fair 
Isle-stickningens färgmagi. Dukommer 
att få sticka provlappar med restgarner du 
haft med och prova på så många färgkom-
binationer du hinner sticka under dagen 
och sedan under dagen diskuterar vi hur 
resultatet blir.

Ett kort föredrag om färgernas historia 
ingår också och det kommer att finnas 
stickade plagg att titta på som är exempel 
på både lyckade och misslyckade färgkom-
binationer.

Detta är ingen nybörjarkurs utan du 
måste kunna sticka med två färger.
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Kostnad: Två dagars kurs 700:-. Lunch 
och fika kommer att säljas 
på Gamla Apoteket

Anmälan: Bindande anmälan till 
Elise (0730 47 11 25 eller 
gamlaapoteketjokkmokk@
gmail.com) senast 15 augus-
ti. Begränsat antal platser.

Önskas boende så föreslår vi Hotell 
Akerlund som har specialpris just för 
 detta: 995:- per natt för enkelrum och 
1195:- per natt för dubbelrum. Bokar 
gör ni själva genom att ringa hotellet på 
tel. 0971-100 12.

AV DEN BÄSTA ULLEN
Den 25 mars arrangerade Nämnden för hemslöjdsfrågor ett webinarium ”Av den bästa 
ullen” med fokus på den svenska lantras- och allmogeullen. Webinariet innehöll ett 
flertal föreläsningar, panelsam tal och gruppdiskussioner och var uppdelat i följande 
delar: 

• Svensk ull utomlands – vad är det som lockar? 
• Om storytelling och kontakter på en internationell marknad
• Att utmanas av en fiber 
• Att utnyttja fiberns allra bästa egenskaper
• Tillbaka till framtiden 
• Att utforska och återskapa ett garn eller en väv från förr – insikter och lärdomar

Det går fortfarande att ta del av de medverkandes presentationer (7–10 minuter). 
Dessutom medverkade representanter från Wålstedts ullspinneri, Karlbergsgården, 
Gotlands spinneri, Klippan yllefabrik och Märta Måås Fjetterström under program-
punkterna Rätt kvalitet till rätt användningsområde och Att spinna det bästa garnet.

En sammanfattning av webinariet och länkar till de olika föreläsningarna finns här: 
nfh.se/ull-i-sverige/av-den-basta-ullen.html
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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

Kurs Luffarslöjd eller ”trådtjack”. Gestalt Kreativitets Gården, lördag–
söndag 25–26 sep. Läs mer på s. 8. 

Gällivare–Malmberget Tomas Åberg 070-310 15 91  
tomas.h.aberg@gmail.com

Hantverkscafé 14 sept, 12 okt, 16 nov och 14 dec kl. 18.30–20.30 i församlings-
hemmet, Malmberget. Ta med ditt handarbete och inspirera och 
låt dig inspireras. Vi bjuder på fika.

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

Handarbetscafé Tisdagar från och med 17 aug, kl. 17–19.30 på Svefi.

Julmarknad Preliminärt planeras en julmarknad på Svefi den 27 nov. Mer 
information kommer längre fram på svefi.net

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

Ullvecka 4–11 sept i Kulturhuset Gamla Apoteket. En vecka fylld av 
ulliga inslag som avslutas med workshop och föreläsning 
av Johanne Ländin. Läs mer på s. 12–13.

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

Kurs Svampfärgning. Pålänge Hembygdsgård, 10 okt. Läs mer på s. 9.

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

Kurs Yllebroderi – dekorera vadmal och kläde. Lördag–söndag 
23–24 okt. Läs mer på s. 9.
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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. Träffarna kan vara digitala eller 
fysiska. Om det senare så är de i lobbyn på Clarion Hotel Sense. 
Bli medlem i Facebook gruppen för mer information.

Mjukslöjdcafé Vissa söndagar kl. 12.00–15.00
3 okt, 31 okt, 28 nov på Norrbottens museum.
17 okt, 14 nov, 12 dec på Stadsbiblioteket.

Slöjdcirkel/slöjdträff Onsdagar jämna veckor, i Missionskyrkans lokal, ingång från 
Skeppsbrogatan, 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.
22/9 och 6/10  Virktekniker
20/10 och 3/11 Fria broderier
17/11 Lappa och laga
1/12 och 15/12 Julslöjdande (pumlor, änglar, tomtar etc.). Ta 

gärna med julminnen och alster och berätta 
om dem!

Ändringar kan förekomma!

Kulturnatten Slöjd på biblioteket. Läs mer på s. 6.

Kurs Spinna ull på slända och spinnrock. Studieförbundet Vuxen-
skolan, lördag–söndag 9–10 okt. Läs mer på s. 8.

Hemslöjdens dag Hägnan, Gammelstad, 4 sept kl. 12–14 
Bondgården, Bälinge, 5 sept kl. 11–15 
Läs mer på s. 10.

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

Medlemsträffar Söndagar kl. 15–18 i Vuxenskolans lokal, Furunäset, följande da-
tum: 29 aug, 26 sept, 31 okt, 21 nov. Tills vidare gäller max 8 per-
soner. Träffarna kan bli utomhus om vädret tillåter.

Hemslöjdens dag Lördag 4 september kl. 13–16 firar vi Hemslöjdens dag tillsam-
mans med Fåravelsföreningen hos Eufåria i Svensbyn. Läs mer 
på s. 10.
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FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

Norrbottens Läns 
Hemslöjdsförening norrbottenslanshemslojd

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.

KONTAKTA LÄNSHEMSLÖJDSKONSULENTEN
Norrbottens länshemslöjdskonsulent finns inom Region Norrbotten på enheten 
Kulturfrämjande verksamhet. Om du vill komma i kontakt med konsulenten hittar du 
kontaktuppgifterna här:

Linnea Nilsson
tel: 0920-28 49 19
e-post: linnea.a.nilsson@norrbotten.se

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

SLÖJDKALENDERN
Föreningens kontaktpersoner framgår under ortsrubrikerna.

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

Slöjdträffar Torsdagar kl. 12–15, från och med 16 sept, på Studieförbundet 
Vuxenskolan. Ledare: Gudrun Kron.


