SLÖJDAREN
Nr 1 * 2022

NORRBOTTENS LÄNS
HEMSLÖJDSFÖRENING

ORDFÖRANDE HAR ORDET
Så roligt och intressant att få träffa kontaktpersonerna digitalt på det möte vi nyss hade. Tyvärr var
inte tekniken med mig denna gång så alla kom inte
med, som hade planerat det. Jag lär mig, förhoppningsvis. De som var med hade mycket att berätta
och än finns det framtidstro för vårt slöjdande.
Men vi gör om träffen inom kort.
Nu hoppas vi kunna vara med och genomföra
Stora Nolia i Piteå 6–10 augusti. Förhoppningsvis
har smittspridningen då släppt sitt tag om oss och
då ska vi ha kul! Mer information om Nolia kommer i
nästa nummer av Slöjdaren.
Som ni kan läsa i detta nummer kallas alla medlemmar till
årsstämma lördag den 26 mars kl. 12.00 i Luleå. Planen är att hålla ett
fysiskt möte. Vi hoppas att det går att genomföra. Valberedningen har gjort ett fantastiskt
arbete; de är redan klara med förslag till ny styrelse.
Som ni antagligen redan vet så blev marknaden i Jokkmokk inställd även i år. Det är
mycket tråkigt och ställer till med mycket besvär på många sätt, men det fanns inget annat
att göra. Vi får tänka framåt och se ljuspunkterna och inte tappa modet.
Nu får vi se våren komma, med ljuset, de vackra färgerna och solens värme. Allt gott till
er alla!
Elise Tullnär Nilsson
Ordförande

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.

Adress
Norrbottens läns hemslöjdsförening
Box 261
971 08 Luleå
Bankgiro: 5864-1887
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
janb8252@gmail.com

Vi är medlem i Hemslöjden (Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund)
Utgivning 2022 (manusstopp)
Nr 1.
28 jan (14 jan)
Nr 2.
6 maj (22 april)
Nr 3.
26 aug (12 aug)
Nr 4.
18 nov (4 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
Garnexperiment.
Foto: Jeanette Bergman Weihed
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INSTÄLLDA KURSER OCH FRAMTIDEN
Med anledning av den stora smittspridningen och de nya restriktionerna har Hem
slöjdsföreningens styrelse beslutat att ställa in samtliga kurser under våren. Det
gäller följande kurser: Yllebroderi i januari, Tälja en sked 5–6 februari, Hönsestrik
18, 19–20 februari och två broderikurser med Brita Weglin i mars. Nya datum för
kurserna blir tidigast i september.
Hemslöjdsföreningen hoppas att läget förbättras under året och planerar en
Slöjdhelg i Kiruna 9–11 september. Upplägget blir liknande det som var för slöjd
helgen i Arjeplog 2020.
I nästa nummer av Slöjdaren kommer vi att presentera programmet för slöjdhelgen
och vi planerar för ett stort utbud av spännande, både hårda och mjuka tekniker. Det
blir kurser, workshops, studiebesök och annat trevligt. Reservera dagarna i almanackan redan nu!
Ulrika Bos Kerttu

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 information. Mycket trevligt kan hända som du annars riskerar att missa.
Boden
Kalix
Luleå
Piteå

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

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.
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ÅRSSTÄMMA 2022
Luleå lördag 26 mars kl. 12.00
Lokal: IOGT-NTO, ingång Storgatan 42B.
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. Anmälan senast den 19 mars.
Varmt välkomna!
Elise Tullnär Nilsson, ordförande

FÖREDRAGNINGSLISTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Årsstämman öppnande
Val av ordförande för stämman
Val av protokollförare för stämman
Fasställande av föredragningslista
Fastställande av röstlängd
Val av justerare
Fråga om stämmans behöriga
utlysande
8. Framläggande av verksamhetsberättelse för 2021
9. Framläggande av revisorernas berättelse över granskningen av föreningens verksamhet och räkenskaper för
räkenskapsåret
10. Fråga om fastställande av resultaträkningen 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 2022 års stämma: Verksamhetsplan 2022–2023
14. Budget för 2022–2023
15. Beslut av årsavgift för nästföljande
räkenskapsår, 2023
16. Beslut om ersättning till a) styrelsens
ledamöter och till revisorer, b) till
kontaktpersoner och övriga funktionärer
17. Val av styrelseledamöteroch 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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FÄRGA ULLGARN MED SVAMP
I augusti förra året hölls en kurs i att färga
ullgarn med svam, den 21–22 augusti i
Boden. Fem intresserade kvinnor deltog
i kursen.
Eftersom det inte fanns någon tillgång
på färsk svamp i skogen så använde vi oss
av torkad svamp. Blå taggsvamp, sammetsfotad pluggskivling, rödskivig kanelspindling och roströdskivig spindling gav vackra
färger till ullgarnet.
Det är med en känsla av förundran
man ser garnet få färg i baden och sedan
se härvorna i fina harmonierande färger
hänga bredvid varandra.
Det är alltid roligt att få dela sådana
stunder med andra som gillar ättiksdoftande garn på tork.
Siv Johansson

ALLT MAN KAN BEHÖVA VETA OM ULL
Den första kvällen i december hade Swensbylijda bjudit
in Christina Kolmert att hålla ett föredrag om ull. Där
fick man veta allt som man kan tänkas behöva veta om
olika sorters ull från olika djur, vad man kan göra av
ullen, vilka tekniker som finns och en hel del historik.
Christina hade dukat upp med mängder av materialexempel och massor av vackra föremål som hon
skapat. Där fanns både tovade och stickade föremål
gjorda av alla möjliga slags ull.
Det blev en mycket inspirerande kväll och var
väl värd resan från Luleå!

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
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KONSTEN ATT SPINNA ULL
I oktober så blev den då äntligen av, den
kurs i att spinna ull som jag längtat så länge
efter, och som flera gånger skjutits upp på
grund av pandemin. Vi var sju personer
från hela länet som slutit upp i Luleå för att
lära oss så mycket som möjligt under säker
ledning av Christina Lindmark.
Efter en introduktion till ull och olika
typer av fibrer fick vi klämma och känna på
allt det som Christna tagit med. Sedan var
det dags att försöka få till eget garn. Där

fick vi välja mellan spinnrock och slända.
Och några valde att prova på båda sätten
att spinna.
Själv hade jag inför kursen investerat i
en ny spinnrock, en Ashford Traveler. Det
är en nätt liten sak som nu pryder sin plats i
vardagsrummet. Det tog dock sina modiga
timmar att få ihop den då den levererades i
ett platt paket à la IKEA.
Till kursen hade Christina tagit med sig
en mängd olika sorters ull som vi fick prova
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Bild 1: Christina berättar om ull.
Bild 2: Ulliga exempel som Christina tagit med.
Bild 3: Ett vackert effektgarn.
Bild 4: Min spinnrock.
Bild 5: Kursdeltagarnas alster från kurshelgen.
Bild 6: Fokuserade kursdeltagare.
Bild 7 och 8: Nyspunnet garn och ull.

att spinna av. Där fanns finkrusig ull från
Jämtlandsfår och mer storlockig ull från
Gotlandsfår, både tvättad och otvättad och
från äldre får och från lamm. Så intressant
och lärorikt att känna på de olika sorterna
och att sedan se hur olika resultat det blir
på garnet!
Alla deltagarna gjorde stora framsteg
i sitt spinnande, vare sig det var på slända
eller spinnrock. Och vackra garner blev
resultatet. De första försöken att spinna gav
väl upphov till lite ojämnt garn – men det
kan också bli vackert i stickade föremål,
som effektgarn.

Själv har jag nu efter kursen producerat
tillräckligt med garn för att kunna sticka
en tröja, men den svåra fråga infinner
sig då: vilken modell ska jag göra? Ett
handspunnet garn kräver ju det ultimata
mönstret …
Jeanette Bergman Weihed
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EN KURS TILL VARJE PRIS …
Vad gör man inte för att få gå kurs trots den
eländiga pandemin? Jag hittade en internetkurs som arrangerades av Ängelholms
hemslöjdsförening med Monica Palmquist
som kursledare.
Monica är designer och formgivare och
har specialiserat sig något på att hålla kurser via Zoom. I mitt tycke så fungerar det
väldigt bra. Hon har hela tiden två kameror
igång och på så sätt kan hon både visa oss
detaljer i närbild och en överblick så att
man har lätt att se vad som ska göras.
I oktober deltog jag, min finska kamrat
Niina och tio andra svenskar i en kurs om
Komebukuro, eller japanska risväskor.
Dessa väskor har en lång tradition och
man kan så klart använda dem till vad som
helst, t.ex. en presentpåse, förvaring av
viktiga saker, necessär med mera.
Väskan görs av ett rektangulärt
tygstycke i enfärgat, inte alltför tunt
bomullsmaterial med måtten ca 60 × 20 cm.

Bottenytan är kvadratisk så varje sida att
dekorera blir alltså 15 cm bred. Den nedersta tredjedelen av tygstycket försvinner
som flikar som man viker in för att skapa
väskans botten.
Därefter gräver man runt i sina lådor
(det har vi väl alla?) efter speciella tygbitar
som betyder något. Det kan vara monogram som mormor broderat, ett tryck med
bomärke, en GPS-lokalisation av din sommarstuga, ditt första vävda band etc. Dessa
använder man för att dekorera tygstyckets
övre två tredjedelar. Kanske broderar man
sina initialer, datum eller liknande.
Därefter syr man ihop kortsidan och
viker sedan in och syr ihop bottnen. En innerpåse behövs också, sydd på samma sätt.
Kanske hittar man ett roligt tyg som man
stryker vliseline på baksidan för stadgans
skull. På innerpåsen kan man sy små fack
för sticknålar, saxar, måttband eller vad
man nu vill använda påsen till.

8

Exempel på digitala kurser
Mölndals hemslöjdsförening
https://hemslojden.org/forening/molndalshemslojdsforening
Tunisisk virkning
Tygväska
Oro/Himmeli del 1 och 2
Ängelholms hemslöjdsgille:
https://hemslojden.org/forening/angelholmshemslojdsgille
Sashiko
Fritt broderi
Sjalar av dina favorittyger
Kalmar län
https://hemslojden.org/forening/kalmar-lanshemslojdsforening
Klädda knappar

Innerpåsen sätts så i ytterpåsen och
mellan de båda påsarna sätter man fyra
tyghällor i överkanten, varigenom man
sedan sätter två snoddar, en genom vardera
två hällor. På så sätt stängs påsen när man
lyfter i snodden.
Bilderna visar den påse jag gjorde, så att
man lättare förstår konstruktionen. Min
påse blev en 70-årspresent till en mycket
god vän. Jag broderade in de platser hon
bott på, sommarstugans läge, en liten flamskväv och några tryck jag gjort som passade
in på henne. Det var en väldigt rolig uppgift
och mottagaren blev verkligen glad över en
sådan personlig present.

Jag vill rekommendera alla att hitta en
trevlig kurs på nätet. Genom kontakter
med Mölndals hemslöjdsförening vet
jag att de kommer att ordna gratiskurser
framöver, t.ex. krokning och att sy väskor.
Även Ängelholms hemslöjdsgille kommer
att ordna digitala kurser under våren.
Den kurs jag gick ges igen med start den
19 mars: https://hemslojden.org/activity/
japansk-vaska-komebukuro-2/
I rutan ovan finns fler exempel på digitala
kurser. Tveka inte att prova på!
Christina Kolmert

SLÖJDTIPS
Om du är i desperat behov av slöjdinspiration är webbplatsen ”365 saker du kan slöjda”
en bra plats att börja (https://365slojd.se). Här finns allt möjligt, från återbruk till
finsnickeri och både hård och mjuk slöjd. Sidan drivs av Västra Götalandsregionens
hemslöjdskonsulenter.
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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

Marianne Paulusson
070-564 97 82

Inga aktiviteter anmälda
Boden

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

Medlemsträffar

20 feb, 20 mars, kl. 13–16 på Robbgården, Hembygdsgården. Kom
och prova på olika tekniker och material. Anmäl dig till Monica
Virding eller Siv Johansson (tel. och e-post ovan).

Gällivare–Malmberget

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

Inga aktiviteter anmälda
Haparanda

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

Handarbetscafé

Tisdagar kl. 17–19 på Svefi. Från och med 18 januari.

Jokkmokk

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

Medlemsträffar

Söndagar kl. 13–16, 27 februari, 27 mars, 24 april och 29 maj.
Kom och prova på olika tekniker och material, eller ta med eget
slöjdande. Anmäl dig senast två dagar innan till Elise.

Slöjda tillsammans

Onsdagar, kl. 13–16 jämna veckor och kl. 18–21 udda veckor.
Start den 19 januari på Kulturhuset Gamla Apoteket.

Utställning med
försäljning

30 januari till 11 februari, söndag kl. 12–16, vardagar v 9 kl. 10–18,
lördag kl. 10–16, därefter kl. 12–18. Vi säljer slöjd från Jokkmokk,
Luleå och Piteå.

Kalix

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

Inga aktiviteter anmälda

Kan du tänka dig att vara kontaktperson i Kalix? Hör i så fall av
dig till Elise Tullnär Nilsson 073-047 11 25,
e-post: elise.tullnar-nilsson@telia.com

Kiruna

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

Medlemsträffar

Sista tisdagen i varje månad, kl. 18, i Vuxenskolans lokaler.
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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, i lobbyn på Clarion Hotel Sense
eller digitalt. Bli medlem i Facebookgruppen för mer information.
Där framgår också om träffen är fysisk eller digital.

Mjukslöjdcafé

Vissa söndagar kl. 12.00–15.00
Inställt 6 feb och 6 mars på Norrbottens museum. Övriga datum
3 apr och 15 maj.
20 feb, 20 mars och 1 maj 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 intresserade. Du kan vara med på veckans tema eller ha med eget arbete.
9/2 och 23/2
Vi syr väskor eller påsar i sashiko eller någon
annan teknik.
9/3 och 23/3
Vi väver i bandgrind.
6/4 och 20/4
Textilt återbruk (sy lapptäcken, bind kransar eller
något annat).
4/5 och 18/5
Vi provar på att karda och spinna.
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

Medlemsträffar

Medlemsträffarna pausade tills vidare, nytt beslut i mars. Annars
sista söndagen varje månad kl. 15–18 i Vuxenskolans lokal,
Furunäset.

Älvsbyn

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

Inga aktiviteter anmälda
Överkalix

Katarina Karlsson 070-272 82 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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