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HEMSLÖJDEN PÅ STORA NOLIA I PITEÅ
Hej!
Jag heter Ewa Tanmark och bor med min familj i Piteå. Hela mitt liv, även som barn, har
jag älskat typiska tantsaker såsom bakning, handarbete, blommor och kultur. Jag har
studerat konst, hantverk och media samt arbetat som lärare inom dessa ämnen.
2005 startade jag min blogg Kafferepet för att kunna dokumentera allt jag gör men också
för att få kontakt med andra som delar mina intressen. 2012 blev så Kafferepet en del av
Piteå Tidningen och jag har fått en närmare kontakt med mina läsare vilket är fantastiskt
roligt.
Och låt mig förtydliga: då jag talar om tantsaker menar verkligen något positivt. Jag har
ofta kallats för Piteås yngsta tant och den titeln bär jag med stolthet. Att vara tant är
något fint, det innebär en särskild kunskap om saker en skapar med händerna.
Mitt andra intresse förutom detta är datorer, it och media vilket jag arbetar med i min
roll som kommunikatör på Interactive Instutute. Under de senare åren har jag sett två
starka trender i media, framför allt bland unga, och det är Norrbotten samt hantverk.
Så jag tänker att tiden verkligen är inne för er våra fantastiskt duktiga och kunniga
medlemmar. Hemslöjd har sällan varit så hett och framför allt det hantverk som kommer
norrifrån och detta är ju precis vad ni sysslar med. Massproduktionens era är förbi,
människor förstår det stora värdet i det som tillverkas för hand då du får något unikt
som inte kan återupprepas. Varje vante, svepask, silvermycke är aldrig exakt likadan som
den andra precis som människan själv. Hemslöjd för också människor samman, tröstar,
glädjer och hjälper. Hemslöjd är fred och kärlek!
Jag ska försöka möjliggöra och synliggöra så mycket jag hinner och
kan för er så fler människor kan ta del av detta kulturarv, denna
kunskap och glädje ni äger och utstrålar.
Tusen tack för att jag får vara med på denna resa tillsammans med er!
Ha en fantastisk slöjdsommar och tveka inte att höra av er till mig.
Ewa Tanmark
Ordförande
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NYLANSERING AV FÖRENINGENS HEMSIDA
Efter sommaren så kommer föreningens hemsida, norrbottenshemslojd.se, att
nylanseras och den tidigare versionen av hemsidan har släkts ner på grund av
detta arbete.
För att fortsätta att hålla dig uppdaterad under denna tid besök vår Facebooksida eller Slöjdkalendern på hemslojden.org där vi lägger in våra aktiviteter.
Håll ögonen öppna i nästa nummer av slöjdaren!

RAPPORT FRÅN SLÖJDTRÄFF I GÄLLIVARE
I november hade vi en slöjdhelg här i
Gällivare där vi bland annat fick lära
oss våttovning med Eva Öhrling vilket
resulterade i många vackra alster att
smycka och pryda sig med, vi gjorde
även många fina tenntrådsarmband.
Utöver det så skapades det
vackra presentaskar i återbruk av
Gudrun Sjödins färgglada papper,
mosaikstickning samt att färga garn i
mikrovågsugn.

Det var en mycket trevlig och minnesrik
slöjdhelg vilket resulterade i att
hemslöjdsföreningen fick flera nya
medlemmar. Beslut togs även att vi
ska ha regelbundna slöjdträffar här i
Gällivare.
Mången tack och stor fång blommor vill
vi överlämna till alla som varit med oss
under den trevliga slöjdhelg och speciellt
till de hemslöjdare som kom från Luleå.
Gunilla Eriksson
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Ewa Tanmark

Norrbottens Läns
H e m s lö j d s f ö r e n i n g

073-049 16 26
ordforande@
norrbottenshemslojd.se

norrbottenshemslojd.se

Sekreterare
Elise Tullnär Nilsson

Box 261
971 08 Luleå

Arbete pågår gällande föreningens deltagande på Stora Nolia i Piteå 2-10
augusti. Är du intresserad av att delta är du välkommen att kontakta Owe
Eriksson, 070-345 11 31 eller Elise Tullnär-Nilsson 073-047 11 25. Information
kommer att publiceras på vår Facebooksida när vi vet mer.

sekreterare@
norrbottenshemslojd.se
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Vi förbehåller oss rätten
att förkorta artiklar och
inlägg.

UTGIVNING 2014
Slöjdaren utkommer med
4 nummer per år (manusstopp):
Nr 1 - 14 feb (27 jan)
Nr 2 - 16 maj (28 april)
Nr 3 - 29 aug (11 aug)
Nr 4 - 28 nov (10 nov)

VILL DU SE BILDERNA I
FÄRG?
Det tryckta medlemsbladet är i svartvitt, för
att få se bilderna i färg
besök då vår hemsida för
att läsa bladet digitalt.
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FöLJ MED På VäV 2014

2014-03-19

NEXT LEVEL CRAFT
en nymodig slöjdutställning mellan fantasi och verklighet
Västerbottens museum 13 juni -21 september, Umeå2014.
En färgsprakande procession av mystiska väsen vandrar genom ett nordligt landskap och bär med sig
magiska föremål. Vilka är de och vart är de på väg? Är det ett sagobröllop, ett demonstrationståg, en
karneval, ett begravningståg, en modevisning eller kanske en blandning av allt detta?
Vad har Voguing*, yllebroderi, elektronisk musik, rotslöjd, streetart, tovning, high fashion och näverflätning gemensamt? Svaret är Next Level Craft. Med utgångspunkt i de nordliga länens slöjdtraditioner
och dess magnifika natur berättas en annorlunda slöjdsaga. Med humor och hjärta tar Next Level Craft
pulsen på samtiden och lyfter genom gränsöverskridande samarbeten fram magin och glädjen i handens
skaparkraft.
I utställningen visas speciellt framtagna verk av ett 30–tal slöjdare, konstnärer, musiker och dansare från
skilda områden såsom Helena Hörstedt, Hanna Hedman, Anna ”Ninja” Näsström, Jögge Sundqvist, Felix
Wink, Gunnel Eriksson, Marie Yeah!, Peter Karbin, Ove Hedenström, Tor Söderin, Johanna Hofring, Karin
Wahlström och Jakob Baumann mfl.
Utställningen är ett initiativ av hemslöjdskonsulenterna i Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och
Norrbotten och är en del av Umeå kulturhuvudstadsår 2014.

Föreningen har bokat en buss som går till vävmässan på Nolia i Umeå. På temat
”Vävlust” kan du ta del av utställningar, föreläsningar och försäljning för att nämna
något. Det här är första gången mässan – som väcker stort internationellt intresse
– är förlagd till norra Sverige, så den får en norrländsk prägel.
Dag: lördag den 20 september
Tid: Bussen lämnar Luleå kl 7:00 med stopp på Piteå busstation. Hemresan startar kl
17.00 när mässan stänger.
Pris: Medlemmer 300 kr (inkl medlemmar i husmodersföreningen och vävföreningen).
Icke medlemmar 350 kr. Betalning sker på bussen.
Anmälan: per mejl till Christina Kolmert christina.kolmert@gmail.com. Bindande
anmälan!

Konstnärlig ledare är mångsysslande konstnären Aia Jüdes, omtalad för projektet ”Näver say näver” där
hon genom lek med statussymboler vänder och vrider på frågan om värde och förvandlar handgjorda
näverskor och väskor till samtida lyxobjekt.

LULEÅ PRIDE 13-14 JUNI

Aia Jüdes ansvarar för koncept och innehåll och arbetar nära slöjdare i de norra länen för att ta fram unika
slöjdföremål och miljöer till Next Level Craft som kommer att visas på fler platser i norra Sverige under
2014-2015.

Under Luleå Pride 2014 medverkar hemslöjdsföreningen
tillsammans med Norrbottens museum och ABF i olika
slöjdaktiviteter i Stadsparken.

För mer information, kontakta:
Koordinator: Ulrika Hedlind Berggren,
ulrika.hedlind-berggren@skelleftea.se, 070-3065959
Konstnärlig ledare: Aia Jüdes, aia@jgc.se, 073-7880216
*Voguing är en modern dansstil och subkultur som växte fram inom New Yorks gay scen på 80-talet.
Voguing kännetecknas av perfekta, stiliserade hand- och armrörelser, akrobatiska poser och flamboyant mode.
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NATIONALDAGSFIRANDE I GAMMELSTAD
Hemslöjdsföreningens medlemmar
visar slöjdtekniker i trä och textil och
har även lite försäljning i samband
med nationaldagsfirandet på

Friluftsmuseet Hägnan i Gammelstad,
Luleå.
Välkommen att vara med du också!
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VÅRRESA TILL VÄSTERBOTTEN 3 JUNI
Gammelstads Husmodersförening inbjuder även i år till en vårresa den 3
juni. Precis som förra året samordnar vi gärna vår resa tillsammans med
intresserade medlemmar i Norrbottens läns hemslöjdsförening.
Program: Resan går till Ringvor Gustafsson i Rengård, som ligger i Boliden. Hon
har en utställning som man kan gå runt och titta på och hon säljer tovade alster,
garner och annat hantverk. Vi kommer att dricka kaffe med smörgås och ev kaka
där. Därefter avreser till Svansele Vildmarkscentrum, även det beläget i Boliden. Vi
börjar med att se en film och därefter kommer vi att kunna gå runt och titta på olika
utställningsrum. Här äter vi en sen lunch och så småningom vänder resan hemåt.
Tid: Avresa kl 8.00 från Wika möbler, Gammelstad. Hemkomst cirka kl 18.00 i
Gammelstad.
Kostnad: Ej helt klart ännu då det beror på hur många som anmäler sig, ju fler
desto billigare. Priset kommer att inkludera resa, kaffe och lunch.
•
250-300 kr/person för medlemmar i Gammelstads Husmodersförening.
•
550-600 kr/person för icke medlemmar som åker med till den faktiska
kostnaden.
Betalningen sker kontant vid resans start.
Anmälan senast fredag den 16 maj till Maria Hagel, 070-317 64 00 eller Gun
Bergström, 070-564 01 57.
Mer information finns på husmödrarnas hemsida
norrbottenshusmodersforeningar.se under
lokalföreningen Gammelstad.

Hantverksveckan i Överkalix
4-10 augusti 2014
Kursutbud:
•
•
•
•
•
•
•
•

6

Tälj för kök och trädgård
Tvåändsstickning/nålbindning
Allmogemåleri
Båtbygge
Knuttimring
Berättande broderi
Sy bällingskor
Tjärbränning

Kurser i fin miljö och
kulturaktiviteter under hela veckan
För mer inforamtion besök hemsidan
hantverksveckan.se eller kontakta
Ingegerd Rokka 0926-10262 eller
Katarina Karlsson 070-2728247.
Arrangör är Studieförbundet
Vuxenskolan Överkalix

SLÖJDPICKNINCK I STADSPARKEN
Även i år kommer föreningen att delta
i Luleå Hamnfestival, vi håller till i
Stadsparken den 10-12/7 kl. 10-15. Vi
visar svepasktillverkning. Besökarna
får även möjlighet att prova på att
spinna garn på slända, nålbinda vantar
samt att arbeta med trasor och med
material från naturen.

SLÖJD FÖR BARN OCH UNGA
Vi kommer även att bjuda in till
barn/ung slöjd med inspiration
av Slöjdklubben 10-12/7 kl 11-15.
Besökarna får slöjda med olika
material och tekniker. Detta sker i
samarbete med Norrbottens museum
och ABF.

SKÖRDEFEST & MILJÖDAGAR I BODEN
Som medlem i Norrbottens Läns Hemslöjdsförening har du möjlighet att delta i
marknaden i Boden den 29-31/8.
Vi kommer att vara i kyrkstuga nr 4. Max 3 personer/dag får delta där man får
sälja sitt hantverk och visa tekniker.
Först till kvarn… För mer information om tider och tema besök deras hemsida:
www.sfmd.se
Anmäl ditt intresse till Christina Lindmark: christina.lindmark@telia.com eller
073-072 78 56 senast den 12 augusti 2014.

NORDISKT STICKSYMPOSIUM 2014
Den 29 juni startar nordiskt sticksymposium i Finland. Under sex dagar bjuds
det på workshops, föreläsningar och utflykter, allt med fokus på stickningen.
Symposiet pågår söndag den 29 juni – lördag den 5 juli och arrangeras av den
finska föreningen Österbottens hantverk i Vörå (40 km öster om Vasa). Läs mer
om nordiskt sticksymposium på föreningens hemsida www.loftet.fi
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SLöJDKLUBBEN 2014

Norrbottens läns hemslöjdsförening erbjuder två grupper med tio barn i
varje, Slöjdklubb med tio träffar/grupp under 2014. Varje träff är två timmar
och trettio minuter på Norrbottens museum. Till årets grupper har vi haft
glädjen att kunna bjuda på varsin slöjdtröja till deltagarnas stora glädje.

SLöJDKLUBBSDAG FöR UNG OCH VUXEN
Många nya
fågelarter har
skapats när sju
slöjdare träffades
en lördag på
Norrbottens
museum.
Inspirationen för
dagen var lånad
från Slöjdklubben
och klubbens fina
och roliga fågel. Fågelnäbben är en
kvist från skogen som vi målar med
nagellack. Till kropp och vingar kan
man använda kläde, tovat ulltyg eller

annat återbrukstyg.
Vi fyller den med
antingen ull eller
syntet.
En rolig slöjddag
som planeras
att komma fler
gånger. Hör gärna
av dej med din
intresseanmälan
till
eva.ohrling@live.se så hör jag av mej
till dej när nästa tillfälle blir.
Text & bild: Eva Öhrling

Under vårterminen har vi gjort en Oro (mobil) i stort format av papper som
dekorerats med dekopage. Ett gruppjobb som alternativ till Slöjdklubbens korg
eftersom flera av deltagarna redan gjort den när de deltagit under flera terminer.
Vi har hunnit slöjda ett djur/figur av en strumpa, gjort påskpynt och alla har
påbörjat sin klackmatta som t ex kan bli en liten sittdyna.
Slöjdklubben har en liten utställningsmonter i entren på museet där
barnens slöjd visas efter varje träff. Nu under sommar visar vi de påbörjade
klackmattorna som vi ska fortsätta med under hösten.
Slöjdklubben har tagit sommaruppehåll nu och kommer starta upp
höstterminen under september 2014 med samma deltagare som under våren. Vi
planerar att starta nya grupper 2015.
Text och bild: Eva Öhrling
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Slöjdsammelsurium på friluftsmuseet
Hägnan i Gammelstad 6-7/9 kl 12-15.
Inspirationsdagar för slöjdintresserad
med kostnadsfria workshops i
trevlig miljö. Ta gärna med ditt
handarbete eller hantverk och delta i
skaparglädjen!
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RAPPORT VANTFESTIVALEN
VANTFESTIVAL 14-15 MARS 2014 I JUNOSUANDO

För att stärka hantverkstraditionerna och kulturlivet i bygden arrangerades
”Vantfestivalen” för tredje året i rad som en hyllning till den världsberömda
Lovikkavanten. Arrangör var Aurora Värdshus och 11:ans Hantverkcenter med
stöd av ideella krafter, samarbetsparter och sponsorer, Puab/Pajala Framtid samt
invigningstalare var kommunchefen Lena Jatko. Eva Öhrling representerade både
Norrbottens läns Hemslöjdsförening och Norrbottens museum och genomförde
workshop – slöjdade med skolbarn från Junosuando och Kangos under fredagen
tillsammans med Maud Ån, länshemslöjdskonsulent på Division kultur och utbildning
från Norrbottens läns landsting.
Lördagen riktade sig till allmänheten med olika aktiviteter: Vantutställning och -tävling,
föreläsning ”Mina inspirations kvinnor” med författaren och vantkreatören Solveig
Larsson, en musikalisk vinterresa med Gun Olofsson och Egon Fredriksson ABF NorrPajala, workshop med Eva Öhrling. Modevisning: Elise Tullnär- Nilsson & Francena
Dalmulder- Larsson Hantverksförsäljning café & restaurang.
Norrbottens läns Hemslöjdsförening genomförde en träff med kontaktpersonerna,
där Anne-Maj Gunnelbrand, ordförande i Lovikka Husmodersförening berättade
om den äkta Lovikkavanten med sigillet ”Äkta Lovikkavante” är ett varumärke som
inregistrerades 1961och ägs av Lovikka Husmodersförening.

VINNARVANTAR VANTFESTIVALEN 2014
•
•
•
•
•

1:a ”Pricklilja” (röda) Solveig
Andersson, Luleå
2:a ”Mars – vårmånad” (gröna) Brita
Hövenmark Mattisudden, Jokkmokk
3:a ”Hjärtslinga med ullkrull” Lotta
Svanberg, Luleå
Publikens röst: ”Syren” Lena Kemi
Jokkmokk
Pris för barnvante Alfons ”kan jag få
vatten” Lotta Svanberg Luleå

HEMSLÖJDENS DAG - 1:A
LÖRDAGEN I SEPTEMBER

Det var 36 par vackra och välgjorda vantar
från hela länet, med många olika mönster
och tekniker i yllegran som lämnades in till
2014 års vanttävling.
Text & bild: Maud Ån
Bilder sid 11: Eva Öhrling
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I höst är det åter dags för Hemslöjdens
Dag. Mer information kommer i nästa
nummer av Slöjdaren. Vänd dig till din
kontaktperson för mer information om
vad som händer på din ort.
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Slöjdtips #4 från 365 saker du kan slöjda!

TRä EN MASKROSKRONA
Pynta för midsommarfirandet, födelsedagen eller bara för att det är roligt!
Maskrosor växer ju överallt när årstiden är rätt.
Maskrosen är en av våra vanligaste
växter. Visste du att det finns massor
med olika arter. I Sverige förekommer
12 artgrupper med omkring 1000
småarter! Maskrosen har haft många
olika namn: gulgubbe, gubbaros,
gullborste och mjölktistel.
Plocka utslagna blommor, i solen mitt
på dagen. Träd dem så fort som möjligt
på tråd. Det behövs inga knutar för att
hålla dem på plats om man inte drar
blomman upp och ned för mycket på
tråden. Sätt dem gärna tätt. Tråden
kan gärna vara lie luddig och färg är
inte helt fel.
Knyt fast tråden
runt en ring.
För att få färg
på ringen kan man linda den med en tygtrasa. Plocka inte
maskrosorna när de närmar sig överblomning för då blir
det inte så mycket gul färg kvar efter att de torkat.
Maskrosor har också kallats för kådblomster och det är
just växtsaften som gör att blomman fastnar på tråden.
När den torkar krymper den fast på tråden. Torkade maskrosor får givetvis ett
annat utseende än utslagna i solen. Den gula färgen blir lite mörkare när den
torkat.
En maskroskrona väcker nyfikenhet och många vågar inte gissa att det är
torkade maskrosor.
Text och bild: Anna Karin Reimerson,
hemslöjdskonsulent i Västmanlands län
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KONTAKTPERSONER NäRA DIG
Arjeplog

Carin Bremberg

Arvidsjaur

Ellenor Nilsson

Boden

Barbro Hjortenklev

Gällivare/
Malmberget
Haparanda

Gunilla Eriksson

Jokkmokk

Elise Tullnär Nilsson 0971-380 14, 073-047 11 25
elise.tullnar-nilsson@telia.com
Lisbet Espling
070-653 43 57
lisbet.espling@hotmail.com
Kerstin Gyllbring
070-830 76 01
kerstinalice@hotmail.com
Christina Lindmark 0920-22 87 20, 073-072 78 56
christina.lindmark@telia.com
Anne-Maj
076-820 87 12
Gunnelbrand
roger.gbrand@telia.com
Monica Melender
073-034 89 73
monicakononen@gmail.com
Birgitta Forsman
0929-212 01, 070-339 22 10
birgitta@handelshusetab.se
Gudrun Kron
0927-530 43, 070-328 74 83
kron49@live.se

Kalix
Kiruna
Luleå
Pajala
Piteå
Älvsbyn
Övertorneå

Saara Pekkarinen

0961-106 59, 0961-460 16 (stugan)
carin.bremberg@hotmail.com
070-699 15 91
ellenor.nilsson@sv.se
073-830 37 62
barbrohjortenklev@gmail.com
0970-104 49, 070-610 44 91
eriksson.ibg@hotmail.com
070-275 61 29
saara.pekkarinen@svefi.net

HEMSLÖJDSKONSULENTERNA I LÄNET
Önskar du komma i kontakt med någon av länets två hemslöjdskonsulenter?
Här finner du deras kontaktuppgifter:
Maud Ån

e-post: maud.an@nll.se
mobil: 070-360 42 35
Länshemslöjdskonsulent näringsfrågor

Pia Jägstrand

e-post: pia.jagstrand@nll.se
mobil: 070-360 79 02
Länshemslöjdskonsulent kunskapsförmedlings- och
kulturarvsfrågor
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SLöJDKALENDERN

NY BOK: PLÅTSLÖJD - ÅTERBRUKA BURKAR OCH KAPSYLER
Plåtslöjd handlar om
återbruk av material som
finns runt omkring oss
i överflöd. I början av
maj kommer boken från
Hemslöjdens förlag med
ett 20-tal projekt att göra
själv. Nu är det dags att
börja slöjda med hjälp av
skafferiet.

inspiration hos dagens
plåtslagare, gårdagens
bleckslagare och de
småhantverkare som på
landsbygden bland annat
gjorde egna hinkar och
burkar.

I Plåtslöjd finns
beskrivningar på hur du
själv tillverkar ljusstakar, vattenkannor,
kapsylblommor, lyktor, kakfat och
mycket mer. Kalle Forss och Gunnar
Jeppsson har med kluriga lösningar
och återbrukstänk skapat en bok full av
inspiration och tips.
Plåtslöjd är ett riktigt hantverk med
en historia som är levande än i dag.
Författarna har hämtat både kunskap och

Gunnar Jeppsson är
slöjdlärare och kursledare
och tycker att plåtburkar,
kapsyler och lastpallar är
material som stimulerar
slöjdarfantasin. Kalle Forss arbetar
sedan 1996 som länshemslöjdskonsulent
i Skåne och håller alltid utkik efter
speciella konservburkar i mataffären.
En vacker utsida eller annorlunda form
inspirerar till nya slöjdprojekt. Kanske
förändras även dina inköpsvanor när du
hittar gläjden i att plåtslöjda?
Text & bild: Hemslöjdens förlag

SLöJDKALENDERN
Datum

Plats

Plats

Inga aktiviteter amälda, kontakta Carin för aktuell information.
ARVIDSJAUR - Kontaktperson Ellenor Nilsson

Aktivitet

HAPARANDA - Kontaktperson Saara Pekkarinen
Tisdagar

Svefi, Haparanda

kl 17.30 Handarbetscafé

JOKKMOKK - Kontaktperson Elise Tullnär Nilsson
1/6-7/9

Gamla Apoteket

vard kl 10-18, lörd kl 10-16, sönd kl 12-16,
kvällsöppet onsd till kl 20.
Utställning och försäljning av slöjd, konsthantverk
och konst.

Tisdagar ojämna Gamla Apoteket
vecka v 23-35

kl 15-18 Workshop i olika slöjdområden, bl a sy en
renskinnsbörs, brodera på linne, gör en nåldyna med
yllebroderi. Materialsats finns att köpa. Anmälan
till Gamla Apoteket senast två dagar före respektive
tillfälle på 0971-120 80, 073-047 11 25 eller via mejl
på gamla-apoteket@telia.com

Start 14/6

Fjällträdgården

Installation, Sagoväsen och en och annan besökare
i Fjällträdgården. Kom och upplev olika väsen
utplacerade i vår vackra Fjällträdgård. Barnen får
inspiration till att skriva sin egen saga, fantasin
kommer igång. Start lördag den 14 juni kl 10.
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Gamla Apoteket

kl 11.00-16.00 Hemslöjdens Dag - Öppet hus
Vi slöjdar tillsammans - yllebroderi på nåldynor etc.
Kontakta Elise, 073-047 11 25, för mer information.

Tisdagar

Gamla Apoteket

kl 18.00-21.00 Lapptäcksgruppen
”Norrskensflammorna” samlas, syr och inspirerar
varandra. Sommaruppehåll v 23-37.

Aktivitet

ARJEPLOG - Kontaktperson Carin Bremberg

KALIX - Kontaktperson Lisbet Espling
Tisdagar, jämna
veckor

Prästgården, Kalix

kl 18.00-21.00 Slöjdafton. Ta med dig ett handarbete
och kom. Fika finns att köpa för 30 kr. Arrangeras
tillsammans med ABF.
Tema: 27/5 Stickvandring

Torsdagar
jämna veckor

Studieförb.
vuxenskolan

kl 18.00 Stickkafé. För mer information om exakt
vecka kontakta Ellenor Nilsson.

Tisdagar

Hälsocentralens
källare

kl 13.00-18.00 Vävstuga. Kontakta Solbritt Karlsson
för mer info 070-316 80 31.

Måndagar

Onsdagar

Hälsocentralens
källare

kl 18.00-20.30 Vävstuga. Kontakta Solbritt Karlsson
för mer info 070-316 80 31.

LULEÅ - Kontaktperson Christina Lindmark

BODEN - Kontaktperson Barbro Hjortenklev
29-31/8

Hembygdsområdet

Skördefest & Miljödagar i Boden, läs mer på sidan 7.

GÄLLIVARE-MALMBERGET - Kontaktperson Gunilla Eriksson
Inga aktiviteter amälda, kontakta Gunilla för aktuell information.
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Datum

KIRUNA - Kontaktperson Kerstin Gyllbring
Studiefrämjandets
lokal

Onsdagar jämna Missionskyrkans
veckor
lokal, Kungsgatan
25, Luleå (ingång
Skeppsbrogatan)
Ta gärna med eget
fika eller mat. Vi får
använda köket.

kl 18.00-20.00
Slöjdträff med olika aktiviteter.
kl 10.00-12.00
kl 12.00-15.00

Slöjdträff i studiecirkel
Öppet hus.

Du kan vara med på dagarnas teman eller ha med eget
handarbete. (Ändringar kan förekomma)
14/5, 28/5

Slöjda med papper
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SLöJDKALENDERN
Datum

Plats

Aktivitet

6/6

Frilufsmuseet
Hägnan

kl 11.00-15.00
Nationaldagsfirande, läs mer på sidan 5

13-14/6

Stadsparken

Slöjdaktiviteter under Luleå Pride, läs mer på sidan 5

10-12/7

Stadsparken

kl 10.00-15.00 Luleå Hamnfestival, läs mer på sidan 7

6-7/9

Friluftsmuseet
Hägnan

kl 12.00-15.00 Slöjdsammelsurium
Vi slöjdar i olika tekniker. Ta med ditt eget slöjdande
och kom.

31/1-2/11

Arcushallen

Hantverksmässan i Arcushallen.

PAJALA - Kontaktperson Anne-Maj Gunnelbrand
Inga aktiviteter amälda, kontakta Anne-Maj för aktuell information.
PITEÅ - Kontaktperson Monica Melender
sista söndagen i
månaden

Sensus lokal,
Kolmilavägen/
Sundsgatan

kl 15.00-18.00 Medlemsträffar
25/5 - Decoupage (lim köper föreningen, tag med
servetter och egen sak att limma på)
Höstens träffar är 28/9, 26/10 och 30/11

onsdagar

Öjeby kyrka

kl 12.00-15.00
Vi stickar, handarbetar och slöjdar under tiden våffelserveringen är öppen vid Öjeby kyrka den 9/7, 16/7,
23/7, 30/7 och 6/8. Välkommen.

2-10/8

Nolia

Noliamässan i Piteå, läs mer på sidan 3.

ÄLVSBYN - Kontaktperson Birgitta Forsman
Inga aktiviteter anmälda, kontakta Birgitta för aktuell information.
ÖVERTORNEÅ - Kontaktperson Gudrun Kron
11-13/7

Tornedalens folkhögskola, Övertorneå

kl 10.00-17.00
Konst i det gröna - konst och hantverksutställning
under Övertorneå marknad. Har du frågor eller är
intresserad att delta kontakta Gudrun: kron49@live.se

ÖVRIGT
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3/6

Vårresa till Västerbotten med Gammelstads Husmodersförening, läs mer på
sidan 6.

13/6-21/9

Next Level Craft - en nymodig slöjdutställing mellan fantasi och verklighet.
Västerbottens museum, Umeå2014. Läs mer på sidan 4.

29/6-5/7

Nordiskt sticksymposium, läs mer på sidan 7.

4-10/8

Hantverksvecka i Överkalix, läs mer på sidan 6.

20/9

Bussresa till VÄV 2014 i Umeå. Läs mer på sidan 5.

