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KURS I PLåTSLöJD

Hej!
Jag tycker egentligen inte att nyåret börjar den 1 januari, för mig börjar ett nytt
år på hösten. Kanske är det sen jag gick i skolan jag känt så, varje höst så startar
något nytt, först har vi vilat några härliga sommarveckor för att med ny kraft ta
oss an det kommande arbetsåret.
Under sommaren har jag samlat på mig nytt slöjdmaterial, då det var nästan
omöjligt att producera så mycket hantverk då det var så oerhört hett så länge så
nu längtar jag verkligen efter nya slöjdäventyr. Hoppas du känner samma sak,
läs gärna igenom Slöjdaren och se om det finns något nytt du vill prova på, delta
under Luleå Expo Höst eller ta en internetrunda och inspireras av andras alster
på min favorit av alla sociala medier: Pinterest.

Se hit alla som är intresserade av
att förädla tomma konservburkar
och annan metall. Under hösten
planeras en inspirationskurs i
Junosuando för intresserade.

Jag vill slutligen rikta ett stort tack till våra medlemmar och
hemslöjdskonsulenter som jobbat med Hemslöjdens arrangemang och event
under sommaren, ni är så oerhört duktiga. Det har också varit roligt att höra
från Noliabesökare hur fantastisk de tyckte att vår utställning och våra alster
var. Slöjd är som sagt mer hett än någonsin, ni sysslar alla med hållbar och
tidlös design, sträck på er allihop.

Under en mycket trevlig
sommarvecka på Sätergläntan
har jag fått möjligheten att delta
i en plåtslöjdskurs med Gunnar
Jeppsson som inspiratör. Vi fick
lära oss att konstruera och nita
ihop olika plåtdelar. Gruppen
komponerade ljuslyktor och
kronor att smycka allt från slott till
koja med.

I höst kommer jag satsa på att fler ska få ska få upp ögonen
för det arbete ni gör och att de också kan bli en del av vad
Hemslöjden gör för oss alla.

Är du intresserad att delta? För
mer information om kontakta mig
på eva.ohrling@live.se.

Hör av er gärna om det är något ni undrar över, vill göra eller
önskar.

Eva Öhrlilng

Ha en fin slöjdhöst kära ni.
Ewa Tanmark
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FOTO OMSLAG:
Eva Öhrling, Överkast
”Från hav till fjäll”.
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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NORRBOTTENSRUM På
SäTERGLäNTAN
Till vår förening kom en fråga om vi kunde stå för inredningen av
ett elevrum på Sätergläntan, hemslöjdsföreningarnas kursgård
i Insjön, Dalarna. Sedan våren 2013 har planering och arbete
pågått tillsammans med slöjdare i trä och textil. Owe Eriksson
från styrelsen och Christina Lindmark har varit samordnare av
önskemålen från Sätergläntan.
Trasmatta, skåp, gardin, vägghylla, två sängöverkast, väggutsmyckning och
krokar i järnsmide och trä har tillverkats av slöjdare i länet. I juni fraktade Owe
och hans fru Carita allt till Sätergläntan och jobbade där under den årliga ideella
arbetsveckan dels med den tilldelade uppgiften att rensa ogräs i trädgården och
dels med att få inredningen på plats i rummet.

Tygerna är både nya och återbruk från folkdräkter, mönstervävda bitar i daldräll
och plattväv, rester från gammal yllekappa och möbeltyg; också band med
samiska mönster.
Gardin är sydd av Lilian Irisdotter, Piteå. Tyget är från halskläden som hör till
norrbottnisk bygdedräkt 1956; blått bladmönster tryckt på vitt linne. Mönstret
är kopierat från en gammal tryckstock som använts vid Röcknerska Färgeriet,
Luleå. Den finns nu i Norrbottens museums samlingar. Färgeriet drevs från
mitten av 1700-talet till 1908.
Taklampa. På 1960-talet inreddes ett rum gemensamt för Västerbotten och
Norrbotten. Taklampan tillverkades då av en slöjdare i Älvsbyn. Den hittades
nu förvisad till en vedbod. Efter lite lagning av bl.a. lintrådar, som stommen var
lindad med, har den blivit taklampa igen i vårt norrbottensrum.
Text: Christina Lindmark
Bild: Eva Öhrling

Väggrelief i björk med skuret och målat mönster från Stol & Fiol,
Anki och Tommy Carlsson, Luleå.
Skåp och hylla för vägg i björk tillverkade av Owe
Eriksson, Luleå.
Smideskrokar från Ateljé Nord, Kiruna tillverkade
av Anders Skoglind.
Träkrokar, täljda och målade från Kerstin Nelje
Konradsson, Piteå.
Trasmatta, vävd av Irene Johansson, Piteå. Irene berättar att mattan
symboliserar ljuset i Norrbottens län. ”Det börjar med långa mörka
vinternätter. Under tjugo dygn kring jul går inte solen upp över
horisonten i Kiruna. Då säger man att det är middagsmörker. Sedan
blir dagarna längre och längre, och runt midsommar går solen aldrig
ner från slutet av maj till mitten av juli. Alltså under femtio dagar.
Då är det midnattssol”. Om de smala ränderna i rött, gult, blått
och grönt säger hon: ” Färgerna från samernas flagga visar att den
samiska kulturen är levande under hela året”.
Överkast ”Från hav till fjäll”. Tillverkade i lapptäcketeknik.
Medlemmar i kviltföreningen ”Lapprutorna”, Luleå och i
hemslöjdsföreningen har samarbetat med formgivning och sömnad.
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det inspirerande utbyten. Många av
deltagarna är proffs i stickning genom
design, garnförsäljning och utbildning,
så det är verkligen inget vanligt
kafferep, även om kvällarna tillbringas
i olika hörn av lokalerna tillsammans.
Veckan är alltid intensiv och
personligen hade jag stor utdelning
med inspiration och nya kunskaper,
vilket jag tror att även de andra 4
deltagarna från Norrbotten fick.

NORDISKT STICKSYMPOSIUM

Reseberättelse från årets resa
till det Nordiska sticksymposiet
i Vasa i juli. I år var det dags
för Finland att arrangera det
årliga Sticksymposiet i Vörå,
strax utanför Vasa. Evenemanget
alternerar mellan de nordiska
länderna. Symposiet är grundat i
Danmark för mer än 10 år sedan
och grundtanken är att man ska
ha möjlighet att utveckla tekniker
och inspireras i hantverket under
en sommarvecka tillsammans med
100-talet andra glada kvinnor. Några
män har ännu inte synts till.

skyar med buss till Stundars fina
hembygdsmuseum utanför Vasa. Det
påminner mycket om Skansen med
gamla fina byggnader och rikligt med
allogeföremål i trä och textil. Vissa
dagar, framför allt under sommaren,
är man extra aktiva med förevisning
av gamla hantverkstekniker. Tyvärr
hindrade ett ihållande regn oss
att utforska de fina trädgårdarna
som fanns i anslutning till
hembygdsmuseet.

Deltagarna kommer mestadels från
Norge, Danmark, Finland och Sverige,
men en liten grupp kommer troget
från Japan varje år. Några kommer
även från England, USA och Korea.
Evenemanget startar alltid på söndag
Tre kvinnor stickar en Korsnäströja

”Swing-stickning”- en spännande teknik

eftermiddag med registrering och
invigning och på måndag morgon
startade alla kurser som sedan pågick
till och med fredag. Det är tradition
att man har en utflyktsdag under
onsdagen. I år åkte vi under regntunga
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Vi fortsatte även till Malax och
Korsnäs hembygdsmuseer, där
vi riktigt fick beundra alla vackra
Korsnäströjor och en demonstration
av hur tre kvinnor hjälps åt att
sticka en Korsnäströja samtidigt.
Där fanns en fin utställning med
fantastiska gamla mönster. I Malax
hade vi tillfälle att se en fin utställning
om tvåändsstickning. Ja, det var
otroligt vad kvinnor har skapat med
sina händer genom åren. Dagen
avrundades med en härlig middag
på en restaurang i skärgården med
havsutsikt.

Räddaren i nöden

I god tid innan veckan startar har man
möjlighet att välja vilka kurser man
vill gå och det gäller att vara tidigt
ute för många kurser fylls snabbt. I år
kunde vi bland annat välja på hur man
stickar en Korsnäströja, Rovaniemivantar, Österbottensvantar, estniska
vantar, tvåändsstickning och Swingstickning. Men det blir inte bara
stickning, vi kunde också lära oss att
göra korgar av kaffepåsar, japanska
mönstrade bollar, skulpturer, knappar
i polymer, lera och annat. Det är en
fin omväxling att arbeta med annat än
bara stickning tycker jag.
Genom de olika kurserna får man
chans att lära känna de olika
deltagarna från andra länder, ibland
är det inte så lätt med språket, men
med skratt och kroppsspråk blir

Här har det stickats i metall

Nästa år kommer symposiet att
ordnas i Setesdal i södra Norge, så
planera redan nu för första veckan
i juli 2015, om du vill utveckla din
stickningskonst!
Text och bild:
Christina Kolmert
Gunhild Östling

LULEÅ EXPO HÖST - 31 OKT – 2 NOV
Hemslöjdsföreningen planerar att delta Luleå Expo Höst, det
nya namnet på Hantverksdagarna i Arcushallen. Vi hoppas på
samma goda villkor som tidigare år, men vi får vänta några
veckor på besked.
Flera medlemmar har redan anmält intresse att vara med; visa slöjdtekniker och
ha slöjd till försäljning, men det finns plats för fler. Välkommen att höra av dig
till kontaktperson Christina Lindmark 073-072 78 56
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SLöJDKLUBBEN I HöST

KULTURKOLLO

Slöjdklubben som vi har på
Norrbottens museum planerar
fortsätta med de två grupper (20
barn) som träffats under våren. Vi
kommer att arbeta med klackmattorna
vi startat med, tygtryck och virka/
sticka är planen. Klackmattorna
finns utställda i entrén på museet
under sommaren. Där visar vi olika
slöjdalster från klubben under året.

Tisdag 10 juni 2014 erbjöd Solveig
Andersson, Luleå från Hemslöjdsföreningen tillsammans med Eva
Öhrling, Norrbottens museum
workshop för sommarlovslediga
skolbarn. Vi träffades i
Medborgarhuset, Arvidsjaur och
slöjdade drömfångare med ett fyrtiotal
barn från åk 1 - 7. Övriga aktiviteter
som erbjöds var bl a dans och musik.

Nya grupper planeras inbjudas 2015.
Ledare för Slöjdklubben är Eva
Öhrling, eva.ohrling@live.se och
Sanna Åström, ung slöjdare.
Eva Öhrling

Text & bild: Eva Öhrlilng

RAPPORT FRÅN MEDVERKAN
PÅ STORA NOLIA 2-10/8
På många sätt var det helt fantastiskt
att vara med i detta evenemang. Att
möta en intresserad publik som kom
till hantverkshallen, att träffa andra
slöjdare och konsthantverkare och att
jobba tillsammans med entusiastiska
medlemmar.
Sjutton medlemmar deltog under
en eller flera dagar. Vi hade ett stort
utbud av aktiviteter med visning av
slöjdtekniker och även försäljning:
Handvävda inredningstextilier, svepaskar fat och korgar, slöjd av rep och
knopar, visning av fiolbygge, stickning,
mjuka dockor, krokning med trasor,
nålbindning och broderi. Vi erbjöd
också drop-in workshop med tema
göra kransar av tyg, papper, ris och
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pinnar. Dessutom sålde vi böcker och
värvade nya medlemmar, vi försökte i
alla fall.
Alla dagar under Stora Nolia var de
hetaste sommardagarna på många år.
De flesta besökarna längtade nog mest
efter glass och dricka, vi också. Vandringsutställningen från Norrbottens
museum ”Hemslöjden 130 år” fanns
placerad alldeles vid vår monter, den
väckte stor beundran hos publiken.
Fina lovord förmedlas till slöjdare,
deras produkter och till utställningsbyggare.
Mässan besöktes av totalt 94 489
personer.
Text: Christina Lindmark

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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KREATIVA SLöJDMöTEN
PÅ NORDKALOTTEN

Slöjdare från Norrbotten har deltagit i
ett Kolartic projekt: ”Crossover Crafts
– Artisans Without Borders”.

Projektet är ett samarbete mellan
Midt – Troms Museum i Norge,
Archangelsk Regionale Lore Museum
i Ryssland och Ájtte Svenskt Fjälloch Samemuseum i Jokkmokk.
Sámi Duodji – Sameslöjdstiftelsen
och länshemslöjdskonsulenterna i
Norrbotten är associerade i projektet
med ansvar för kontakter och
medverkan av slöjdare/hantverkare
från Norrbotten.

Deltagare i projektmöte

Projektmötet genomfördes 23-30
juni Målselv, Troms på Fossmotunet
- en levande hembygdsgård med
inspirerande kulturmiljö inramad av
fjäll och älvar och strålande sol 24
timmar om dygnet. Det var två dagar
med workshop, presentationer och
kunskap/erfarenhetsutbyte och två
publika dagar med demonstationer
och besökarna erbjöds att prova på att
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göra själv.

Kunskapsutbyte mellan slöjdare

De svenska deltagarna representerade
en bred bild av olika verksamheter
i Norrbotten där slöjd och hantverk
ingår som metod, intresse, skapande
verksamheter för alla åldrar och
slöjd/duodji till försäljning: Sámi
Duodji/Sameslöjdstiftelsen, Barnoch ungdomsslöjd, Norrbottens
museum, Norrbottens läns
Hemslöjdsförening, Textilservice
Arbetsmarknadsavdelningen Luleå
kommun, Lovikka Husmodersförening
- varumärket ”Äkta Lovikkavante”,
Vantfestival Lovikka/Junosuando,
11-ans Hantverkcenter i Junosuando,

Kulturföreningen Gamla Apoteket
i Jokkmokk med olika grupper av
slöjd/hantverk, utställningar och
försäljning i butik, marknader
m.m. och Lapptäcksgrupperna
Stenålderslapparna Vuollerim och
Norrskensflammorna i Jokkmokk.
Deltagarna bidrog med kunskap
om material, tekniker och olika
slöjdverksamheter; Eva Öhrling
- slöjdklubbshandledare och
slöjdinspiratör för barn och unga.
Elin Pååve – Duodji samisk slöjd
som bandvävning, skinnsömnad,
sentråd och ”Raiden” barnverksamhet
med samisk slöjd och kultur. Barbro
Björklund – textilt hantverk och
vävning som arbetsmetod och
eldsjäl för Vikingastickning och
återbruk. Anne-Maj Gunnelbrand
- Lovikkastickning med tradition
och nyskapande. Inga-Lill Poromaa
– tovning/nåltovning. Åse Svanberg
- lappteknik/patchwork. Maj-Britt
Jonsson Backteman - skinnsömnad
och tenntrådsarmband.
Hemslöjdskonsulenterna Päivi
Linnansaari Finland, Petra Mari
Linaker Norge och Maud Ån

FÖRENINGENS
HEMSIDA
Arbete pågår fortfarande med
föreningens nya hemsida, mer
information kommer så snart
lansering sker.

Lovikkaväsen

Slöjdkalendern på hemslojden.org och
vår faceboksida uppdateras löpande.

Varpning av Madalsgrene – Rádnu, en sjösamisk
tradition.

Sverige presenterade Husflids/
Hemslöjdsorganisationernas struktur
och verksamhetsområden nationellt
och regionalt.
Ellen Witdh som är projektledare,
gjorde en utvärdering med
samtliga deltagare i Målselv. Det
blev många möten, kunskaps- och
erfarenhetsutbyte, samtal med tolk
och fingerspråk som ger en tydlig bild
av att hantverk, tekniker, material,
mönster och färger inte har haft några
gränser. Ellen konstaterade att det
finns ett stort intresse och möjligheter
att samarbeta över gränserna. Vi
lämnade Målselv fyllda av upplevelser!
Text & bild: Maud Ån & Dag Larsen

HEMSLÖJDENS
DAG 6/9
Den 6 september är det åter dags för
Hemslöjdens Dag.
Titta i kalendariet om något är
planerat på din ort eller vänd dig
till din kontaktperson för mer
information.
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NY BOK FRÅN HEMSLÖJDEN
I Gerillaslöjd möter du graffitistickare,
lär dig att göra fröbomber och ställs
inför frågan om det är illegalt att
städa offentligt. I slutet av augusti
ger Hemslöjdens förlag ut boken av
Frida Arnqvist Engström, bloggaren
bakom Kurbits.nu.
Boken Gerillaslöjd handlar om
samtida slöjd och om hur slöjd kan
göra skillnad. Påverka sätt att tänka,
förändra världsekonomier – ja till och
med förändra världen. Det finns i alla
fall en ny våg av görare där ute som
hävdar det. I Gerillaslöjd presenteras
samtida slöjdare som har blivit en del
av en samhällsdiskussion. Lär känna
garngraffititaggare, hantverksaktivister,
gör det själv-are och anarkibrodöser.
Författaren har själv myntat begreppet gerillaslöjd som beskriver den kreativa
mix av hantverk, gatukonst och installationer som i dag finns i vårt offentliga
rum. Gemensamt är ett mått av kreativitet kring materialet som används och att
det ska finnas ett budskap. Teknikmässigt kan gerillaslöjden exempelvis vara
virkad, stickad, broderad, täljd, tryckt, skrubbad och sådd. I sammanhanget är
inte gerillaslöjden särskilt förstörande. Pärlplattor går att ta ner, stickning klippas
bort, broderade stygn sprättas upp och växter går att flytta. När du har läst och
inspirerats av andra kanske det är dags att testa själv? I Gerillaslöjd finns fem
projekt att sätta igång med direkt.
Gerillaslöjd har en egen hemsida med mer information som du kan kolla in
gerillaslojd.se
Boken utkommer 28 augusti och börjar levereras veckan efter.
Boksläpp Kulturhuset i Stockholm 28 augusti kl 17:30 - 18:30
Välkommen!!
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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, 0971-120 80
gamla-apoteket@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

LäNSHEMSLöJDSKONSULENTERNA
NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING

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

Pia Jägstrand

tel: 070-360 42 35
e-post: maud.an@nll.se

tel: 070-360 79 02
e-post: pia.jagstrand@nll.se

www.nll.se/hemslojd

www.facebook.com/nllhemslojd
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SLöJDKALENDERN
Datum

Plats

Aktivitet

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

SLöJDKALENDERN
Datum

Plats

Aktivitet

25/9, 30/10,
27/11

Gamla Apoteket

Kl 7.30-9.00 Slöjdfrukost. Ring för anmälan och
info.

26-28/9

Gamla Apoteket

”Symara” med Lapptäcksgruppen
Norrskensflammorna. För info och anmälan
kotakta Lena Kemi 0971-551 35.

Torsdagar
jämna veckor

Studieförb.
vuxenskolan

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

9-16/11

Gamla Apoteket

Tisdagar

Hälsocentralens
källare

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

Knivvecka se affischer och annonsering och ring
för info…

19/11

Gamla Apoteket

Onsdagar

Hälsocentralens
källare

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

Kl 15.00-19.00 Bind kransar med Martina, ring
för mer info.

BODEN - Kontaktperson Barbro Hjortenklev
29-31/8

Hembygdsområdet

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

Vi kommer under hösten, att arrangera slöjdträffar för medlemmar i Hemslöjdsföreningen. Ring för info: Aina Åström 070-309 63 85 eller Kulturföreningen Gamla
Apoteket (se uppgifter nedan).

GÄLLIVARE-MALMBERGET - Kontaktperson Gunilla Eriksson

Där inget specifikt telefonnummer finns angivet för ytterligare information och
anmälan gäller Kulturföreningen Gamla Apoteket 0971-120 80, 073-047 11 25 (Elise)
eller 070-357 13 65 (Rigmor) alternativ maila: gamla-apoteket@telia.com

Inga aktiviteter amälda, kontakta Gunilla för aktuell information.

KALIX - Kontaktperson Lisbet Espling

HAPARANDA - Kontaktperson Saara Pekkarinen

Tisdagar,
jämna veckor

Tisdagar

Svefi, Haparanda

kl 17.30 Handarbetscafé

Prästgården,
Kalix

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

6/9
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Gamla Apoteket

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.
kl 11.00-16.00 Hemslöjdens Dag ”Slöjd för alla”
- 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. Start 9/9 fram tills jul.

Söndagar

Gamla Apoteket

”Slöjda tillsammans” startar 7/9 sedan träffas vi
söndagar jämna veckor. Ring för info.

18/9

Gamla Apoteket

kl. 13 - 16 Vi öppnar ”Vantrummet” igen och har
det öppet varje torsdag. Dit kan du komma och
vara med och sticka din egen vante, eller något
annat.
Sista torsdagen varje månad finns fika till
självkostnadspris.

kl 18.00-21.00 Slöjdafton. Start 2/9. Ta med dig
ett handarbete och kom. Gästföreläsare en gång
per månad.
Fika finns att köpa för 30 kr.
Arrangeras tillsammans med ABF.

KIRUNA - Kontaktperson Kerstin Gyllbring
Måndagar

Studiefrämjandets lokal

kl 18.00-20.00
Slöjdträff med olika aktiviteter.

LULEÅ - Kontaktperson Christina Lindmark
Onsdagar
jämna veckor

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

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)
17/9, 1/10

Slöjda med papper (som
blev inställt i våras)

15, 29/10,
12/11

Olika vant-tekniker. Ta
gärna med och visa.

26/11, 10/12

Julslöjd

Angående Stick-kafé på Norrbottens museum kolla annonsering i pressen och
norrbottensmuseum.se

15

Datum

SLöJDKALENDERN
Plats

Aktivitet

6-7/9

Friluftsmuseet
Hägnan

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

13/9

Norrbottens
museum

Kl 13.00-16.00 Kulturnatten.
Visning av slöjdtekniker.

31/1-2/11

Arcushallen

Luleå Expo Höst, det nya namnet på
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
Höstens träffar är 28/9, 26/10 och 30/11

ÄLVSBYN - Kontaktperson Birgitta Forsman
Inga aktiviteter anmälda, kontakta Birgitta för aktuell information.
ÖVERTORNEÅ - Kontaktperson Gudrun Kron
Inga aktiviteter anmälda, kontakta Gudrun för aktuell information.
ÖVRIGT
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13/6-21/9

Next Level Craft - en nymodig slöjdutställing mellan fantasi och
verklighet. Västerbottens museum, Umeå2014. Läs mer i Slöjdaren
nr 2 2014.

20/9

Bussresa till VÄV 2014 i Umeå. Läs mer i Slöjdaren nr 2 2014.

