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SKICKA DITT BIDRAG
Hej mina kära medlemmar,
Snart är året slut men december återstår som kanske är en av de månader då
människor i allmänhet sysslar mest med olika sorters hantverk. Jag vek själv
min första egna pappstjärna förra veckan och tänkte att de julsaker jag har
hemma som jag slöjdat själv samt de jag fått som andra gjort i är verkligen de
som är mig kärast.
Vi har alla olika känslor inför julen, inte alltid så roliga. Men jag brukar säga till
människor omkring mig att ta julen tillbaka. Gör julen till din egen. Om det så
är en traditionell jul, en jul på sydliga breddgrader, en jul vid din vävstol eller
i snickeriet: gör det som gör dig glad. För det är vad julen är till för, glädje och
efter den 24 december även vila. Ät det du gillar bäst och träffa de du gillar mest
och kan träffa.
I julklapp önskar jag mig mest av allt hemstickade vantar, tofflor, tennarmband
eller annat som någon lagt sin tid på och kärlek i. Det värmer i själen på ett helt
annat sätt då jag får såna saker, även om jag nu tänker själv att jag ska köpa mig
en ipad: det finns ju så fantastiska gratisprogram numera för mönsterritning och
annat kreativt.
Titta också i slöjdkalender för att se vilka event som ligger
framför oss. Ni gör så många roliga saker hela tiden, tänk vad
ni medlemmar förändrar vardagen för andra människor. Det
är så fantastiskt tycker jag.

Slöjdaren 14/4

Ordförande
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

Box 261
971 08 Luleå
BankGiro: 5864-1887

2

Skicka in dina bilder och/eller skriv
några rader ooch berätta vad du
planerar eller vad du redan gjort. Eller
varför inte skicka in ett slöjdtips.
Skick materialet till Emma Berger som
är vår redaktör i föreningen. Du kan
skicka till adressen
webmaster@norrbottenshemslojd.se

VILL DU HJÄLPA TILL?
Nu finns möjligheten att anmäla sitt
intresse för att delta i styrelsearbetet i
Hemslöjdsföreningen, har du lust att
vara med och forma verksamheten i
vår förening.

Under årets upplaga av Nattfestivalen
i Korpilombolo får du inbjudan att
delta i workshop och skapa din egen
Korpilombolofigur/docka/maskot.
Vi kommer att använda oss av mest
textila material för att gestalta en
Gasparfigur som har stark koppling till
Korpilombolo och orten Bolombolo i
Colombia. Det är ingen som riktigt vet
hur den Gaspar ser ut så det är upp till
oss slöjdare att komma med förslag.
Torsdag 4 december 2014 träffas
vi i den gamla hembygdsgården
Uusitalo under kvällen för att slöjda
i köket. Kanske just din figur blir
Korpilombolos symbol som kommer
tillverkas och säljas land och rike runt!
Välkommen!
Eva Öhrling

Hör av dig till Annelie Persson på
anneli.persson@pitea.se eller till
Yvonne Stenberg på
yrm.stenberg@gmail.com

Varma vinterhälsningar!
Ewa Tanmark

norrbottenshemslojd.se

Ju fler som delar med sig av olika
slöjdiga inlägg till tidningen Slöjdaren
desto trevligare och intressantare blir
den att läsa för oss alla.

NATTFESTIVALEN
10 ÅR DEN 4/12

Sekreterare
Elise Tullnär Nilsson
sekreterare@
norrbottenshemslojd.se

Redaktör - Slöjdaren & webb:
Emma Berger
070-610 77 77
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FOTO OMSLAG:
Eva Ö - Plåtåterbruk

Vi förbehåller oss rätten
att förkorta artiklar och
inlägg.

UTGIVNING 2015
Slöjdaren utkommer med
4 nummer per år (manusstopp):
Nr 1 - 13 feb (26 jan)
Nr 2 - 15 maj (27 april)
Nr 3 - 28 aug (10 aug)
Nr 4 - 27 nov (9 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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PLÅTÅTERBRUK

KONTAKTPRESONSTRÄFF 2015

Du får fler tillfällen att anmäla
dig till Plåterbruk på Norrbottens
museum under början av 2015. Håll
utkik på facebook och Norrbottens
läns hemslöjdsförening så får du
också chansen att vara med. Mera
information eva.ohrling@live.se

Alla våra fina kontaktpersoner inom
Norrbottens läns hemslöjdsförening
hälsas välkommen till en träff
28/2-1/3 2015 som kommer att vara
på Svergie finska folkhögskolan,
Svefi, i Haparanda.

Välkommen att delta

Träffen innehåller bra information
och senaste nytt om föreningen, ta del
av skolans utställningar, pubafton,
workshop och shopping för den som
vill. Det går utmärkt att delta en eller
två dagar. Mera information kommer
i nästa nummer av Slöjdaren som

utkommer i februari 2015.
Har du funderingar om din roll som
kontaktperson eller andra tankar är du
välkommen att kontakta Eva Öhrling
på eva.ohrling@live.se alternativt
tel 072-719 49 92 eller Elise Tullnär
Nilsson på
elise.tullnar-nilsson@telia.com
alternativt tel 073-047 11 25
Vi ses i Haparanda.
Välkommen

MEDLEMSTRÄFF I ARJEPLOG 22/2

SLÖJDKLUBBENS AKTIVITETER
Slöjdklubben till
Silvermuseet, Arjeplog
Hela familjen är välkommen att
slöjda tillsammans. Vi kommer att
ha återbrukstema och skapa olika
figurer/djur/dockor av toktvättade
ullsockar och tröjor. Mera information
kommer senare.
eva.ohrling@live.se

Slöjdklubben 2015
Slöjdklubben planerar att slöjda
vidare med två olika grupper även
under 2015. Nytt för året är att den
ena gruppen är för åldern 13+ och den
andra är för åldern 7-12 år.
Mera information om startdatum
o s v hittar du på facebook både för
Norrbottens läns hemslöjdsförening
och Norrbottens museum eller
eva.ohrling@live.se

Alla medlemmar i Norrbottens
läns hemslöjdsförening hälsas
välkommen till en dag med
”toktvättade ullkläder” som
återbrukstema.
Vi kommer att slöjda en ny liten
invånare till Arjeplog med omnejd och
nyttja det material/plagg som redan en
gång blivit förstört och göra något helt
nytt. Gör en djupdykning i skåp och
lådor för att finna ditt bästa material!
Vi kommer att låta oss inspireras
av Slöjdklubbens snillrika idéer och
tillsammans skapa något sagolikt. Ta
gärna med vänner och bekant till en
rolig dag i ullens tecken. Lokal och
tid meddelas senare. För mera info
kontakta eva.ohrling@live.se
Välkommen!
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BESÖK FRÅN FINLAND
Norrbottens läns Hemslöjdsförening
fick förfrågan från Taito hemslöjdhantverksföreningen i Ouolu =
Uleåborg, Österbotten i Finland
om det var möjligt att att göra ett
studiebesök hos oss i Norrbotten.
Syftet med besöket var att informera
sig om slöjdverksamheter i Norrbotten
och att knyta nya personer till
ett kontaktnät för norden. Vi
föreslog 29/10 - 1/11-2014, i
samband med Luleå Expo Höst och
höstlovsarrangemang i Luleå.
De tre gästerna fick besöka
Textilservice där bl a Marianne Hanzi
inspirerade, visade slöjdprodukter
och berättade om verksamheten.
Christina Lindmark berättade om
Norrbottens läns Hemslöjdsförening
och Maud Ån informerade om
länshemslöjdsverksamhet i
Norrbotten och Sverige. Slöjdklubben
på Norrbottens museum fick också
träffa våra gäster, där de fick delta och
göra sig en egen drömfångare.

De besökte även Höstfesten på
Norrbottens museum. Där fanns
möjlighet att dekorera sin egen
Halloweenmask och karva ut mönster
till en pumpalyckta. Tid till egen
shopping och ett besök i Världsarvet
Gammelstad fanns också inplanerat.

Som avslut på besöket ville gästerna
sy ett nålbrev under höstmässan på
Arcus. Där fanns också möjlighet
att träffa många av våra fina
norrbottniska slöjdare att knyta
kontakter med.
Eva Öhrling

JULMARKNAD I PITEÅ - VILL DU VARA MED?
Julmarknaden på Piteå museum går av stapeln den 13 december kl 10.0015.00.
Utöver dig som arbetar med mjukslöjd efterlyser vi även dig som slöjdar i näver,
trä, silver, smide med mera att delta så att vi får ett så stort och varierat utbud
som möjligt.
Du som vill vara med anmäl dig, helst via e-mail, till Christina Kolmert snarst
christina.kolmert@gmail.com eller via telefon 070-577 52 91.
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RAPPORT - LULEÅ HÖST EXPO
Vi var 21 medlemmar som under
Allhelgonahelgen 31/10- 2/11 deltog
under höstmässan i Arcushallen. Vi
visade olika slöjdtekniker och hade
försäljning.

Teknikerna var många. Från vävt,
stickat och virkat, nålbindning, täljt,
svepteknik till korgar och brödfat,

slöjd av rep och knopar, nålfiltning
och låst krokning med trasor. Vi fick
stor uppskattning och beundran av
besökarna.
Utställning om återbruk ”Nytt av
Onytt” visade vi också som innehåller
föremål från förr och nu.
Nytt av textil, plåt, plast och papper.
Besökarna kunde inspirera till eget
återbruk av de material som finns runt
omkring i det dagliga livet.
Alla föremål var lånade från
medlemmar i vår hemslöjdsförening
och från quiltföreningen Lapprutorna.
Totalt besöktes mässan av 9 500
personer. Luleå Expo (som nu lägger
ner sin verksamhet) framför sitt tack
för vår fina medverkan i år och under
gångna år.
Text: Christina Lindmark
& Eva Örling
Bild: Eva Örling

REP OCH TOFFSAR PÅ BIBLIOTEKET
En afton i september bjöd biblioteket
Arjeplog in medlemmar i Norrbottens läns hemslöjdsförening och fem
nya svenskar från Afghanistan till en
slöjdkväll.
Temat för kvällen var dekorationer i
återbruksmaterial till Slöjdklubben
(som planerar att startas där).
Tillsammans slog vi rep av färgglada
mattrasor och smyckade dessa senare
med olika varianter av tofsar i samma
material.
Under många skratt och med stor
iver kunde vi utan varandras språk få
en mycket trevlig slöjdkväll, med ett

stort antal vackra dekorationer som
resultat. Slöjden och handens uttryck
förenar!
Text: Eva Öhrling
Bild: Maud Ån

BILDER - MÅNGKULTURELL SLÖJD
I PITEÅ 15/11

SLÖJDA I KLUBB

Under årets Höstmässa fick
föranmälda deltagare slöjda i klubb
under tre dagar. Vi fick sy ett nålbrev
av kläde och vackra band, fläta varsin
slykorg, målade korgbotten, täljde
pinnar på täljhäst och flätade med
kvistar från björk, sälg och mattrasor.
Slutligen på söndagen skapade vi vår
egen återbruksdocka med garnnystan
till huvud och kroppen av uttjänta
lakan efter modell av Sanna Åström,
ung slöjdledare för bl a Slöjdklubben.
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NEXT LEVEL CRAFT - SLOYDIFY SOCIETY
”Next Level Craft - en nymodig slöjdutställning
mellan fantasi och verklighet”
Den nymodiga slöjdutställningen
Next level craft premiärvisades
under sommaren på Västerbottens
museum under kulturhuvudstadsåret
UMEÅ2014. Utställningen tog
besökaren med på en resa mellan
fantasi och verklighet, mellan gryning
och natt, musik och sagoväsen. Mitt
i denna suggestiva miljö, som nu ska
ut på turné, står slöjd från ett 40-tal
slöjdare i de fyra nordligaste länen.
Next Level Craft kommer att visas
som vandringsutställning under
2015/2016 i Östersund Jämtland
i Härnösand Västernorrland och i
Luleå/Norrbotten.

Procession av mystiska väsen

Syftet med utställningen är att
genom nya kreativa grepp sprida
kunskap om och öka intresset för
våra slöjdtraditioner bland yngre
generationer enligt devisen: Inspirera
+ bevara = Utveckla! Vackert,
överraskande, poetiskt – en gnistrande
slöjdsaga som med humor och hjärta
10

visar slöjdens nya nivåer! Målgruppen
är unga vuxna.

genomförs i enlighet med
kultursamverkansmodellens
intentioner vad gäller samarbete
mellan olika kulturområden och nya
samarbetspartners. Slöjden jobbar
med viktiga värden för samhället –
hållbar utveckling ur ett socialt och
kulturellt perspektiv.
Sloydify Society –
”slöjdifiera samhället”
länshemslöjdskonsulenterna i norr
utvecklar verksamheter med sikte
på att visa hur angelägen slöjden är
i vårt moderna samhälle. Det ska
resultera i framåtblickande metoder,
samarbetsformer och partners för
fortsatta arbete i länen.

Näckrosor, bävrar och andra djur

Med utgångspunkt i de nordliga länens
slöjdtraditioner och dess magnifika
natur berättas en annorlunda
slöjdsaga. Utställningen Next Level
Craft tar pulsen på samtiden och flätar
samman gedigna hantverkstraditioner
och material med spännande moderna
uttryck från andra kreativa områden
och subkulturer, såväl lokala som
globala. High fashion, street art,
elektronisk musik, ljud och ljus,
experimentell dans ramar in, lyfter
fram alltifrån yllebroderi, vävning och
tovning till rotslöjd, svarvning och
näverflätning. Gränsöverskridande
samarbeten fram magin och glädjen i
handens skaparkraft.
Projektet är ett initiativ och samarbete
mellan hemslöjdskonsulenterna
i Västerbottens, Västernorrlands,
Jämtlands och Norrbottens
län. Det är ett samarbete som

Text & bild: Maud Ån

Näver och rotslöjd

JULSLÖJD PÅ MUSEET 7/12
Norrbottens museum bjuder in till
traditionell julslöjd i en inspirerande
miljö i ”Slöjdcirkus mini”. Barnens
söndag 7 december 2014,kl 12-16
i samarbete med Norrbottens läns
hemslöjdsförening.
Vi kommer att slöjda garntomtar,
julkarameller av silkespapper, flätning
av små hjärtkorgar i återbrukspapper
m m.

kommer att ha sina träffar. Du kanske
vill bjuda in dina arbetskompisar/
förening till en slöjddag/kväll i
Slöjdcirkusmiljön?
För mera info eva.ohrling@live.se
Välkommen!

Ta med hela familjen både gammal
och ung för en julslöjdsdag som
kanske kan bli en julklappsdag?
Miljön Slöjdcirkus mini kommer att
finnas på museet december 2014 januari 2015 där bl. a. Slöjdklubben
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HEMSLÖJDENS DAG I PITEÅ
Lördag 6/9 firade vi glädjen med
att slöjda tillsammans med många
besökare i alla åldrar. Vi visade olika
tekniker, erbjöd en tipspromenad och
sålde fika. Christina Kolmert kardade
och spann garn i olika kvalitéer.
Hon hade både garn och mössor till
försäljning.
Birgit
Wikström, vår
knypplerska,
visade hur hon
framställer
underbara
spetsar.
Vävning på
olika sätt
presenterades
av Irma
Johansson,
Annelie Persson och Marie
Gustavsson. Vinkorken fick ett nytt
användningsområde! Entusiasterna i
Paltbitarna inspirerade till quiltning;
färgsprakande eller dova, lugna alster,
i storformat eller mindre arbeten,
kunde besökarna njuta av.
Ulla Rönnlund demonstrerade
tvåändsstickning och sin egen
mönsterkonstruktion för fritt broderi.
Hon kallar det ”Ullas krumelurer”.
Man använder en spegel för att
konstruera symetriska mönster,
spegelbilder. Eva Fors visade exempel
på yllebroderier. Anna Lundström
lärde hugade besökare hur man stickar
sockar från tårna och uppåt. Vid
Annabritt Anderssons bord visades
hur man broderar med sidenband.
12

Ett redskap som var okänt för
många var nålen med krok i ena
änden och öga i andra, trasvirknål
för öglevirkning. Man virkar upp
maskor med grovt material genom
en gles väv, låser maskan med ett
tunnare material från rätsidan. Solveig
Andersson och Marta-Lena Forslund
visade produkter, t.ex. grytunderlägg
och korgar. Många besökare provade
på tekniken och köpte material. Alla
”demonstranter” kände sig nöjda med
den stora tillströmningen av nöjda
besökare.
Vid pennan: Carina Engman

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

SLöJDKALENDERN
Datum

Plats

Aktivitet

ARJEPLOG - Kontaktperson Carin Bremberg

KIRUNA - Kontaktperson Kerstin Gyllbring

22/2

Måndagar

Medlemsträff - läs mer på sidan 5

ARVIDSJAUR - Kontaktperson Ellenor Nilsson
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.

Onsdagar

Hälsocentralens
källare

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

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.

BODEN - Kontaktperson Barbro Hjortenklev
Inga aktiviteter amälda, kontakta Carin för aktuell information.

kl 10.00-12.00
kl 12.00-15.00

Du kan vara med på dagarnas teman eller ha
med eget handarbete. (Ändringar kan förekomma)
10/12

Julslöjd

21/1, 4/2,
18/2

Vantar och sockar i olika
tekniker

4/3, 18/3, 1/4

Flerfärgsvirkning, stivk
och virka med pärlor, bla
muddar.

17/4, 29/4,
27/5

Återbruk av gamla broderier, garn, tyg, spetsar,
knappar m.m.

GÄLLIVARE-MALMBERGET - Kontaktperson Gunilla Eriksson
Inga aktiviteter amälda, kontakta Gunilla för aktuell information.
HAPARANDA - Kontaktperson Saara Pekkarinen
28/2-1/3

Svefi, Haparanda

Kotaktpersonsträff 2015 - läs mer på sidan 5

Tisdagar

Svefi, Haparanda

kl 17.30 Handarbetscafé

7/12

Norrbottens
museum

JOKKMOKK - Kontaktperson Elise Tullnär Nilsson
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.

27/11

Gamla Apoteket

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

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
KALIX - Kontaktperson Lisbet Espling
Tisdagar,
jämna veckor
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Prästgården,
Kalix

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

Slöjdträff i studiecirkel
Öppet hus.

Kl 12.00-16.00 Stick-/Slöjdkafé - ta med eget
handarbete. Inspirera och inspireras, inte bara
stickning.
Kolla i pressen på museet hemsida för 2015-års
datum.

PAJALA - Kontaktperson Anne-Maj Gunnelbrand
Inga aktiviteter amälda, kontakta Anne-Maj för aktuell information.
PITEÅ - Kontaktperson Monica Melender
30/11

Sensus lokal,
Kolmilavägen/
Sundsgatan

kl 15.00-18.00 Medlemsträffar

ÄLVSBYN - Kontaktperson Birgitta Forsman
Inga aktiviteter anmälda, kontakta Birgitta för aktuell information.
ÖVERTORNEÅ - Kontaktperson Gudrun Kron
Inga aktiviteter anmälda, kontakta Gudrun för aktuell information.
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HEMSLöJDENS
åRLIGA JULMARKNAD
På PITEå MUSEUM
lördagen den 13 december kl 10-15

piteå museum
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