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SLÖJDKLUBB 2015 UTSTÄLLNINGSTIPS
Nytt för året blir en grupp Slöjdklubb 13+
och en grupp Slöjdklubb 7-12 år.
Gruppen 13+ söker fler
deltagare medan den
andra har minst tio på kö
som vill börja. Vi träffas
som tidigare onsdagar
mellan kl 17.30-20.00 på
Norrbottens museum.
Klubben vill gärna ha
besök av medlemmar i
föreningen som vill delta eller som vill visa
någon teknik eller material för barnen.
Hör bara av dej till eva.ohrling@live.se eller 072-7194992. Välkommen!

NY HEMSIDA!
Måndag 23 februari ser äntligen
föreningens nya hemsida dagens ljus!
Du kommer att kunna läsa Slöjdaren i färg,
hitta din närmaste kontaktperson samt en
hel del annat gott och blandat.
Inledningsvis kan det eventuellt
förekomma vissa inkörsproblem på
hemsidan men det ska vara övergående.
Välkommen på besök den 23 februari på
norrbottenshemslojd.se
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FOTO OMSLAG:
Nålhus, Slöjdcirkus mini.
E Öhrling
Vi förbehåller oss rätten
att förkorta artiklar och
inlägg.

Besök gärna utställningen ”Ranor
och vepor ur samlingarna” som pågår
mellan 23/1-27/2. Utställningen hittar
du i matsalen på Länsstyrelsen i Luleå,
öppettiderna är mån-fre kl 11-13.
Konstföreningen på Länsstyrelsen
har valt bland många vävda textilier
som finns i en länssamling: Stiftelsen
Ragnar Lassinanttis bok- och
konstsamling.
Om du vill besöka utställningen på
någon annan tid kontakta Lilianne
Wiklund 070-395 44 02.

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK
Om du vill ha tips och nyheter lite oftare
så är det en bra idé att följa föreningen
på Facebook. Du hittar oss på sidan
facebook.com/
norrbottenshemslojd
Vill du hjälpa till och publicera tips
och nyheter? Ju fler vi är som hjälps åt
desto roligare blir det för våra besökare.
Kontakta Emma Berger på webmaster@
norrbottenshemslojd.se

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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VARMT VÄLKOMMEN TILL
FÖRENINGENS ÅRSSTÄMMA!
Var? Norrbottens muserum, Filmrummet, Luleå
När? Lördag 21 mars, kl 12.00
Välkommen till Norrbottens Läns Hemslöjdsförenings årsmöte.
Nu är det återigen dags att lägga fjolåret till handlingarna och planera för det kommande
verksamhetsåret. Kom du också och var med och påverka vad föreningen ska göra
framöver. Årsmöteshandlingarna (föredragningslista samt valberedningens förslag)
finner du i detta nummer av Slöjdaren.
Vi bjuder på fika.
Varmt välkommen
Ewa Tanmark, ordförande

SLÖJDCIRKUS MINI
Utställningen Slöjdcirkus mini som
Norrbottens museum hyrt av Murbergets
museum, Härnösand under tiden runt jul
och början av året har bjudit in till olika
workshops flera gånger i veckan.
Vi har bl a sytt och dekorerat broscher av
återbruk och kläde. Tidningen Hemslöjd
har inspirerat till nålhus av olika material.
Tygpåsar som man aldrig får för många
av med flätade snoddar var ett tema och

saxskydd av näver var ett. Dagen med
lapptäcketeknik slöjdade vi Blomman
Birgith. Intresset för workshopen har
varit stort med både inbjudna och många
dropingäster.

Eva Öhrling

Vi var åtta personer som använde
kraftavbitare, pryl, syl, guldsmedsax,
borr, nit och kulhammare. Vi klippte olika
former på vackra och färgglada plåtburkar.
Roligt och inspirerande blev deltagarnas
betyg för de fyra timmar vi slöjdade.
Eva Öhrling
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PLÅTÅTERBRUK PÅ SLÖJDCIRKUS
Under två lördagar i början av året erbjöds
Plåterbruk i miljön Slöjdcirkus mini på
Norrbottens museum. Inspirationen fick vi
från Gunnar Jeppsons bok Plåtslöjd.

FÖREDRAGNINGSLISTA
ÅRSSTÄMMA 2015

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Årsmötets öppnande
Val av ordförande för stämman
Val av protokollförare för stämman
Fastställande av föredragningslista
Fastställande av röstlängd
Val av justerare
Fråga om stämman i behörig ordning sammankallats
Framläggande av verksamhetsberättelse för 2014
Framläggande av revisorernas berättelse över granskningen av 		
föreningens verksamhet och räkenskaper för räkenskapsåret
Fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för
räkenskapsåret
Disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Styrelsens förslag till 2015 års årsstämma
- Verksamhetsplan 2015-2016
Budget för 2015-2016
Bestämmelse av årsavgift för näst följande räkenskapsår, 2016
Beslut om ersättning till a) styrelsens ledamöter och till revisorer
b) till kontaktpersoner och övriga funktionärer
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Val av revisorer och suppleanter
Val av valberedning och suppleanter
Val av medhjälpare
Val av ombud till SHR:s stämma
Förslag och framställningar om motioner som hos styrelsen skriftligt
avlämnats senast 4 veckor innan stämman
Övriga frågor
Mötets avslutande
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Uppdrag

Namn

Mandatperiod

VÄLKOMMEN TILL ÅRETS
KONTAKTOMBUDSTRÄFF!

Styrelseledamöter och suppleanter
Ordförande

Eva Tannmark

1 år kvar

Kassör

Vivi Huhtasaari

Omval 2 år

Sekreterare

Elise Tullnär Nilsson

Omval 2 år

Ledamot

Owe Eriksson

1 år kvar

Ledamot

Eva Öhrling

1 år kvar

Supplenater

Mats Nordström

1 år kvar

Lennart Liinanki

1 år kvar

Helena Norberg

Nyval 2 år

Lisa Lindbäck

Nyval 2 år

Helena Carlsen

Nyval 1 år

Marie Gustavsson

Nyval 1 år

Kristel Plesner

Nyval 1 år

Birgitta Jakobsson

Omval 1 år

Revisorer
Suppleanter

Valberedning
sammankallande

Annelie Persson

Omval 2 år

Tommy Carlsson

1 år kvar

Yvonne Stenberg

Omval 2 år

Medlemsregistret

Emma Berger

Nyval 1 år

Webbansvarig och
redaktör

Emma Berger

Omval 1 år

Medhjälpare

Var? Svefi, Haparanda
När? Start lördag 28 februari kl 13.00 - avslut söndag 1 mars kl 12.00
Här kommer inbjudan till föreningens viktiga kontaktpersoner och
medföljande medlem inför träffen i Haparanda.
Vi erbjuder aktuell information om föreningen, visning av skolan, utställning och
workshop. Planen är att vi ska slöjda smycken i Plåterbruk (tomma konserv/och
läskburkar) samt sy ett nålhus från tidningen Hemslöjden. Material ingår men ta gärna
med eget sybehör och sax.

Praktikaliteter

Vi har bokat möteslokal och den som vill övernatta kan boka logi och middag samt delta
vid besök på Källarpub Lagrotta under lördagkväll. Söndag planeras fortsatt slöjdande
fram till kl 12 då tid för egen lunch, shopping eller hemresa finns.
OBS! Du bokar och betalar allt själv. Se priser och kontakt för bokning nedan.
Kom ihåg att ange kod FEB2015 vid bokning (specialpris). Köket vill också veta om du vill
beställa kött eller fisk.
Logipris:
• Enkelrum med frukost 520 kr/natt
• Dubbelrum med frukost 740 kr/natt
• Ange kod FEB2015 vid bokning
• Kaffe med fikabröd/frukt: 40 kr/person
• Middag: 150 kr/person
Bokning av middag och logi till: info@svefi.net eller 0922-68800
För mera information om träffen kontakta eva.ohrling@live.se eller 072-7194992.
Välkommen till en rolig slöjdhelg tillsammans.
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HEMSLÖJDSUTBYTE 2015
Norra Österbottens Hemslöjd i Uleåborg
har ett projekt som handlar om samarbete
över landsgränsen med utbyte av
erfarenheter, goda idéer. I månadsskiftet
oktober – november 2014 fick vår förening
besök av tre gäster från Hemslöjden i
Uleåborg. (se artikel i Slöjdaren nr 4,
2014).
I januari blev
det dags för tre
medlemmar i
vår förening att
besöka Uleåborg:
Eva Öhrling,
slöjdinspiratör
och Slöjdklubbshandledare i Luleå,
Christina Lindmark,
kontaktperson i
Luleå och Katarina
Karlsson som
håller i trådarna för
Hantverksveckan i
Överkalix.
Vi startade i ottan måndag 13 januari
med buss ca 4 timmar runt Bottenviken.
Tidsfördriv bestod till stor del av att se
snöig skog, skog, skog… prata slöjd, virka,
nålbinda och sova. Torneå och Kemi
glimtar förbi.
I Uleåborg blev vi varmt mottagna i
hemslöjdsbutiken av Johanna Ludmila
som är ledare för kursveksamheten.
Butiken med kafé, vävstuga och kurslokal
har övertagit ett gammalt trähus som varit
järnvägsrestaurang. Johanna berättar
att butiken har nästan bara slöjd och
konsthantverk från lokala hantverkare.
Vi ser exempel på nytänkande i form och
material. Garnhyllorna är många med
vackra ull- och lingarner.
Senare på eftermiddagen är det workshop
för oss. Johanna lär oss tillverka
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en himmeli, dvs en takkrona/oro.
Traditionellt används halmstrån, men vi
har smala färgade papprör. Roligt!
Dag två besökte vi en typ av yrkesskola i
hantverk och design med bl.a. vävning,
tygtryck, design i trä och i mode. Vårt
intresse gör att vi blir sena till vårt
nästa mål som är museet. Här fick
vi en fantastisk
visning av den nya
folkdräktsutställningen
som visade traditionella
dräkter och några
komponerade i senare
tid. Där visades
också helt nyskapade
moderna modeplagg
med inspiration från
folkdräkterna.
Åter till butiken.
Formgivaren Taina
Otsamo berättar om
sin rya-kollektion:
Knuten rya till väskor,
väggstycken och sittdynor. I butiken säljs
göra-själv-paket. Roliga egna garn-idéer
dyker upp i mitt huvud. Före hemfärden
träffar vi hemslöjdens chef Jari Räinä
över en kopp i kaféet. Han berättar att den
ekonomiska situationen har blivit mycket
god. Verksamheten går med vinst. Tankar
finns på att utvidga lokalerna.
Mellan alla spännande intryck och
upplevelser finns det också tid att utbyta
erfarenheter, idéer och hur vi ska utveckla
vårt samarbete framöver.
Torsdag kväll var vi åter hemma igen efter
fyra intressanta dagar.
Text: Christina Lindmark
Foto: Eva Öhrling

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
Christina Kolmert
070-577 52 91, 0911-682 65
christina.kolmert@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

20-22/2

Silvermuseet

Slöjdklubb till Arjeplog - se info på sidan 2

Måndagar

22/2

Silvermuseet

Medlemsträff - se information på sidan 2.

18-20/9

I höst återkommer Medlemsträffen med Slöjdkurser, mer
information kommer i nästa nummer av Slöjdaren.

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.
I samarbete med
Studieförbundet
Bilda.

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)
18/2

Vantar och sockar i olika
tekniker

4/3, 18/3, 1/4

Flerfärgsvirkning, sticka
och virka med pärlor, bla
muddar.

15/4, 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 - se information i tidningen.

Tisdagar

Svefi, Haparanda

kl 17.30 Handarbetscafé

PAJALA - Kontaktperson Anne-Maj Gunnelbrand
Inga aktiviteter amälda, kontakta Anne-Maj för aktuell information.
PITEÅ - Kontaktperson Christina Kolmert
Lördagar

Piteå museum

kl 11.00-15.00
Slöjdcafé med olika teman året ut.
14/2 Barnslöjd - Gör hjärtan med återbruk

Söndag varje
månad

Sensus lokal,
Kolmilavägen/
Sundsgatan

kl 15.00-18.00 Medlemsträffar

JOKKMOKK - Kontaktperson Elise Tullnär Nilsson
Tisdagar

Torsdagar

Gamla Apoteket

Gamla Apoteket

kl 18.00-21.00 Lapptäcksgruppen
”Norrskensflammorna” samlas, syr och
inspirerar varandra. Alla tisdagar tom 26 maj.
För mer info kontakta Lena Kemi, 0971-551 35.
Stickcafé alla torsdagar tom 26 mars. För mer
information kontakta Elise Tullnär Nilsson.

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

10

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.

11/2-20/3

Piteå älvdals
sjukhus

22/2

Inger M visar hur man mönsterstickar pannlappar på rundsticka.

29/3

Christina K visar hur man gör kavelfrans och bollar etc.

26/4

Rapport från kursen om att sticka
norrbottniska vantar.

24/5

Solgerd visar bruten mosstickning.
Lena visar battenbärarvante.

Textil utställning i matsalenpå Piteå älvdals
sjukhus mpn-fre kl 11.00-13.00.
Christina Kolmert och Christina Lindmark visar
sina alster.
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SLöJDKALENDERN
Datum

Plats

Aktivitet

18/4

kl 10.00-16.00
Kursdag med tema Textilt återbruk - småväskor, påsar, smycken och
rya stickning. Ledare är Christina Lindmark.
Kostand: 200 kr för medlem, 300 för icke medlem.
För anmälan och upplysningar kontakta Christina Kolmert på
christina.kolmert@gmail.com eller på tel 070-577 52 91.

25/4

Piteå museum

återbruk med notpapper i anslutning till
utställningen om SMASK.

September

Kommer senare

Hållbarhetsvecka - återbruksutställning och
verkstad. mer detaljerad information kommer i
nästa nummer.

7/11

Kommer senare

Fars dag - ”allt utom en slips”. Slipsutställning,
tipsrunda och återbruk av slipsar

ÄLVSBYN - Kontaktperson Birgitta Forsman
Måndagar

Café Storgatan

Kl 18.00-20.00
Stickcafé - ta med eget handarbete. Kontakta
Kristina Patzare för mer info: 070-201 92 20
Datum: 23/2, 9/3, 23/3, 13/4, 27/4, 25/5

Torsdagar

Café Storgatan

Kl 18.00-20.00
Stickcafé - ta med eget handarbete. Kontakta
Kristina Patzare för mer info: 070-201 92 20
Datum: 19/2, 5/3, 19/3, 9/4, 23/4, 7/5, 21/5.

ÖVERTORNEÅ - Kontaktperson Gudrun Kron
Inga aktiviteter anmälda, kontakta Gudrun för aktuell information.

NORDISKT STICKSYMPOSIUM 2015
Den 28 juni startar årets upplaga av det
nordiskt sticksymposiet, denna gång i
Byglandsfjord, Setesdal i Norge. Under
sex dagar bjuds det på workshops,
föreläsningar och utflykter, allt med fokus
på stickningen. Årets tema är ”Nordisk
strikke-eventyr-safari”.
Symposiet pågår söndag den 28 juni
– lördag den 4 juli och arrangeras av
Bygland Husflidslag och Setesdalsmuseet.
Det är ett härligt tillfälle att få gräva ner
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sig i inte bara stickning utan även annat
hantverk finns med.
Var snabb med anmälan, det brukar bli
fulltecknat fort av 100-talet deltagare från
hela Norden och lite till. Kurserna hålls av
fantastiska och inspirerande kursledare
från hela Norden.
Är du intressrad, kontakta Christina
Kolmert för mer information,
070-577 52 91.

