Handkraft i Simlångsdalen
Vill Du veta mer?
Kontakta oss:

 Karin Svedenman, 073-540 35 74
 Liane Persson, 073-046 90 90
 Ewa Fors, 073-338 04 95
 Kerstin Persson, 070-274 75 78
 Inger Bengtsson, 070-373 56 74
 Maggie Hägg, 072-155 68 59
 Anna-Karin Bengtsson, 073-818 92 22
 Lars Rogner, 070-646 23 86


www.handkraftisimlangsdalen.se

Stöd Handkraft och bli medlem så bidrar Du till att
Simlångdalens station kan vara ett öppet hus för alla och att stationen med
tillhörande trädgård kan vara tillgängligt för allt och alla nu och i framtiden.
Besök våra aktiviteter i Stationen och prova på spännande hantverkstekniker och
låta kreativiteten få fritt utrymme. Ta med alla Dina vänner.

Välkommen till en kreativ höst med Handkraft!
Höstens program bjuder på ett varierat utbud av aktiviteter, bl.a:
• Öppet Hantverkscafé, onsdagar kl. 18-21.
Ta med Ditt eget hantverk eller prova på kvällens aktivitet, se nästa sida.
Ingen föranmälan.
• Stickcafé, drop in onsdagar 14-17. Ingen föranmälan.
• Syhelger, vi syr tillsammans
• Temaaktiviteterna, lär Dig hantverk på djupet.
• Utflykter och workshops
• Slöjdklubb för barn. Tema vävning av alla de slag
Några lördag förmiddagar i höst, se nedan.

Temaaktiviteter, hösten 2018
Slöjdklubb för barn – Vävning, Stationen, 3 ggr
Kom och prova på olika former av vävning, med garn i härliga
färger. För barn från 8 år och uppåt. Frukt och material ingår.

lö 13/10, 27/10, 10/11 kl. 10:00-12:00
Anmälan/info Karin 073-540 35 74

(ingår i medlemsavgiften för barn/ungdom som är 100:-/år.)

Bli bättre mobilfotograf, Stationen, 3 ggr
Bli bättre mobilfotograf och delta i en kurs på 3ggr med Thomas
Johansson, Vinnalts Foto . Deltagarna fotar av hjärtans lust –
diskuterar resultatet med Thomas, får tips och råd – hur bilden kan
förändras och vad man kan tänka på när man fångar ögonblicket.

Nya möjligheter med ull, Stationen, 1 ggr
Vi visa hur det går till att använda mattgarn till olika typer av
underlägg eller mattor. Men vi kommer också att prova annat
som går att göra av ull. Finns önskemål kan vi utöka kursen
till flera sammankomster.

Vävstuga, gamla Konsumkällaren, ca 15 ggr

lö 22/9, 29/9, 6/10 kl. 15:00-ca 16:30
Anmälan/info, Karin tel. 073-540 35 74,
senast 10/9.
Ledare: Thomas Johansson
Pris: 50:-/ggr
on 31/10 kl. 18:00-21:00
Anmälan/info SV tel. 077-440 00 33
Ledare: Eli By Nilsson, Siiri Karlsson

För Dig med lite vävvana. Vi vill bli fler!

må 27/8 kl. 18:00-21:00
Anmälan/info, Karin tel. 073-540 35 74

Vävning, nybörjare, Stationen, ca 12 ggr

ti 4/9 kl. 18:00-21:00

Kom och lär Dig vävning från grunden på ett modernt sätt.

Anmälan/info, Liane tel. 073-046 90 90
eller Karin tel. 073-540 35 74
Vänd och se mer->

På våra Temaaktiviteter, krävs föranmälan. Deltagar/materialavgift tillkommer oftast (rabatterat pris för medlemmar).

Övriga aktiviteter, hösten 2018
Syhelger, på Stationen,
SyLAN med sygänget. Sugen på att sy med oss.
Ta med dina egna arbeten/symaskin, material.
Drop in/drop off när det passar Dig. Enbart fika avgift

fre-sön 17-19/8, 19-21/10, 30/11-2/12 kl. 8-18
Info: Ewa Fors, tel. 073-338 04 95

Drop in Stickcafé, Stationen, onsdagar kl. 14-ca17, from 1//8 och hela hösten framåt
Tag med eget sticke, virke eller annat handarbete så hantverkar vi
tillsammans. Stanna kvar och var med även på efterföljande hantverkscafé kl. 18-21 (vi stänger inte emellan 17-18).

PROVA ATT VÄVA EN EGEN TRASMATTA

Hantverkscafé, hösten 2018
På våra caféaktiviteter så provar vi på olika hantverk och
tekniker, inspireras, fikar och trivs. Ingen föranmälan
Ta gärna med ditt eget hantverk och visa upp.
Fika serveras till självkostnadspris.

200:-/m inkl. varp/trasor. Boka in Dig 2 veckor på en vävstol
som står klar för Dig. Färdiga trasor har vi i mängder, eller
medtag egna Vi hjälper Dig. Kontakta Karin 073-540 35 74.

PRELIMINÄRT PROGRAM, hösten 2018:
(ändringar kan förekomma, kolla vår facebook sida för senaste info)

On 12/9 kl. 18:00- 21:00 10 maskors
Kom och prova en ny stickteknik

stickning, Stationen

On 19/9 kl. 18:00- 21:00 Öppet hantverkscafé, Stationen
Vi hantverkar tillsammans och har trevligt, medtag eget material.
On 26/9 kl. 18:00- 21:00 Virka
Bra att ha till höst och vinter.

HÖSTMARKNAD SIMLÅNGSDALEN,
Lö 15/9, kl. 13-16
Vi deltar på Simlångsdalens höstmarknad.
Plats: Tallhöjdens Wärdshus

vantar eller hatt, Stationen

On 3/10 kl. 18:00- 21:00 Öppet hantverkscafé, Stationen
Vi hantverkar tillsammans och har trevligt, medtag eget material.
On 10/10 kl. 18:00- 21:00 Flamskvävning, Stationen
Vi provar på att väva en liten flamsk bildväv.
On 24/10, 18:00- 21:00 Makramé, Stationen
En kväll med makraméteknik.
On 7/11 kl. 18:00- 21:00 Öppet hantverkscafé, Stationen
Vi hantverkar tillsammans och har trevligt, medtag eget material.

HANDARBETSHELG PÅ SÅGKNORREN
27-30/9, kl. 15:00-15:00

Vi kopplar av i härlig miljö, äter gott och har det bra: Ta med
Ditt eget hantverk, symaskin, sticke, broderi m.m.
Flerdagsevent eller dagspass.
Anmälan/info Ewa Fors, tel. 073-338 04 95

On 14/11 kl. 18:00- 21:00 Tenntrådsbroderi, Stationen
Kom och gör ett eget armband eller annan utsmyckning.
On 21/11 kl. 18:00- 21:00 Öppet hantverkscafé, Stationen
Vi hantverkar tillsammans och har trevligt, medtag eget material.
On 28/11 kl. 18:00- 21:00 Adventskransar, Stationen
Vi binder dekorativa kransar och pynt.
On 5/12 kl. 18:00- 21:00 Ljusstöpning, Stationen
Fina handgjorda ljus i alla varianter tillverkas att lysa upp i mörkret
On 12/12 kl. 18:00- 21:00 Julgodis, Stationen
Vi lager julgodis i alla dess former. Ta med till något eget recept, när vi
är klara för kvällen så delar vi allt och får med oss många goda sorter hem.

Vi besöker vävdagarna i Glimåkra
Fre 26/10, kl. 08:15, samåkning från Stationen
- En mässa med många hantverksutställare, i
flertalet tekniker
- Garn, redskap, litteratur och inspiration
För mer info, se: http://www.vavmuseum.se/vavdagar-2018/

Handkraft samverkar med Studieförbundet Vuxenskolan och Halmstad kommun Kulturförvaltningen
.

Välkommen att bli medlem i Handkraft, kostnad 200:-/år (100:- för barn) och erhåll förmåner. Stöd oss
med ett bidrag. Insättes på vårt bg. 422-1800.

