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Ser du löven för bara träd?

150 löv i Sörmland

väntar på att bli gjorda och visas på Liljevalchs i Stockholm nästa år

Nästa år firar Hemslöjden att de funnits i organiserad form i hundra år. En stor utställning kommer
att hållas på Liljevalchs i Stockholm. 100 löv gjorda av sörmländska konstnärer, konsthantverkare,
slöjdare och andra kreativa personer kommer att vara med i utställningen. Totalt visas 2 000 löv
från hela Sverige.
I Sörmland är det länshemslöjdskonsulent Lille-Mor Boman som svarar för
administrationen. Ett stort antal intresserade lövmakare har redan anmält sej,
bland dem Sonja Berlin, Malmköping,
Mette Handler, Stålboga, Ann-Margret
Pettersson och Carina Marklund, Eskilstuna, Stefan Lomner, Strängnäs
och Nicke Helldorff, Näshulta. Eskilstuna folkhögskola har bokat 13
löv och Åsa folkhögskola ca 10 löv.
Alla som deltar får en grundmall,
ett löv som man kan välja att klä in
på olika sätt eller bara använda som
mall för att göra något helt eget. Man

kan i princip använda vilka material som helst, huvudsaken är att
storleken och formen är densamma.
Läs mer om hela projektet på
www.hemslojden.org/hemslojden100ar
Har du också lust att skapa ett löv?
Kontakta Lille-Mor Boman för att
få en lövmall och ytterligare information om
registrering
mm
lillemor.boman@dll.se, 0155-245726,
070-626 15 14

Foto Martin Jämtlid

Ingegerd Wachtmeister
Sörmlands museum

Slöjdklubben
Tycker du om att måla, vrida, böja, tälja, sy, klippa, mönstra eller helt enkelt greja med saker?
Då skulle du nog tycka det va’ skoj att vara med i Slöjdklubben. Vi träffas tre söndagar i höst och
slöjdar tillsammans. I Slöjdklubben får man lära sig att slöjda roliga och användbara grejor med
enkla verktyg. Varje gång har vi ett särskilt ämne, som du kan läsa om längre ner.
I Slöjdklubben får fantasin styra! Kanske väljer du att tälja en fågel, tova ett tokigt troll eller böja
ståltråd till en katt! Vi arbetar gärna i naturmaterial som ull, lin och trä. Ibland använder vi förstås
även pärlor, målarfärger och järntråd.
Vi håller till i Kungstornet på slottet i Nyköping en söndag i månaden fr.o.m. oktober och fram till
jul med fortsättning i vår. Visst låter det skoj?
(forts)
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Slöjdklubben forts
Program hösten 2011:
16:e oktober
Tovade figurer
Av finaste ull gör vi galna, roliga och gulliga figurer
av alla tänkbara vackra färger. Det blir ormar, ödlor,
stenbitar, troll och älvor. Vi tovar med hjälp av såpa
och plaskar i varmvatten.

4:e december
Glittrande karameller
Av färgglatt silkespapper, tjusiga snören och gammalt godispapper gör vi super
snygga smällkarameller. De gnistrar, prasslar och
bäst av allt- inuti finns en smaskig godisbit.

13:e november
Fåglar flyger högt
Med färgglatt ylletyg, ståltråd, praktfulla fjädrar, glimmande metall och bark gör vi olika sorters fjäderfän.
Kanske vi syr en tjuvaktig skata, täljer en klok uggla
eller luffarslöjdar ruskig korp.

Plats: Kungstornet, Drabantsalen
Tid: Klockan 13- 15.30
Materialkostnad: 30 kronor/ gång eller 80 kronor
för 3 gånger
Ålder: Från 8 år

Anmälan - senast onsdagen innan aktuell söndag, till
ett eller flera tillfällen
Hanna Haggren, slöjdklubbshandledare,
hannahaggren@hotmail.com, 0155-267577
Du kan också anmäla dig i receptionen samma dag
och kommer då med i mån av plats. Anmälan är
bindande, materialkostnaden betalas på plats. OBS!
Begränsat antal platser: 12 stycken
Arr. Sörmlands museum i samarbete med Hemslöjdsföreningen Sörmland

Tappat sugen?

Vi hittar den tillsammans!
Välkommen till Göra-klart-happening

Ett gemensamt drag hos oss som gör saker med händerna verkar vara att lägga mer eller mindre
oavslutade slöjdprojekt på hög. Kanske väntar projekten på tiden att göra klart, kanske på inspirationen att fortsätta. Vissa projekt vilar i flera år innan de finner sin slutliga utformning. Somliga blir
aldrig klara.
Nu inbjuder vi Dig till en novemberlördag med målet att komma lite närmare avslutningen av ett kärt
slöjdföremål. Det kan vara ett broderi som väntar
på montering, ytbehandling av täljda föremål, sista
flätningen i granrotskorgen eller att göra vackra
applikationer på ett tovat sittunderlägg. Vi hoppas
att vi ska finna tiden och inspirationen att göra klart
tillsammans

Tid: 12 november, 10-17
Plats: Sparreholms hantverkshus

Varmt välkomna!
Önskar styrelsen för
Hemslöjdsföreningen Sörmland

Ta med: Ett eller flera oavslutade slöjdprojekt. Lunch
(micro finns)

Nu på Facebook

Mer information och anmälan till:
hannahaggren@hotmail.com

Följ med i vad som händer på Facebooksidan Hemslöjd i Sörmland

Välkommen till Kreativa slöjdträffar

Slug* 2012 -Tävling

Kostnad 25:- Gratis för medlemmar och ungdomar mellan 11-25 år.
En handledare eller träffvärd finns på plats vid alla tillfällen, för att demonstrera träffens tema. Slöjdmaterial
finns att köpa till självkostnadspris, men ta gärna med eget material om du har.
NYKÖPING
Bergatrollens Magasin, Periodgången 2
Sju onsdagar, ojämna veckor, kl 18.30-20.30
12:e OKT
Sy ett hem för nålar
Med inspiration från samiska sybehörsfodral syr vi
egna fodral/nålbrev av överblivna skinnbitar, vadmalsspill och lappar av tryckta tyger. Ta gärna med
eget material!
26:e OKT
Sy ett hem för nålar
Fortsättning- se tema 12:e oktober.
9:e NOV
Nålbindning
Prova en forntida teknik! Med yllegarn och nål binder du pulsvärmare, mössor och vantar.

23:e NOV
Luffarslöjd
Vi böjer, virar, snurrar och tvingar järntråden till
krokar, korgar, ljuslyktor och andra föremål. Järntråden pryds sedan med pärlor, färgglad dekorationstråd eller bitar av plåt.
7:e DEC
Julslöjd med fika
Arr. Hemslöjdsföreningen Sörmland i samarbete
med Sörmlands museum, Studiefrämjandet och Kulturföreningen Bergatrollen
Katrineholm
Kulturhuset Ängeln, kl 16.30-19.00
7:e nov
Sy och brodera smyckesväskor

Slöjd och byggnadsvård på
Nääs i Västra Götaland har
utlyst en uppfinnartävlingen
Slug* 2010. Den är öppen för
alla oavsett var man bor.
Tillverka en ny produkt i naturmaterial, gör en prototyp eller visualisera din idé i modell
eller skissform.
De vinnande bidragen kommer att presenteras
sommaren 2012 på slöjdutställningen i Liljevalchs
konsthall. Sista inlämningsdag är 25 november. För
utförliga regler och information gå in på
www.slojdochbyggnadsvard.se

5 dec
Julslöjd
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Kurser
Täljakademin

Höstens täljakademi går i lövens tecken. Det beror på den satsning som sker i samband med SHRs
100-årsjubileum 2012 då Liljevalchs konsthall ska
fyllas med 100 träd. (se vidare artikeln om löv)
Vi kommer att ha två sammankomster under hösten. Den första äger rum den 22 oktober då vi inriktar oss på klyvning och hyvling av virke. Till den
träffen har vi bjudit in Ramon Persson slöjdare och
slöjdpedagog från Östergötland.
Den 19 november är det Per Helldorfs tur att gästa
oss. Då kommer vi främsta att arbeta med kombinationen skurna och målade dekorer på trä.
För anmälan och mer information om täljakademin
och höstens program, kontakta hemslöjdskonsulent
Helena Åberg 0155-24 57 27, 0709-46 15 26 eller
helena.aberg@dll.se

Skaparverkstad

17 december
Tälj i trä med MetteHandler
Drop in för alla åldrar Kostnad 30:Nyköpings Barnkulturcentrum
Prästgatan 12 Nyköping
Arr: Nyköpings barnkulturcentrum i samarbete
med Hemslöjdskonsulenterna, Sörmlands museum

Harry Potterfestival

15 okt i Kulturhuset Ängeln i Katrineholm
Slöjda pyssla spela i Harry potters anda. Bland annat
kan du tälja trollstavar och göra din egen kvast.
För mer info, se www.katrineholm.se

Länkar

www.slojdisormland.se
Hemslöjdsföreningen Sörmlands Hemsida
www.sormlandsmuseum.se/diy
Här hittar du info om ungdomsprojekt Do it yourself - Hantverksaktivism
www.hemslojd.org
Hemslöjdskonsulenternas länkssamling
www.365slojd.se
Blogg med 365 saker att slöjda
www.slojdeniskogen.se
för dig som är intresserad av slöjd i trä
www.slojdhaller.se
Slöjdade föremål som håller länge
www.svenskavav.com
www.vavstugor.se
Sveriges vävstugor med adresser
www.hemslojden.org
SHR - hemslöjdsföreningarnas riksförbund
www.nfh.se
Med bl a hemslöjdskonsulenter och projekt
www.zickerman.se
Plats för inspiration och diskussion
www.textilhemslojd.se
Sveriges hemslöjdskonsulenters nya web-plats för
textil hemslöjd

Visningar och föredrag
på Sörmlands museum
Visningar av föremålsarkivet
Sörmlands museum öppnar portarna till samlingarna och gör dem ännu mer tillgängliga. I oktober
visar och berättar en arkeolog, en byggnadsantikvarie och två hemslöjdskonsulenter.
Torsdagar, kl 18-19
(Passa tiden! Grinden låses från visningens start)
Oktober
6 Kjell Taawo, byggnadsantikvarie, om kakelugnar
och byggnadsdetaljer
13 Lille-Mor Boman, hemslöjdskonsulent, om de
unika folkdräkterna från Vingåker och Österåker
20 Lars Norberg, arkeolog, om de arkeologiska
samlingarna
27 Helena Åberg, hemslöjdskonsulent, om slöjd trähantverk och korgar
Torsdagsvisningarna är gratis men måste FÖRBOKAS på tel 0155-24 57 02 (begränsat antal platser).
Grupper kan som vanligt beställa visningar mot avgift på tel 0155-24 57 02
Söndagskafé med föredrag
Museets kulturhistoriker bjuder på föredrag
söndagar kl 14 under hela hösten
Kungstornet, Nyköpingshus.
Fri entré.
9 okt
Vanligt folk i Nyköping, vardagsliv under 1600-talet,
med Eva Thunér-Ohlsson
16 okt
Bröllop på Nyköpingshus år 1640. Drottning
Kristinas hovfröken gifter sig med Gustav II Adolfs
krigare, med Gudrun Anselm
6 nov
Parstugan – bondens bostad i 400 år, med Karl
Anderberg

TVÅÄNDSSTICKNING UTAN ”KRUS”
Har du redan prövat och gett upp?
Ge tekniken en ny chans med ett annorlunda sätt
att
närma dig tvåändsstickningen som tillägg och komplement
till ” vanlig ” stickning.
Lärare: Agneta Söderberg och Carin Appelqvist
Tid: 22&29 oktober och 12 november
Plats: Gäldstugan, Nyköping
Pris: 1100:- Medlem och ungdom 900:Anmälan – Senast 10 oktober
BRODERA, MONTERA OCH GÖRA KLART
Montering och avslutning av broderier som längtar
efter att synas och inspirera.
Lärare: Lena Lundgren, Kalmar konsthantverkare
och BRAK-medlem
Tid: 22-23 oktober
Plats: Gäldstugan, Nyköping
Pris: 1100:-/ Medlem och ungdom 900:Anmälan – Senast 6 oktober
KOM MED PÅ BRODERIÄVENTYR
Av broderiets traditionella stygn, mönster, material
och uttryck inspireras vi till egna tolkningar. Gå på
upptäcktsfärd bland trådar, tyger och stygn.
Lärare: Elisabet Jansson, Frövi, konsthantverkare
och BRAK-medlem
Tid: 19-20 november
Plats: Gäldstugan, Nyköping
Pris: 900:- / medlem och ungdom 700:Anmälan – Senast 2 november
SLIPA EGGVERKTYG
Vi slipar knivar hyvelstål stämjärn och yxor med jiggar och på frihand och bryner dem med olika sorters brynen
Lärare: Ramon Persson, slöjdare och snickare,
Motala
Tid: Onsdag 12 november
Plats: Nynäs slott
Pris: 750:- / Medlem 650:- och Ungdom
Anmälan – senast 25 oktober

13 nov
Varma händer i vått och torrt, nålbundna arbetsvantar förenar Vasaskeppets båtsmän och 1950-talets brandmän, med Lille-Mor Boman
27 nov
Svepaskar från 1600-talet och framåt, med Helena
Åberg
11 dec
Som man är klädd blir man hädd. Om modets makt
i Nyköping under 1600-talet med Annie Clausen
Alla söndagar hösten 2011:
Utställningarna i Kungstornet är öppna 11-17.
Fri entré.
Fika med hembakt, föreningen Hand i Hand.
I museibutiken finns böcker, vykort, smycken,
Hertig Karls glas och andra bruksföremål med
historia.
Något för barnen varje söndag.

Kursfakta

Arrangör: Sörmlands museum & Hemslöjdsföreningen Sörmland
Anmälan är bindande. Kursen anordnas om
tillräckligt många anmäler sej. Kostnader för
material tillkommer om ej annat anges. Vissa
kursrabatter erbjuds hemslöjdsföreningens
medlemmar och ungdom t o m 25 år
* Ingår i SHR:s länsanknutna kursverksamhet

anmälan och info

Textila kurser och mjukslöjd:
lillemor.boman@dll.se
Tel 0155-24 57 26, 070-626 15 14

Här ett urval. För komplett lista över föredrag, se
www.sormlandsmuseum.se under Söndagskafé.

Hårdslöjdkurser, trä & smide
helena.aberg@dll.se
Tel 0155-24 57 27, 0709-46 15 26
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Kom med och star ta

F ö r d e j s o m s t i c k a r, v i l l d e l a m e d d e j o c h l ä r a m e r

Akademin vill ge inspiration
och fördjupad kunskap om
hand stickningens olika tekniker.
Vi bjuder in föreläsare, ordnar
studieresor, och besöker
föremålsmagasin.
Stickademien invigs av
länsmuseichef Karin Lindvall.
Tid: 8 oktober 10.00
PlaTs: Åhuset, Sörmlands museum, Ö Trädgårdsgatan 2, Nyköping
Pris: 150 kr, inklusive lunch (medlem i Hemslöjdsföreningen Sörmland 100:-)
Program: Stickning på Nordiska Museet Anna-Karin Jobs Arnberg

Stickkonstens historia Ann-Kristin Hult, Upplandsmuseet
Gotländsk stickning då och nu Birgitta Nygren,
Gotlands läns Hemslöjdsförening
Miniutställning Stickat ur museets samlingar
Stickhörnan Dominostickning • Strumphälar • Tvåändsstickning
• Barnens stickhörna
Bokhörna Nya och gamla böcker att köpa och bläddra i
anmälan: Senast 30 september till lillemor.boman@dll.se,
070-626 15 14, 0155-24 57 26
senare i hösT: Stickkurs 2-ändsstickning för nybörjare 22 okt, 29 okt och 12 nov

med Carin Appelqvist och Agneta Söderberg
anmälan: Senast 10 oktober till lillemor.boman@dll.se,
070-626 15 14, 0155-245726

I samarbete med

Sörmlands läns hemslöjdsförening

www.sormlandsmuseum.se
Hemslöjdsföreningen Sörmland
Marianne Fröberg, Helgesta
640 34 SPARREHOLM
info@slojdisormland.se

En del av
Landstinget Sörmland

Länshemslöjdskonsulent, textil

Länshemslöjdskonsulent, hård slöjd

Lille-Mor Boman

Helena Åberg

tel 0155-224 57 26 mobil 070-626 15 14
lillemor.boman@dll.se

tel 0155-24 57 27 mobil 0709-46 15 26
helena.aberg@dll.se
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