Hemslöjdsföreningen

nr 3/2010

SÖRMLAND

Hemslöjd känns mer aktuell än någonsin. Det är personligt, tillverkat med händerna,
i liten skala nära dig. Hemslöjd är en viktig länk i ett sammanhang. Om fler köper,
gör och använder hemslöjd bidrar det till ett mer långsiktigt och hållbart samhälle.

Utställningar
AVFALL INFALL UTFALL
27 maj – 20 augusti
Galleriet Eskilstuna Folkhögskola Eskilstuna
Slututställning av eleverna på Recycle Design –
Återbruk. En ettårig utbildning på Eskilstuna folkhögskola. Läs mer på http://recycle-design.blogspot.com/
BOD 2010
29 maj – 15 augusti
Nääs slott i Lerums kommun
Sveriges första bodmässa består av 10-15 små
utställningshus byggda med kvalitetsmaterial från
Västra Götaland.
Utställning av miljövänliga material och produkter
från lokala leverantörer för den som vill bygga och
inreda med sunda material. Se www.bod2010.se

LIVSTYCKET
16 sept 2009 – 8 aug 2010
Nordiska museet, Stockholm:
En utställningen med kläder, textil
och accessoarer gjorda av Livstyckets deltagare.
Livstycket är ett integrationsprojekt
för människor med olika etnisk bakgrund bosatta i
Stockholms förorter.

Livstycket, handmålad detalj.
Foto Lille-Mor Boman

Sommarevenemang
Långmarendagen

HERTIG KARLS MARKNAD

4 juli 11-15 på museigården Långmaren ca 1 mil
från Nynäs slott
Gärdsgårdsbygge, linberedning, luffarslöjd och höhässjning.
Guidade visningar, hästskjuts och servering.
Arr: Sörmlands Naturbruk i samarbete med Hemslöjdsföreningen Sörmland

28 augusti 11-16 på vallarna runt Nyköpingshus
Möt oss i marknadsvimlet och träffa slöjdare i arbete. Du kan också själv prova att slöjda i olika
tekniker.
Arr: Sörmlands museum och Nyköpings kommun
i samarbete med Hemslöjdsföreningen Sörmland
m fl.

Barnens Nynäs

Nynäsfesten

25 juli 12-16 på Nynäs slott, Tystberga
Prova-på-slöjd i olika tekniker som smide, tälja
återbruk och luffarslöjd. Spökvandringar, hästskjuts
och sommarteater m m
Arr: Sörmlands Naturbruk och Hemslöjdsföreningen Sörmland

28 augusti från kl 12.00 på Nynäs slott, Tystberga
En fest för alla hela dagen och kvällen. Konserter,
workshops och andra aktiviteter. Blanda annat
prova-på i slöjd och byggnadsvård
Läs hela programmet på www.nynasslott.se eller
www.scenkonstsormland.se
Arr: Sörmlands
Naturbruk och
MEDLEMSFÖRMÅNER
Scenkonst SörmSom medlem i Hemslöjdsföreningen Sörmland kan
land i samarbete
med Sörmlands
- delta gratis i våra slöjdträffar
museum och
- delta i våra kurser till kraftigt reducerat pris
Hemslöjdsfören- bo billigare på Sätergläntans kursgård
ingen Sörmland
- förmånsprenumerera på tidskriften Hemslöjden
m fl.

du;

- läsa Handlaget först av alla
- spara koldioxidutsläpp genom att be oss skicka all
föreningsinformation till din mejladress
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Slöjdträffar hösten2010
äR DU KREATIV?
GÖR DET SJäLV! TILLSAMMANS!

20/10 Sy väskor med inspiration av medeltida förlaga, fortsättning

Pris: 25:Gratis för medlemmar och ungdom t o m 25 år
Material finns till självkostnadspris

3/11 Slöjda lyktor och ljusbärare av återbruksplåt
och trä

NYKÖPING
Aktionskammaren, Behmbrogatan 16
Åtta onsdagar, jämna veckor kl 18.30-20.30

17/11 Måleriverkstad med äggoljetempera och filmjölksfärger
1/12 Nålbindning

8/9 Täljstuga – tälj krympburkar och skedar

15/12 Jultema

22/9 Täljstuga – tälj krympburkar och skedar, fortsättning

ESKILSTUNA
Eskilstuna stadsmuseer, faktoriholmarna
fyra torsdagar, kl 18.00-20.30

6/10 Sy väskor med inspiration av medeltida förlaga

7/10 Textiltema
4/11 Slöjda lyktor och ljusbärare av återbruksplåt
och trä
2/12 Jultema – slöjda av återvunnet julpynt
KATRINEHOLM
Kulturhuset ängeln
Tre tisdagar, kl 16.30-19.00
19/10 Nålfiltning – tillverka figurer av torr ull i
olika färger.
16/11 Slöjda lyktor och ljusbärare av återbruksplåt
och trä

9/9 fläta tidningspapper till grytunderlägg och korgar

7/12 Jultema – Slöjda tomtar i olika material

Aktuellt om stickning
NORDISKT STICKSyMPOSIUM

NATIONELL STICKSTäMMA

”fOLKKONST OCH fäRG”
5 - 11 juli 2010
forsa folkhögskola, Hudiksvall
Arr: Hemslöjdskonsulenterna i
Västernorrlands och Gävleborgs län.

5 - 8 augusti 2010
Arr: Hemslöjdskonsulenterna i Uppsala och Stockholms län & föreningen Sticka!
Läs mer på:
http://stickstamma2010.blogspot.com

Information och intresseanmälan:
ulrika.bos.kerttu@murberget.se

Går du i
folkdräktsta
nkar?
Hör av dej
till
lillemor.bom
an@hemslo
jd.org
070-626 15
14

Slöjdklubben för dej som är
9-13 år
ESKILSTUNA
Handledare: Elisabeth Johansson
Plats: Palatset, Skiftinge centrum
NYKÖPING
Handledare: Hanna Haggren
Anmälan och info: lillemor.boman@hemslojd.org ,
070-626 15 14
Postadress: Hemslöjdsföreningen Sörmland, Box
571, 611 10 Nyköping
Se även www.slojdisormland.se
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DO IT yOURSELf
HANTVERKSAKTIVISM
är du mellan 16 och 25 och intresserad av hantverk, design, återbruk och hållbar utveckling?
Under 2010 och 2011 driver Sörmlands museum
och Hemslöjdsföreningen Sörmland ett slöjd- och
byggnadsvårdsprojekt för och med ungdomar. Projektet som är inriktat på resursutnyttjande och
skapande kommer att jobba med återbruk och hur
traditionell kunskap kan användas för att göra allt
från föremål och utsmyckningar till möbler och hus
för unga idag.

är du intresserad av att veta
mer?
Hör av dig till

Vi kommer att delta på olika festivaler och events
bland annat på ”Typ en festival” i Nyköping den
20-21 augusti och Nynäsfesten den 28 augusti. Vi
kommer också att ordna mer kontinuerliga program och träffar runt om i Sörmland.

Hanna Haggren
070-2723506
hannahaggren@hotmail.com
Kjell Taawo 0155-245708
Kjell.Taawo@dll.se

Gå in på www.slojdisormland eller
www.sormlandsmuseum.se/Startsida/Byggnadsvard/Do-it-yourself---Hantverksaktivism

Helena Åberg 0155-261526,
helena.aberg@hemslojd.org

Slöjdinspiration på webben
Vävstugor - en intressant sida om vävning:
www.hemslojd.org/vavstugor
365 saker du kan slöjda, en ny sak för varje dag
under ett år: www.365slöjd.se

Slöjd håller - en sida från hemslöjdskonsulenterna
om slöjden som ett bra aöternativ för hållbar utveckling: www.slojdhaller.se
Slöjden i skogen - en sida om trä, träd och slöjd
med beskrivningar på saker du kan slöjda själv:
www.slojdeniskogen.se

Kurser

Klimatsmart
a
medlemma
r får
information
via mejl!
Mejla din a
d
ress till
lillemor.bom
an@hemslo
jd.org

SLÖJDA fÖREMÅL fÖR HEMMET*

TILLVERKA GRäSKRONOR

TILLVERKA GRANROTSKORGAR*

Med kniv yxa och andra handverktyg tillverkar vi
mindre föremål för hemmet som exempelvis skedar, slevar, burkar, knoppbrädor eller enklare pallar.
Allt efter dina egna behov.
Lärare: Beth Moen, slöjdare, möbelsnickare och
hantverkslärare
Tid: 21-23 juni, 25 lektioner
Plats: Oxstallet Nynäs slott, Tystberga
Pris: 1250:-, medlem i hemslöjdsföreningen 1050:-,
ungdom 950:Anmälan - senast 7 juni
Arr: I samarbete med Sörmlands naturbruk

Bind en gräskrona av färska gräs att hänga i taket
eller att sätta i håret.
Lärare: Ann-Sofie Svansbo länshemslöjdskonsulent
i Östergötland
Tid: 23 juni 10.00-16.00, 7 lektionstimmar
Plats: Trädgårdsbutiken på Nynäs slott, Tystberga
Pris: 550:-, medlem och ungdom 450:Anmälan - senast 7 juni
Arr: Hemslöjdsföreningen Sörmland i samarbete
med Trädgårdsbutiken på Nynäs och Landstinget
Sörmland

Vi hämtar granrötter och grenar i skogen
och flätar sedan korgar av dem.
Lärare: Erna-Lill Lindén
Tid: Inhämtning av rötter sker individuellt under
våren eller tidig höst efter överenskommelse
med hårdslöjdskonsulenten. Därefter träffas vi
två veckoslut under hösten då vi flätar korgarna.
Sammanlagt 40 lektioner
Plats: Nynäs slott, Tystberga
Pris: 1800:-, medlem 1600:-, ungdom 1500:Anmälan - snarast, det finns fortfarande några
platser kvar

EXPERIMENTELL
MED JEANETTE
ZEELAND

VäXTfäRGNINGSCHäRING, NyA

Jeanette har bl a studerat ursprungliga textilfärgningsmetoder i Sydostasien. På kursen tillämpas
färgning som minimerar bruket av kemikalier. Se
även www.slojdisormlands.se
Tid: 15-18 juli
Plats: Vår Slöjdverkstad, Ökna, Tystberga
Pris: 1900:-, medlem och ungdom 1700:Anmälan - omgående
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VUXNA OCH BARN TäLJER OCH
TOVAR
En kurs där vuxna o barn slöjdar tillsammans. Tälja
med kniv i färskt trämaterial och eller tova med
fårull och såpa.
Datum: 28 juli kl. 13.00-16.00
Plats: Butik Inneberga Runtuna
Pris: 150:-/barn o 250:-/vuxen
Kursledare: Hanna Haggren och Jonas Karlsson
Anmälan - senast 16 juli till Åsa Ingårda:
info@ingardasasa.se, tel. 0155 – 24 10 11
Arr: Hemslöjdsföreningen Sörmland i samarbete
med Butik Inneberga

SLÖJDKURS I SOMMAR TVÅ KURSER*
Var med och lär dig slöjda i färskt material. Du behöver inga förkunskaper.
Kurs 1 – Nybörjare 3-4 augusti 09.30-16.00
Kurs 2 – för dig som slöjdat tidigare 5-6 augusti
09.30-16.00
Pris: 1500 kronor/kurs (begränsat antal deltagare),
medlem 1300:-, ungdom 1200:Kursledare: Marcus Karlsten, Möbelsnickare, har
varit elev på Carl Malmstens skola.
I kursen ingår material o studiehäfte.
Anmälan - senast 23 juli till Åsa Ingårda:
info@ingardasasa.se , tel. 0155 – 24 10 11
Arr: Hemslöjdsföreningen Sörmland i samarbete
med Butik Inneberga

LUffARSLÖJD
Trådslöjd. Tillverka skål, ljusstake, hängare eller
smycken i järntråd. Dekorera med pärlor eller annan grannlåt.
Datum: 8 augusti 09.00-16.00
Anmälan senast 23 juli
Pris: 650:-, medlem och ungdom 550:I kursen ingår material
Ledare: Richard Horner
Anmälan - senast 23 juli till Åsa Ingårda:
info@ingardasasa.se , tel. 0155 – 24 10 11
Arr: Hemslöjdsföreningen Sörmland i samarbete
med Butik Inneberga

SMIDE*
Prova olika smidestekniker genom
tillverkning av lämpliga bruksföremål
Lärare: Jussi Hynynen, smed, www.jarnsmide.com
Tid: 25-26 september
Plats: faktoriet Eskilstuna
Pris: 1100:-, medlem 900:-, ungdom 800:Anmälan - senast 5 september
Arr: I samarbete med Eskilstuna stadsmuseum

Anders är en mångkunnig hantverkare och historiker. En av hans specialtiteter är att lära ut medeltida sömnad.
Tid: 2-3 oktober
Plats: Gäldstugan, Nyköping
Pris: 900:-, medlem och ungdom 700:Anmälan - senast 20 september

KOM MED PÅ BRODERIäVENTyR
Av yllebroderiets 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: 23-24 oktober
Plats: Nyköping
Pris: 900:-, medlem och ungdom 700:Anmälan - senast 8 oktober

LÅNGSLÖJDSKURS 4 DAGAR*
Här ges du möjlighet att under 4 dagar använda
mer avancerad slöjdteknik och tillverka din egenTälj/ Slöjd häst. Ett verktyg/hjälpmedel som du kan
använda i ditt eget slöjdande hemma.
Kursdatum: 3-6 augusti 09.30-16.00
Anmälan senast 23 juli.
Begränsat antal platser
Pris: 2800 kronor, medlem 2600:-, ungdom 2500:Kursledare: Marcus Karlsten
I kursen ingår: material.
Anmälan - senast 23 juli till Åsa Ingårda:
info@ingardasasa.se , tel. 0155 – 24 10 11
Arr: Hemslöjdsföreningen Sörmland i samarbete
med Butik Inneberga

MEDELTIDA SÖMNADSTEKNIKER
MED ANDERS LINDKVIST

SMIDE*
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: 25-26 september
Plats: Katrineholm
Pris: 1100:-, medlem och ungdom 900:-

Prova olika smidestekniker genom tillverkning av
lämpliga bruksföremål
Lärare: Jussi Hynynen, smed, www.jarnsmide.com
Tid: 23-24 oktober
Plats: faktoriet Eskilstuna
Pris: 1100:-, medlem 900:-, ungdom 800:Anmälan - senast 5 oktober
Arr: I samarbete med Eskilstuna stadsmuseum

KURSANMÄLAN
(om ej annat anges)

Fler kurser
och program
hittar du på
ormland.se
is
jd
lo
.s
w
w
w

Mjukslöjd, textil
Lille-Mor Boman
lillemor.boman@hemslojd.org
tel 0155-26 11 35, 070-626 15 14
Hårdslöjd, trä & smide
Helena Åberg
helena.aberg@hemslojd.org
tel 0155-26 15 07, 0709-46 15 26

KURSfAKTA

Arangör: Hemslöjdsföreningen Sörmland.
Anmälan är bindande. Kursen anordnas om
tillräckligt många anmäler sej. Kostnader för
material tillkommer om ej annat anges. Vissa
kursrabatter erbjuds föreningens medlemmar
och ungdom t o m 25 år

TILL HÖSTEN PLANERAS
bl a kurser i karvsnitt, svinblåslyktor, textila redskap och dräktsömnad.
Välkomna med intresseanmälan!

* Ingår i SHR:s länsanknutna kursverksamhet

Vill du bli medlem?
Kontakta Lille-Mor Boman enligt ovan!
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