Vi brinner för slöjd!
Varje år arrangerar Hemslöjdsföreningen SÖRMLAND utställningar, kurser, fortbildningar och slöjdcaféer runt om i länet. Ofta
bedrivs programverksamhet i samband med utställningar. Det
kan handla om föredrag, visningar och workshops. Som medlem
i hemslöjdsföreningen får du medlemsbladet Handlaget i din
brevlåda fyra gånger om året. Där finns alltid ett kalendarium
med aktuella slöjdprogram. Ännu mer information hittar du på
www.hemslojd.org/sormland.
SLÖJDCAFÉER

TEMADAGAR

Slöjdcaféerna leds av våra handledare
och har olika teman. De genomförs
som drop-in på vardagkvällar, ofta på
bibliotek i samarbete med kommunerna. Som medlem får du varje år delta
gratis i ett valfritt slöjdcafé.

Du hittar oss också på återkommande
temadagar som Gammeldags marknad
i Malmköping, Sommar på Nynäs, och
Hertig Karls marknad i Nyköping. Här
deltar vi med slöjddemonstrationer, utställningar, prova-på-verksamhet och
information.

KURSER

Våra kurser bedrivs på olika platser i
länet. Vissa kurser är förlagda till hemslöjdskonsulenternas verkstäder vid
Öknaskolan och Nynäs slott norr om
Nyköping. Kursernas längd varierar
mellan sex och fyrtio lektioner. Oftast
pågår de dagtid under ett till två veckoslut.
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Kelimutställningen i Nyköping lockade alla
åldrar. Foto Christina Hjalmarsson, t h

Maria Wennerdahl smider en armring på
en av Hemslöjdsföreningens smideskurser i
Eskilstuna.
Foto Helena Åberg, nedan

MEDLEMSFÖRMÅNER
Som medlem i Hemslöjdsföreningen SÖRMLAND
kan du;
- delta gratis i ett slöjdcafè per år
- delta i våra kurser till kraftigt reducerat pris
- bo billigare på Sätergläntans kursgård
- förmånsprenumerera på tidskriften Hemslöjden
- läsa Handlaget först av alla
Kontakta lillemor.boman@hemslojd.org,
tel 0155-26 11 35

Slöjdklubben
– för dej som är 7–14 år
Gillar du att slöjda kanske det
är kul att vara med i en slöjdklubb. Där träffar du slöjdkompisar och får tips och hjälp
av våra handledare. Du får
lära dej att tälja i trä, tova och
karda ull och mycket mera.
Just nu har vi Slöjdklubbar i Flodafors,
Malmköping och Nyköping men vi startar gärna klubbar på fler platser. När vi
fått tillräckligt många anmälningar från
barn i samma kommun prövar vi att
starta en ny klubb.
Två stolta hastkorgsslöjdare på slöjdcafé i
Katrineholm.
Foto Lisa Mossberg

Slöjda
är
roligt!

HUR ANMÄLER JAG MITT BARN?

Kontaktperson för Slöjdklubben:

Skriv eller ring och anmäl barnets intresse att
delta i Slöjdklubben.
Ange ditt eget och barnets namn, postadress,
telefon, epostadress och barnets ålder.

lillemor.boman@hemslojd.org,
070-626 15 14
Postadress: Hemslöjdsföreningen Sörmland,
Slöjdklubben, Box 571, 611 10 Nyköping

Ung slöjd 13–25 år
Är du 13-25 år och gillar att
slöjda? Gå in på Riksförbundet
Unga Slöjdares hemsida.
De ordnar läger, workshops och träffar
på olika platser i landet. «Balders möte»
är t ex ett ungdomsläger som äger rum
i södra Sverige varje sommar. I Nyköping ordnas ungdomsslöjd i Aktionskammaren.
Tre besökare på Aktionskammaren täljer
hjärtan inför alla hjärtans dag.
Foto Helena Åberg

HEMSIDOR

www.ungaslojdare.se
www.aktionskammaren.se

Går du i
folkdräktstankar?

Vingåkers högtidsdräkt
Foto Anette Martinelle, Sörmlands museum

Midsommarbilder från
Malmköping.
Foto Lille-Mor Boman

EGEN DRÄKT?
Hemslöjdföreningen Sörmland har material om du vill sy
en folkdräkt från Vingåker eller Österåker. Vi syr också upp
hela dräkter på beställning.
För information och beställning, kontakta: Länshemslöjdskonsulent Lille-Mor Boman, 070-626 15 14,
lillemor.boman@hemslojd.org

Sörmländska
bygdedräkter
Under 1950-talet skapades en rad bygdedräkter på initiativ av kvinnor lokalt, ofta i nära samarbete med hemslöjdsföreningen.
Orginalhandlingar

till elva bydedräkter finns i vårt arkiv.
Delar av materialet kommer att läggas ut på vår hemsida under 2008.
www.hemslojd.org/sormland

Folkdräkt
- bra miljö
val
- hållbar
utveckling

Nynäs - hårdslöjdens
centrum i Sörmland

Slöjda
är att vara
här och nu
!

Vid Nynäs slott arrangeras
varje år ett flertal slöjdaktiviteter i samarbete med Landstinget Sörmland. Det handlar
om utställningar, kurser, temadagar, visningar och prova-påverksamhet. Här är även länets
hårdslöjdskonsulent stationerad med kontor och slöjdverkstad.
Skogs- och Virkesstigen - utställningen som alltid har öppet

Vid Nynäs slott finns bl a en skogs- och
virkesstig som har ett trettiotal faktastationer. Stigen visar våra vildväxande
träd och buskar men också exempel på
hur olika träddelar kan användas för
slöjdande. Dessutom finns flera exempel
på hur vi själva kan påverka virkeskvaliteten genom att bearbeta träden på rot.
Stigen startar vid den stora informationstavlan på parkeringen till Nynäs
slott. Där finns även informationshäften
som beskriver stationerna längs stigen.

Ett sätt att få tallens virke mer rötbeständigt
är att randbarka trädet på rot och sedan
vänta i ca sex år. Detta kallas katning.
Foto Helena Åberg

Slöjden i skogen - på nätet

Skogs- och virkesstigen på Nynäs är en
av de slöjdmaterialstigar runt om i landet som varit inspiration och förebild
till webb-platsen Slöjden i skogen,
www.slojdeniskogen.se.
Den behandlar slöjdens träslag och material. Här finns exempel på slöjdprodukter, verktyg och tekniker. Det finns
också steg-för-steg-beskrivningar på
hur man själv kan slöjda olika föremål.

KONTAKT
För mer information om hårdslöjdsverksamheten på Nynäs och i länet
kontakta:
Länshemslöjdskonsulent
Helena Åberg, 0155-26 15 07
helena.aberg@hemslojd.org
För mer information om Nynäs:
www.nynasslott.se
Febril aktivitet på kursen hugga tråg och tälja skedar ledd av Per Helldorff.
Foto Helena Åberg

Hemslöjdsföreningen Sörmland
Box 571
611 10 Nyköping

Länshemslöjdskonsulent, textil

Länshemslöjdskonsulent, hård slöjd

Lille-Mor Boman

Helena Åberg

tel 0155-26 11 35 mobil 070-626 15 14
lillemor.boman@hemslojd.org

tel 0155-26 15 07 mobil 0709-46 15 26
helena.aberg@hemslojd.org

