HANDLAGET

nr 3/2007

Hemslöjdsföreningen Sörmland

Marknadssommar
Under sommaren har Hemslöjdsföreningen deltagit i två marknader. Den
första var Gammeldags marknad i
Malmköping 26 maj. Vi fanns på plats
i ett stort tält på Sörmlandstorget framför Stadshuset. På programmet stod
bland annat slöjddemonstrationer, information om Hemslöjdsföreningen
och prova-på-slöjd, spinna och tälja.
Inför marknaden hade vi uppmanat
besökarna att ta med sina gamla svepaskar för dokumentation. Cirka 10
besökare hade hörsammat uppropet

och visade upp högst varierade svepkärl.
I stadshusets stora sal var Hemslöjdsföreningens jurta utställd. Där
försiggick också slöjddemonastrationer, prova-på-slöjd och information.
Den 18 augusti var det dags igen.
Då deltog vi på Hertig Karls marknad i Nyköping tillsammans med Riksförbundet Unga Slöjdare och studenter från HV skola. Här hade vi information, prova-på-tälja samt slöjddemonstationer i brickvävning, linberedT h ”Narrtäljaren
Alexander” vid
Hertig Karls
marknad.
Foto Helena
Åberg
T v Ulla Fjaestad
beundrar Eva
Svenssons och
Nicke Helldorffs
arbeten vid Gammaldags marknad.
Foto Göran Dahlberg

ning och slyngade band. Många ställde frågor om de slöjdtekniker som visades upp. Ett fyrtiotal personer, de
flesta barn och några vuxna, passade
på att tälja i bark eller färsk trä.
Däremellan den 29 juli deltog vi på
Barnens Nynäs med prova-på-slöjd
och information om våra blivande slöjdklubbar. Cirka 150 barn hann prova
varmsmide, luffarslöjd eller att tälja i
färskt trä.
Helena Åberg

Årets slöjdstipendiater
Vid Gammeldags marknad i Malmköping delade Hemslöjdsföreningen ut
stipendier ur Ann-Marie von Stockenströms textilfond och Lars Aldéns
hårdslöjdsfond.
Textilstipendiet gick till Åsa Nelson
från Nyköping som under året studerat på Åsa Folkhögskolas textillinje.
Eftersom det inte delades ut något
hårdslöjdsstipendium förra året valde
Hemslöjdsföreningen att i år dela ut
två stipendier ur Lars Aldéns hård-

slöjdsfond. De delades ut till Malin
Johansson Nyköping och Hanna Arnesson Eskilstuna/Kolsva. Båda har i
Lars Aldéns anda engagerat sig i att
sprida slöjden till barn och unga.
Samtliga stipendier täcker kostnaderna för en veckokurs på Sätergläntan.
Stipendieutdelare var Ylva G. Karlsson, landstingsråd och ledamot i Hemslöjdsföreningen Sörmlands styrelse.
Helena Åberg

Åsa Nelson tar emot Anne-Marie von
Stockenströms textilstipendium av
landstingsrådet Ylva G Karlsson.
Foto Göran Dahlberg

Ung Slöjd på Aktionskammaren
i Nyköping
Under våren har några unga slöjdentusiaster träffats i Nyköping varje
vecka och arbetat i olika slöjdtekniker. Det har skett som ett samarbete

Miro Radestedt-Westlund täljer en
krympburk under en av vårens slöjdträffar på Aktionskammaren.
Foto Helena Åberg

mellan Hemslöjdsföreningen Sörmland, Unga slöjdare och Aktionskammaren - ungdomsgården i centrum.
Först var tekniken luffarslöjd och
med tänger och tråd skapades allt från
krokar till spindlar och korgar. Sedan
hade vi en period då vi arbetade i
färskt trä. Som handledare ställde
hemslöjdskonsulent Helena Åberg
upp, och vi gjorde skedar, krympburkar, snusdosor, tråg m.m. Deltagarantalet har varierat mellan 3 och 7 från
gång till gång.
I höst har vi en förhoppning om att
utöka skaran en aning, så hjälp oss
gärna att sprida information! Vi riktar
oss till ungdomar mellan 13-25 år. Deltagandet har varit gratis och så kommer det att vara även i höst.

Vad: Ung Slöjd
Ålder: 13-25
När: tisdagar 18.00-21.00 from
11 september
Var: Aktionskammaren,
Behmbrogatan 16 i Nyköping
Entre: gratis!
Kontakt: malin@slakthuset.com
eller tfn. 0155-28 44 44

Till hösten drar vi igång med en period trä till och tänker sedan prova några textila tekniker som virkning och
nålbindning.
Malin Johansson

KALENDARIUM
UTSTÄLLNINGAR
Stickning - ett hantverk att
utveckla
Formgivaren Britt-Marie Christoffersson
visar sitt arbete med handstickningens
tradition, teknik och utvecklingsmöjligheter. Utställningen visades på Nordiska
museet t.o.m. 9 april. I höst fortsätter
Britt-Marie turnén till Faktoriet i Eskilstuna. Möt henne på vernissagen och
passa på att anmäla er till hennes
stickkurs. Många står redan på kö. Först
till kvarn….
Eskilstuna museer
Faktoriet
13 oktober - 25 november

VERNISSAGE
Lördag 13 oktober, kl 12.00
- Invigning
- Britt-Marie Christoffersson visar
utställningen

Tröja med hål. Form Britt-Marie Christoffersson.
Foto Jonas Gerdle, Hallands museum

Studiedag för textillärare
29 oktober, kl 10-16
- Britt-Marie Christoffersson handleder
Pris: 500:- inkl moms
Anmälan till Lille-Mor Boman,
070-626 15 14 - senast 16 oktober
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Se även under Kurser
Arr. Eskilstuna museer & Hemslöjdsföreningen
Sörmland
En vandringsutställning producerad av
formgivaren Britt-Marie Christoffersson

UNG SLÖJD

SLÖJDCAFÉER

Slöjda, pyssla, skapa
i olika tekniker och material

Drop-in från 7 år
Kostnad: 50:- (vuxna fr 26 år)

Ålder: 13-25
När: tisdagar 18-21 med start den 11 sept
Var: Aktionskammaren
Behmbrogatan16 Nyköping
Entre: Gratis!
Kontakt: malin@slakthuset,com
eller tfn. 28 44 44

Höstens caféteman "Do-Redo x 3"
Vi återbrukar och gör nytt av gammalt.

Arrangör: Hemslöjdsföreningen Sörmland
Riksförbundet Unga Slöjdare
Aktionskammaren

HÖSTMYS PÅ
NYNÄS
Öppet hus i slottet, slöjdverkstan,
slöjdutställningen och i trädgårdsbutiken
Prova på luffarslöjd och tillverka en enkel
ljusbärare eller en kaksticka. Tillverka personliga kakstickor och äppelplockare i trä.
Ta med dina äppelsorter och få dem
artbestämda av en pomolog.

Nynäs slott, Tystberga
30 september, kl 11-15
Arr Landstinget Sörmland, Öknaskolan och
Hemslöjdsföreningen Sörmland

TEXTILA NYHETER
Tre textilcaféer på Pelles
Lusthus i Nyköping

Klackbroderier
- vi återbrukar gamla yllelappar och skapar
nya vackra ting. Kanske blir det en väska,
en dyna eller rent av en klackmatta. Ta
gärna med eget material. Läs mer i
tidskriften Hemslöjden, nr 5-2006

Drop-in från 7 år
Kostnad (inkl kaffe): 100:- för tre
tillfällen eller 50:-/gång. (Gratis t.o.m.
25 år)

Klackbroderier

Faktoriet
3 oktober, kl 17-20

- vi tar till vara gamla yllelappar och
skapar nya vackra ting. Kanske blir det
en väska, en dyna eller rent av en
"klackmatta". Ta gärna med eget
material. Läs mer i tidskriften Hemslöjden, nr 5-2006

Katrineholm

29 september, kl 11-14

Eskilstuna

Ängeln
26 september, kl 17-20

Molabroderier
- Hemslöjdskonsulent Lille-Mor Boman
visar rikt mönstrade "Molas" broderade
av kvinnor på San Blasöarna.
Molablusarna är berömda över hela
världen och betraktas som högklassig
fokkonst. Vi bekantar oss med tekniken
och provar att sy egna molamönster.
Temat genomförs i samarbete med
Täcklebo broderiakademi. Föranmälan
till Lille-Mor Boman på 070-626 15 14

Nyköping
Pelles Lusthus
29 september, kl 11-14

Strängnäs
Kulturhuset Multeum
25 september, kl 17-20

Luffarslöjd, popnitar,
kapsylslöjd
- vi återbrukar olika förpackningsmaterial.
Vi skapar nytt med hjälp av moderna och
traditionella tekniker. Ta gärna med eget
material.

Eskilstuna
Faktoriet
31oktober, kl 17-20

10 november, kl 11-14

Brodera julgirlanger
- vi syr i vackert papper och skapar nya
julprydnader
1 december, kl 11-14

Katrineholm
Ängeln
24 oktober, kl 17-20

Workshop - Virkning!
Testa gränserna! Allt är möjligt!

Strängnäs
Äppelplockare. Foto Helena Åberg

TÄLJ SOM EMIL
Kom och tälj gubbar som Emil i Lönneberga
i samband med att biblioteket firar Astrid
Lindgren 100 år.
Från 6 år

Nyköping
Stadsbiblioteket Culturum
17 november kl 11-14
Arr. Nyköpings kommun Kultur och Fritid samt
Hemslöjdsföreningen Sörmland

Julens ljusbärare
- vi tillverkar fantasifulla ljusstakar och
ljuslyktor av trä, plåt och ståltråd och
dekorerar dem med allehanda återbruksmaterial. Ta gärna med eget material

Eskilstuna
Faktoriet
28 november, kl 17-20

Katrineholm
Ängeln
5 december, kl 17-20

Oxelösund

Aktuell information
hittar du även på
vår hemsida
www.hemslojd.org/sormland

Katrineholm

Kulturhuset Multeum
30 oktober, kl 17-20

Koordinaten
27 oktober, kl 11-15

Strängnäs
Kulturhuset Multeum
4 december, kl 17-20

Ängeln
6 oktober, kl 10-16
Inspiratör: Formgivare Maria Gullberg
Deltagaravgift 100:Begränsat antal platser
Anmälan till Maria Hallberg - senast 28
september
Arr. Hemslöjdsföreningen Sörmland &
Kulturförvaltningen i Katrineholm

Efterlysning

”Tappade sticksugar”
Har du halvfärdiga stickningar liggande?
Sörmlands museum samlar på ”tappade
sugar” inför en stor stickutställning,
”Stickspår” med vernissage 17 nov.
Kontakta katarina.przybyl@dll.se - tel,
0155-27 69 97
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B

SVERIGE

PORTO BETALT

KURSER
Glimmande broscher med gamla
spetsar
Ta tillvara alla spetsar som ligger undangömda i skåp och lådor. Knypplade, virkade
och maskingjorda. Sy en färggrann brosch
eller väska på kläde med band, spets och
pärlor. Hemslöjdskonsulent
Väska av
Anna Wengdin är
Anna
vår inspiratör.
Tid: 15 sept
Plats: Eskilstuna
Pris: 375:Anmälan - senast 1 sept

Wengdin.
Foto Mats
Lundin,
Nordiska
Museet

Trådslöjd - Luffarslöjd,
8 lektioner
Vi tillverkar skålar, ljusstakar, hängare,
smycken i järntråd och dekorerar dem med
pärlor och annan grannlåt.
Lärare: Richard Horner
Tid: 29 september
Plats: Eskilstuna
Pris: 600:- / Medlem 500:- / Ungdom 400:Anmälan - senast 7 september
Arrangeras i samarbete med NBV, Eskilstuna

Lär dej spinna eget ullgarn,
20 lektioner *
En nybörjarkurs med spinning av ull på
slända och/eller spinnrock. Vi använder
både naturell och vackert färgad ull till
stickning eller nålbindning. Du får även lära
dej att karda och bekanta dej med olika
ullkvaliteter. Ulla Fjaestad och Carin
Ingelman handleder arbetet. Båda är
mycket erfarna ullspinnare och Ulla har
dessutom egna får.
Lärare: Ulla Fjaestad och Carin Ingelman
Tid: 6-7 okt
Plats: Ökna
Pris: 700:- / Medlem & Ungdom: 500:Anmälan - senast 21 september

* Kursen ingår i SHR:s
länsanknutna kursverksamhet
Hemslöjdsföreningen Sörmland
Box 571, 611 10 Nyköping
www.hemslojd.org/sormland

Slöjda med Per och Pettson,
38 lektioner *

Färg för hus och hem,
18 lektioner *

Låt dig inspireras av
Per Helldorffs
mångsidighet i trä
och tillverka allt från
tråg, skedar och
burkar till täljd
mekanik. Se
www.bilderikvadrat.se

Vi målar med traditionella färgtyper och
måleritekniker, exempelvis ådringsmålning,
marmorering och schablonmålning.

Lärare: Per Helldorff
Tid: 13-14 oktober och
10-11 november
Plats: Nynäs slott,
Tystberga
Pris: 1700:- / Medl
1500:- Ungd 1300:Anmälan - senast 28 sept

Lärare: Tom Granath, målarmästare
Tid: 17-18 november
Plats: Nyköping
Pris: :- /1000:- /Medl 800:- / Ungd 600:Anmälan - senast 29 oktober

Smide, 16 lektioner *
Ordsnurra.
Tillverkning
och foto Per
Helldorf

Spinn vidare med färg,
20 lektioner *
Experimentell ullspinning och färgning
under konstnärlig ledning av Brita Elzén.
Vana vid spinnrocksspinning ett krav.
Lärare: Britta Elzén
Tid: 20 okt och 10 nov
Plats: Faktoriet, Eskilstuna
Pris: 700:- / Medlem & Ungdom: 500:Anmälan - senast 5 oktober

Prova olika smidestekniker genom
tillverkning av lämpliga bruksföremål
Lärare: Jussi Hynynen
Tid: 24-25 november
Plats: Faktoriet Eskilstuna
Pris: 1000:- /Medl 800:- / Ungd 600:Anmälan - senast 5 november

Kursanmälan
Mjukslöjd, textil & fest
lillemor.boman@hemslojd.org
0155-26 11 35, 070-626 15 14

Hårdslöjd, trä & smide
helena.aberg@hemslojd.org
0155-26 15 07, 0709-46 15 26

Kursfakta

Stickkurser med Britt-Marie
Christoffersson *
Vi stickar prover ur utställningen STICKA
- hantverk att utveckla. Stickvana krävs.
Tid: 27-28 oktober
Plats: Faktoriet, Eskilstuna
Pris: 850:Anmälan - senast 16 okt

Anmälan är bindande
Kurserna anordnas om tillräckligt
många anmäler sig. Kostnader för
material tillkommer om ej annat anges.
Ungdomspriserna gäller för ungdomar
t o m 25 år

Tid: 24-25 november
Plats: Faktoriet, Eskilstuna
Fulltecknad!

T h Britt-Marie Christoffersson med
prover.
Foto Jonas Gerdle, Hallands museum
Länshemslöjdskonsulent, textil

Länshemslöjdskonsulent, hård slöjd

Lille-Mor Boman

Helena Åberg

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

TEL
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