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Åtta lådor med
slöjdmöjligheter
Förra året gjordes en stor satsning och investering för framtiden
i Hemslöjdsföreningen Sörmland. Verktyg och material fördelade
på åtta lådor med fyra olika teman köptes in.
Det finns en textillåda, en plåt- och luffarslöjdslåda, en täljlåda och en ullåda.
Till täljlådorna hör även två stycken
täljhästar.
Idén bakom satsningen är att hemslöjdsföreningen har behov av funktionella lådor med verktyg och material
i nästan all vår verksamhet. Lådorna
ska användas när föreningen är med
på marknader och festivaler samt vid
slöjdträffar av olika slag. Tidigare har
enskilda medlemmar och hemslöjdskonsulenterna generöst lånat ut material

och verktyg, men nu finns alltså åtta
lådor klara att användas.
I lådorna finns basutrustning, de innehåller inga specialverktyg inom respektive område. Däremot finns möjlighet att under kommande år fylla på
lådorna med material och verktyg, efter
önskemål och om ekonomin tillåter.
Vi hoppas att slöjdlådorna ger många
tillfällen att upptäcka slöjdens möjligheter!
TEXT: STYRELSEN GENOM HANNA HAGGREN
FOTO: CARIN INGELMAN

TEXTILLÅDA
• Garn
• Ylletyg
• Saxar • Stickor
• Nålar • Virknålar

ULLÅDA
• Kardor
• Sländor

Flerfärgsvirkning. Foto: Åsa Nordqvist

Samarbete med
Studieförbundet
Vuxenskolan
Hemslöjdsföreningen Sörmland har
startat ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Sörmland. Detta
innebär att vi får använda deras lokaler
utan kostnad för att ha våra slöjdträffar,
möten, nollkurser och andra aktiviteter.
I gengäld fyller vi i en deltagarlista för
varje person som deltar i våra träffar
och lämnar till Studieförbundet. Eftersom vi inte hyser några egna lokaler
hoppas vi på detta sätt skapa en mötesplats dit alla känner sig välkomna.
Vill du veta mer kontakta oss i styrelsen
genom Marianne Fröberg,
mariannef4@gmail.com
TEXT: SUSANNE DUAR

TÄLJLÅDA
• Knivar • Täljhästar
• Yxa
• Sekatör
• Plåster • Borr

PLÅT- OCH LUFFARSLÖJDSLÅDA
• Tänger • Plåtsaxar
• Ståltråd

SÖKES!
Vill du bidra med material och
verktyg till någon av slöjdlådorna?
Kanske har du något hemma du inte
använder? Vi behöver bl.a. nålbrev,
knappar, slyng-gafflar, pärlor, sländor,
kardor, ståltråd, nålbindningsnålar,
förvaringsburkar/askar.
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Färg &
fantasi i
slöjdklubben
Slöjdklubbsassistent Sofie
Karlsson ger oss en inblick
i slöjdklubben i Nyköping.
En plats för barn där fantasin får styra och där det
finns plats för både hamburgare, blommor och fika.
En söndagsförmidddag i månaden
träffas vi - nio barn, en slöjdklubbshandledare och en assistent för att kreativt slöjda och skapa på Barnkulturcentrum i Nyköping. Vi har träffats tre
gånger hittills och har tre gånger kvar.
Just denna gång skapar vi fantasifulla
tovade saker i massor av färger. Lager
på lager av färgad ull blir t.ex. till runda
bollar som skärs upp och förvandlas till
vackra blommor.
- I blomman ska jag sy dit en pärla,
säger Josefin Tenghed, 11 år.
Lovisa Maanmies, 10 år visar sin fina
tovade hamburgare som består av tomat,
sallad och ost.
- Nästa gång ska jag göra bröden till
hamburgaren och sy dit ögon på den,
berättar Lovisa.
Det är inte bara tovning som står på
agendan i slöjdklubben. Hittills har
barnen provat på att tälja träfigurer med
hjälp av vassa knivar samt tillverkat
stjärnor i olika material.
Slöjdklubbskonceptet är en riktig
vinnare, tycker jag. Det finns en bra
struktur som följs varje slöjdklubbsträff
med en tydlig början, fika i mitten och
avslut. Det ger trygghet och stabilitet i
barngruppen och aktiviteten flyter på
bra. Det märks också att strukturen
uppskattas bland barnen.
Träffarna avslutas alltid med att barnen får ta varsin lapp ur berättarburken,
som är fylld av slöjdiga ord. Denna
gång får barnen själva fylla på ord i
burken utifrån det de tänker om dagens
träff - det blir orden mjukt, hamburgare,
skratta, färg, tovat, ull och hårt jobb.
Orden ramade träffsäkert in känslorna
kring och innehållet i dagens träff.

Slöjdklubbsdeltagarna fr v. Irma Larsson, Josefine Tenghed, Lovisa Maanmies och
William Sabelcrona i tovartagen.

Sofie Karlsson, slöjdklubbsassistent

Slöjdkul

HANDLEDARNÄTVERKET I SÖRMLAND
Välkommen till träff i Handledarnätverket!
Den 13 april träffas vi på Studieförbundet Vuxenskolan i Flen. Temat för
träffen är att slöjda inredning till slöjdlådorna. Vi täljer slynggafflar, syr
nålbrev och verktygsrullar m.m. Hemslöjdsföreningen bjuder på lunch
och resa. Varmt välkommen!
Anmälan till Hanna Haggren, 0155-267577 eller hannahaggren@hotmail.com
Handledarnätverket startade hösten 2012 och är ett nätverk för dig som
handleder. I Handledarnätverket får man möjlighet att inspirera varandra,
slöjda tillsammans och dela med sig av erfarenheter kring att handleda.
Träffarna är öppna för alla, som är intresserade av att lära ut slöjd till andra.

TEXT: SOFIE KARLSSON, SLÖJDKLUBBSASSISTENT
FOTO: HANNA HAGGREN
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Slöjdklubbshandledarträff
S LÖJDKLU B B S HANDLEDARUTB ILDNINGEN ÄR IGÅNG

Den 19-20 januari startade årets slöjdklubbshandledarutbildning i Sörmland.
Intresset har varit stort. Närmare tjugo
deltagare från hela länet är antagna
och då har vi varit tvungna att tacka
nej till några sent anmälda. Första
träffen av fyra gick av stapeln i Nyköping på temat slöjdklubbens korg, trä
och täljning samt en introduktion till
slöjdklubbens historia och pedagogik.
Nästkommande träffar kommer vi att
arbeta med djurens spår, med berättarlyktor som samlingsplats, med ordskattskistan för att ordsätta slöjden och
med uterummet som inspiration för
slöjdande. Vi kommer att ha en ”första
hjälpen”-genomgång med speciell inriktning på barnolycksfall och besöka

Länet runt
ES KIL STU NA

28 januari hade vi en uppskattad lokalträff på Studieförbundet Vuxenskolan.
Vi var runt 15 medlemmar som livligt
diskuterade hur vi vill slöjda och träffas
i Eskilstuna. Intresset för att lära känna
vilka vi är i föreningen och att slöjda
ihop var stort. Vi beslutade därför att
starta drop in slöjdkvällar på tisdagar
ojämna veckor, kl. 18-21, på Studieförbundet Vuxenskolan. Då tar man med
sig det man vill slöjda med så träffas
vi och har en trivsam hantverkskväll.
Vi bokade också in tre slöjdträffar som
man kan läsa mer om i kalendariet.
TEXT: SUSANNE DUAR

OXELÖS U N D

Vad säjs om en slöjd eller handledarträff i skärgårdsstaden Oxelösund?
Kanske i någon av Gamla Oxelösunds
hembygdsförenings vackra kulturhus,
såsom Bagarstugan (lämplig under
sommar - tidig höst), Mästerlotsen eller
det senaste tillskottet, Villa Bergsund.
Biblioteket i Koordinaten i centrum av
Oxelösund är ett annat alternativ som
ger möjligheter till möten med besökare.
Jag heter Ingrid Eliasson och är

Sörmlands museums magasin för att få
inspiration från den äldre folkkonsten.
Parallellt med kursens olika teman
kommer vi också att arbeta praktiskt
med slöjd i olika material och fokusera
på det specifika med handledarrollen.
Helena Åberg och Madeleine Jansson
är ansvariga för utbildningen,
helena.aberg@dll.se 0709-46 15 26
Korgar slöjdas fram

TEXT OCH FOTO: HELENA ÅBERG

medlem i Hemslöjdsföreningen Sörmland. Jag har själv gått på slöjdträffar i
Nyköping och har även varit med som
handledare. Nu tycker jag att det skulle
vara roligt om min hemort också är med
och arrangerar möten. Jag är filtmakare
och ull-entusiast och vet att vi har så
mycket att erbjuda här i Oxelösund. Hör
gärna av er till mig.
TEXT: INGRID ELIASSON

FLEN

I Flen hade vi i januari en härlig inspirationslördag på Studieförbundet
Vuxenskolan där målet var att få klart
en del ofullbordade hantverk som legat
och spökat i lådorna. Vi var ett tiotal
personer som kunde gå hem med gott
samvete när dagen var slut och se fram
emot att få starta med nya hantverksprojekt. Vi tyckte alla att det var ett bra
initiativ att slöjda på detta sätt och bokade in 23 mars för en ny återträff.
TEXT: SUSANNE DUAR

S KEBOKVARN

Ullverkstaden 2-3 februari var en
uppskattad aktivitet som lockade folk
ifrån hela länet som var nyfikna på
att prova på att karda, spinna och nåltova. Vi hade också en utställning med
ull ifrån de svenska utrotningshotade
lantraserna där man kunde känna och

Ullverkstad i Skebokvarn.
Foto: Marianne Fröberg

märka skillnaderna på ull. Stickade och
tovade alster gjorda av ull från dom
olika raserna fanns att beskåda. De fina
sakerna hade vi lånat av Hölö handspinnerskor som i höstas hade en liknande utställning.
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SLÖJDTRÄFFARNA

är kostnadsfria för medlemmar och alla ungdomar
tom 25 år. Icke medlemmar får
prova första gången gratis, därefter
kostar det 25 kronor om du inte vill
bli medlem. Slöjdmaterial till självkostnadspriset 25 kr finns.
Ta gärna med eget
material om du
har!

Kalendarium

FEBRUARI
19/2 Sportlovskul för skollediga, Flen,
Studieförbundet Vuxenskolan, Drottninggatan
2, kl. 12.00-15.00. Tema: Gör en bandgrind
och väv ett band. Materialkostnad inkl. fika 50 kr.
Anmälan till Katarina Stenberg 072-543 07 21.
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
23/2 Årsstämma, Malmköping, Gästgiveriet,
Hembygdsgården, kl. 10.30-15.00.
Anmälan senast 19/2 till Marianne Fröberg:
mariannef4@gmail.com alt. 070 -301 68 22.
Årsmötesförhandlingar, rapport från lokalträffar och presentation av slöjdlådor är en del av
innehållet för dagen
25/2 Slöjdträff, Flen, Studieförbundet Vuxenskolan, Drottninggatan 2, kl. 17.30-20.00.
Tema: Luffarslöjd. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
26/2 Slöjdträff, Eskilstuna, Studieförbundet
Vuxenskolan, kl.18.00-21.00. Tema: Japansk
broderiteknik - Sashiko. Tag gärna med egna
broderinålar. Kod: 4850. I samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan

MARS
11/3 Slöjdträff, Flen, Studieförbundet Vuxenskolan, Drottninggatan 2, kl. 17.30-20.00.
Tema: Tvåändsstickning. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
11/3 Stickkafé, Katrineholm, Kulturhuset
Ängeln, Djulögatan 27, kl.16.30-19.00
12/3 Drop in slöjdkväll, Eskilstuna, Studieförbundet Vuxenskolan, kl. 18.00-21.00. Ta
med ditt slöjdande och träffa andra slöjdare
för en trevlig kväll. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Kod: 4850. Kontakt:
Carina Holmberg, 070-440 40 38
16/3 Gör klart! med Täljakademin, Flen,
Söderskolan, kl. 9.30- 16.30. Tema: Gör klart
oavslutade projekt. Prova på att tälja köksredskap. 150 kr för medlemmar, 200 kr för icke
medlemmar. Anmälan senast 5 mars till Helena
Åberg: helena.aberg@dll.se, 0709-46 15 26

För uppdatering av kommande program
se www.slojdisormland.se och
www.sormlandsmuseum.se
Hemslöjdsföreningen Sörmland
Marianne Fröberg, ordförande
tel 070-301 68 22
Helgesta, 649 91 Sparreholm
mariannef4@gmail.com
www.slojdisormland.se

23/3 Inspirationsträff ”Det ofullbordade”,
Flen, Studieförbundet Vuxenskolan, Drottninggatan 2, kl. 10.00-15.00. Tema: Vi hjälps åt att
göra färdigt våra slöjdalster. Ta med lunch,
mikro finns. Hemslöjdsföreningen bjuder på
fika. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
25/3 Slöjdträff, Katrineholm, Kulturhuset
Ängeln, Djulögatan 27, kl.16.30-19.00.
Tema: Tvåändsstickning
25/3 Slöjdträff, Flen, Studieförbundet Vuxenskolan, Drottninggatan 2, kl. 17.30-20.00.
Tema: Påskpynt. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
26/3 Drop in slöjdkväll, Eskilstuna, Studieförbundet Vuxenskolan, kl. 18.00-21.00. Ta
med ditt slöjdande och träffa andra slöjdare
för en trevlig kväll. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Kod: 4850. Kontakt: Lisa
Åslund, 070-403 44 63
27/3 Trådslöjdskväll i Trosa, biblioteket på
torget. Prova metalltrådens möjligheter,
kl. 18.00-20.00. Tema: Vi gör och pratar
Luffarslöjd. Handledare: Fransisca Sastre

APRIL
6-7/4 Kurs i järnsmide med Jussi Hynynen,
Eskilstuna, Eskilstuna stadsmuseum, kl. 9.0016.00. Info och anmälan senast 5 mars till
Helena Åberg: helena.aberg@dll.se,
0709-46 15 26. Sörmlandsmuseum i samarbete
med Hemslöjdsföreningen Sörmland och
Eskilstuna stadsmuseum
8/4 Stickkafé, Katrineholm, Kulturhuset
Ängeln, Djulögatan 27, kl.16.30-19.00
9/4, Slöjdträff, Eskilstuna, Studieförbundet
Vuxenskolan, kl.18-21. Tema: Ulltema, nåltova
ett nålbrev, karda och lär dig spinna garn. Har
du möjlighet ta med egna kardor, slända och
hemvävt band. Kod: 4850. I samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan
13/4 Handledarnätverksträff, Flen, Studieförbundet Vuxenskolan, Drottninggatan 2.
Tema: Slöjda inredning till slöjdlådorna. Vi täljer
slynggafflar, syr nålbrev, verktygsrullar m.m.
Hemslöjdsföreningen bjuder på lunch och resa.
Anmälan till Hanna Haggren, hannahaggren@
hotmail.com, 0155-26 75 77

VI FINNS PÅ FACEBOOK!
www.facebook.com
Sök på Hemslöjd i Sörmland

20-21/4 Kapa och klyva med yxa med
Täljakademin och Roald Renmälmö. Tema: Yxa.
Avverka och mittklyva stockar. Kostnad 400:för medlemmar, 500:- för icke-medlemmar.
Anmälan senast 5 april till Helena Åberg:
helena.aberg@dll.se, 0709-46 15 26
22/4 Slöjdträff, Katrineholm, Kulturhuset
Ängeln, Djulögatan 27, kl.16.30-19.00.
Tema: Tälja i färskt trä
23/4 Drop in slöjdkväll, Eskilstuna, Studieförbundet Vuxenskolan, kl. 18.00-21.00. Ta
med ditt slöjdande och träffa andra slöjdare
för en trevlig kväll. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Kod: 4850.
Kontakt: Susanne Duar, 073-760 96 19

MAJ
7/5, Slöjdträff, Eskilstuna, Studieförbundet
Vuxenskolan, kl.18-21. Tema: Kraka. Kod: 4850.
I samarbete med Studieförbundet vuxenskolan
13/5 Stickkafé, Katrineholm, Kulturhuset
Ängeln, Djulögatan 27, kl.16.30-19.00
21/5 Drop in slöjdkväll- avslutning,
Eskilstuna, Rothoffsparken alt. Studieförbundet Vuxenskolan, kl. 18.00-21.00. Ta med ditt
slöjdande och träffa andra slöjdare för en trevlig
kväll. Vid fint väder Rothoffsparken, vid regn
SV. Kod: 4850. Kontakt: Elisabeth Johansson,
070-585 60 93
25-26/5 Tova frökapslar med Yvonne
Habbe, Nynäs, Tystberga. Anmälan senast 6
maj till Helena Åberg: helena.aberg@dll.se,
0709-46 15 26. För mer info om tid och pris
vänd er till Helena Åberg
27/5 Slöjdträff, Katrineholm, Kulturhuset
Ängeln, Djulögatan 27, kl.16.30-19.00.
Tema: Flerfärgsvirkning

NÄSTA NUMMER
AV HANDLAGET
Nästa nummer av Handlaget
utkommer 8 maj, manusstopp
26 april.
Vill du bidra till att Handlaget blir som
du vill? Skicka in foton, notiser, berättelser, frågor eller texter till redaktionen
så tar vi med det i nästa Handlaget.
Kontakta: susanne.duar@duarenergi.se
Om du kontinuerligt vill få information
om våra aktiviteter på e-post, skicka
din adress till: tuss_boda@yahoo.se
Du som redan får Handlaget på e-post
behöver inte göra det.

Sörmlands Museum
Länshemslöjdskonsulent, hård slöjd
Helena Åberg
tel 0155-24 57 27 mobil 0709-46 15 26
helena.aberg@dll.se
www.sormlandsmuseum.se
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Sörmlands Museum
Länshemslöjdskonsulent, textil
www.sormlandsmuseum.se
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