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Hemslöjdsföreningen Sörmland önskar dig som läser Handlaget

GOD JUL o GOTT NYTT ÅR!

Vi hoppas att du även nästa år vill vara
medlem i föreningen och därmed stödja
vårt arbete att på olika sätt främja hemslöjden i Sörmland. Känner du andra som
gillar slöjd och kanske slöjdar själva,
tipsa dom att bli medlemmar även de.
Som medlem har du flera förmåner.

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

MEDLEMSFÖRMÅNER

Lampett av Barbro Fagerlind, Stockholm. Missa inte hennes utställning
och kurser Re-art – återbruk i plåt och andra material, se sid 4.
Foto Barbro Fagerlind

Som medlem i Hemslöjdsföreningen Sörmland kan du;
- delta gratis i årets slöjdträffar
- delta i våra kurser till kraftigt reducerat pris
- bo billigare på Sätergläntans kursgård
- förmånsprenumerera på tidskriften Hemslöjden
- läsa Handlaget först av alla
- spara koldioxidutsläpp genom att be oss skicka all
föreningsinformation till din mejladress
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Nu blir vi särbos
Från 1 januari 2011 blir ”våra” hemslöjdskonsulenter, Helena och Lille-Mor, landstingsanställda
med placering på Sörmlands Museum i Nyköping. Samtal har förts under året, mellan konsulenterna, föreningen och museet, om möjligheten för detta och vi har kommit överens om hur det skall
ske. Konsulenterna har sedan länge haft ett nära samarbete med Sörmlands museum i olika projekt.
Detta har fungerat bra, varför valet av ny arbetsgivare föll sej naturligt. I praktiken innebär det att
hemslöjdsföreningens styrelse får avlastning i ansvaret som arbetsgivare och vi kan ägna vår tid åt
utåtriktade aktiviteter.
FORTSATT SAMARBETE

NYA ARBETSFORMER – NY ADRESS

AKTIVA MEDLEMMAR

Samarbetet med konsulenterna kommer självklart att fortsätta om än i
andra former. De kommer att medverka
i Handlaget, lägga ut information på
hemsidan och ansvara för den länsanknutna kursverksamheten. Programverksamheten planeras och organiseras
av en särskild programgrupp där styrelseledamöter och konsulenterna ingår.

Föreningen har hitills haft mycket stöd
av konsulenterna även i det administrativa arbetet, vilket vi är tacksamma för. Vi
står nu inför en ny situation i föreningsarbetet då vi själva skall klara administrationen helt på egen hand. Vi kommer
även att få en ny postadress, se nedan.

För dej som medlem betyder förändringen att vi är mer beroende av din
vilja att aktivt hjälpa till på olika sätt.
Mejla oss gärna och berätta om idéer
och om du kan hjälpa till. Det kan t
ex vara värdskap vid slöjdträffar och
andra aktiviteter. Medlemsvärvning
är en annan angelägen uppgift. Är
du specialkunnig inom något slöjdområde? Då kanske du vill leda en
slöjdträff? Välkommen att höra av dej
till någon av oss i programgruppen!

Nya kontaktuppgifter

Programgrupp 2011

Hemslöjdsföreningen Sörmland
c/o Jan Eric Rosenqvist
Källmogatan 9
641 52 Katrineholm
info@slojdisormland.se

Nyårsfyrverkeri. Foto Göran Dahlberg

Ulla Fjaestad, 070-235 27 15
Carin Ingelman, 070-614 92 95
Hanna Haggren, 070-272 35 06
Helena Åberg, 0709-46 15 26
Lille-Mor Boman, 070-626 15 14

Två akademier
Efter nyår bildar vi två sörmländska akademier för Stickning och Täljning. Läs mer på
www.slojdisormland.se och i Handlaget 1-2011
STICKAKADEMIN

vill stärka och fördjupa kunskapen om stickning. Med hemslöjdstraditionen som grund kommer vi bland annat att bygga nätverk och erbjuda kursverksamhet, föredrag, utställningar och inspirerande stickaktiviteter.
TÄLJAKADEMIN

vill stärka och fördjupa kunskapen om att arbeta i trä med skärande verktyg. Med traditionen som grund vill vi utveckla trähantverket i länet genom inspirerande träffar, föredrag och workshops. Samtidigt bygger vi upp ett nätverk mellan oss som
slöjdar i trä i länet.
VAR MED OCH PÅVERKA

Vill du vara med i någon av akademierna? Mejla oss och berätta gärna vad du personligen vill ha ut av en stickakademi eller
en täljakademi. Kom ihåg att tala om din adress, telefonnummer och medlemsnummer om du är medlem.
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Utställning
Sörmländska Gåvor
15 december - 12 januari
Vernissage, onsdag 15 januari, kl 17.19
Koordinaten, Oxelösund

Foto Bo Arrhed

Slöjdträffar
ÄR DU KREATIV?
GÖR DET SJÄLV! TILLSAMMANS!
Kostnad: 25:Gratis för medlemmar och ungdom tom 25 år
Material finns till självkostnadspris
Nyköping
Magasinet, Periodgången 2
Tio onsdagar, ojämna veckor, kl 18.30-20.30

FLÄTA PAPPER
10 februari
STICKAKADEMIN
10 mars

ÅTERBRUKA VIRKADE DUKAR
16 mars

TÄLJSTUGA
7 april

LUFFARSLÖJD
30 mars

CEMENTGJUTNING
12 maj

SLÖJDA FÖR UTFLYKTEN
13 april

Arr: Hemslöjdsföreningen Sörmland & Eskilstuna
Stadsmuseer

MÅLERIVERKSTAD
27 april

Katrineholm
Kulturhuset Ängeln
Fyra måndagar, kl 16.30 - 19.00

ÅTERBRUKA DIN JULGRAN
19 januari

KOMPOSTKORGAR OCH VÄXTSTÖD
11 maj

TORRTOVNING
2 februari

KONVALJEKRANSAR OCH SPIROR
25 maj

TÄLJ SLYNGGAFFLAR OCH TILLVERKA ENKLA
BANDGRINDAR
16 februari

Arr: Hemslöjdsföreningen Sörmland & Sörmlands
museum & Kulturföreningen Bergatrollen

VÄV ENKLA VÄVAR
2 mars

Eskilstuna
Eskilstuna stadsmuseer, Faktoriholmarna
Fyra torsdagar, kl 18.00-20.30

SMYCKEN
31 januari
ENKLA VÄVREDSKAP
28 februari
SMÅVÄVAR
4 april
TÄLJSTUGA
2 maj

Slöjdklubben

Slöjdlänkar

Nyköping

Fyra söndagar, kl 13-15.30, start 23 jan.
Plats: Drabantsalen, Nyköpings Hus

www.hemslojd.org

www.vavstugor.se

www.365slojd.se

www.hemslojden.org

www.slojdeniskogen.se

www.nfh.se

www.slojdhaller.se

www.zickerman.se

Hemslöjdskonsulenternas länkssamling
Blogg med 365 saker att slöjda
för dig som är intresserad av slöjd i trä
Slöjdade föremål som håller länge

Sveriges vävstugor med adresser
SHR - hemslöjdsföreningarnas riksförbund
Med bl a hemslöjdskonsulenter och projekt
Plats för inspiration och diskussion
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Kurser
SLIPA EGGVERKTYG
Vi slipar knivar hyvelstål stämjärn och yxor med jiggar och på frihand och bryner dem med olika sorters brynen.

SÖRMLÄNDSK NÅLBINDNING
MED LILLE-MOR BOMAN
Fördjupningskurs för dej som kan nålbinda och vill
lära dej speciella sörmländska sätt att binda.

Lärare: Ramon Persson, Motala
Tid: Lördag 12 mars
Plats: Katrineholm
Pris: 700:- / Medlem och Ungdom 500:Anmälan – Senast 15 februari

Tid: 5-6 mars
Plats: Gäldstugan, Nyköping
Pris: 900:- / Medlem och ungdom 700:Anmälan – Senast 18 februari

SLÖJDA MED SUROLLE – MATERIALVÄL &
SMARTTÄLJ*
Slöjdprocess med spräckjärn och täljhäst. Vi lär oss
spräcka ut material för att tälja behändigt i täljhäst
och med kniv och gör en figur med fyra ben eller
något bruksföremål. Vi går igenom de viktiga täljgreppen. Slipningsgenomgång.
Lärare: Jögge Sundqvist, slöjdare och författare
Tid: 25 mars 15.30-20.30 & 26 mars 9.00-16.30
Plats: Oxstallet, Nynäs slott Tystberga
Pris: 1200:- / Medlem 1000:- / Ungdom 900:Anmälan - Senast 1 mars
Arr. i samarbete med Sörmlands naturbruk
SMIDE*
Prova olika smidestekniker genom
tillverkning av lämpliga bruksföremål.
Lärare: Jussi Hynynen, smed www.jarnsmide.com
Tid: 1-2 april
Plats: Faktoriet Eskilstuna
Pris: 1200:- / Medlem 1000:- / Ungdom 900:Anmälan - Senast 6 april
Arr. i samarbete med Eskilstuna stadsmuseum
RE-ART – ÅTERBRUK AV PLÅT OCH ANDRA
MATERIAL*
Med vägledning av konsthantverkaren Barbro Fagerlind återbrukar vi plåtburkar och annat ”skräp”och
skapar allt från lampetter, skålar och lyktor till mer
fria fantasialster. Samtidigt lär vi oss grunderna i
plåt- och metallarbete som exempelvis drivning,
falsning och sicelering.
Lärare: Barbro Fagerlind,
Tid: 15-17 april
Plats: Nyköping
Pris: 1450: / Medlem 1250:- / Ungdom 1050:Anmälan - Senast 25 mars
BRODERA, Montera och göra KLART
Montering och avslutning av broderier som längtar
efter att synas och inspirera.

YLLEBRODERI
Vi broderar vår egen berättelse och hämtar inspiration i folkkonstens traditionella stygn, mönsterformer och material.
Lärare: Elisabet Jansson, Frövi, konsthantverkare
och BRAK-medlem
Tid: 26-27 mars
Plats: Gäldstugan, Nyköping
Pris: 900:- / medlem och ungdom 700:Anmälan – Senast 8 mars
GARVNING AV FISKSKINN MED
LINDA MAASING
I Lindas skinnverkstad lär vi oss olika metoder att ta
vara på och garva fiskskinn. Både färska och gravade
skinn går att använda.

EXPERIMENTELL VÄXTFÄRGNING
MED JEANETTE SCHÄRING, Nya Zeeland
Jeanette har bl a studerat ursprungliga textil-färgningsmetoder i Sydostasien. På kursen tillämpas
färgning som minimerar bruket av kemikalier. Se
även www.slojdisormlands..se.
Tid: 17-19 juni
Plats:Vår Slöjdverkstad, Ökna, Tystberga
Pris: 1900:- / Medlem och ungdom 1700:Anmälan – Senast 3 juni

Re:artåter:bruk

Ljus i mörker

Konst och konsthantverk av BarbroFagerlind

Tid: 21-22 maj
Plats: Skinnverkstaden, Rejmyre
Pris: 1100:- / Medlem och ungdom 900:Anmälan – Senast 6 maj
SKINNSÖMNAD MED LINDA MAASING
Vi lär oss olika skinnsömmar och syr mindre nyttoföremål av fiskskinn och småvilt.
Tid: 28-29 maj
Plats: Skinnverkstaden, Rejmyre
Pris: 1100:- / Medlem och ungdom 900:Anmälan – Senast 6 maj

Välkommen på vernissage den tredje advent!
Söndagen den 12 december kl. 16.00-20.00

Brandorf ● Karlavägen 72 A ● brandorf.se ● T Karlaplan

Kursanmälan
dande
Rabatterbju
re i både
för deltaga
ad
skinn-sömn
garvning och
,
Pris 2000:o ungdom
för medlem
1600:-

Lärare: Lena Lundgren, Kalmar konsthantverkare
och BRAK-medlem
Tid: 7-8 maj
Plats: Eskilstuna
Pris: 1100:-/ Medlem och ungdom 900:Anmälan – Senast 26 april

Mjukslöjd, textil
lillemor.boman@hemslojd.org
tel 070-626 15 14
Hårdslöjd, trä & smide
helena.aberg@hemslojd.org
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
* Ingår i SHR:s länsanknutna kursverksamhet

Hemslöjdsföreningen Sörmland
c/o Rosenqvist, Källmogatan 9
641 52 Katrineholm
info@slojdisormland.se

Länshemslöjdskonsulent, textil

Länshemslöjdskonsulent, hård slöjd

Lille-Mor Boman

Helena Åberg

070-626 15 14
lillemor.boman@hemslojd.org

0709-46 15 26
helena.aberg@hemslojd.org
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