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Hemslöjdsföreningen Sörmland är en förening för dig som är intresserad av
hemslöjd. Bland medlemmarna finns de som slöjdar på fritiden, de som har slöjd
som yrke, de som njuter av andras slöjd och de som genom sitt medlemskap vill
stötta hemslöjden i länet.
Föreningen vill med den rika hemslöjdstraditionen som grund stimulera till
utveckling och nyskapande, samt bidra till att kunskaper om olika slöjdtekniker
tillvaratas och utvecklas. Vi är en medlemsförening i Svenska
Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund.

Mission Vi tillvaratar, utvecklar och förnyar slöjden som kultur och näring.
Vision Slöjd ska ha en självklar plats i alla människors dagliga liv.
Kärnvärden/Värderingar Hållbarhet, Kunnighet, Kreativitet,
Gränsöverskridande

Vår gemensamma attityd Genuin, Engagerad, Generös

Årsmötet hölls i Malmköping 11 februari och efter årsmötesförhandlingarna hade vi
bjudit in textilhantverkaren Elisabet Jansson, Eskilstuna, som berättade och visade
inspiration från sina resor i Marocko med fokus på form och färg.

Styrelsen har sammanträtt vid nio tillfällen det gångna året. Av dessa möten har två
varit heldagsträffar för att få tid till djupare diskussioner om föreningens
verksamhet.

Hemslöjdens dag genomfördes i hela Sverige 1 september. I Sörmland
arrangerades aktiviteter på fyra platser: ReTuna i Eskilstuna, biblioteket i
Katrineholm, hembygdsgården i Blacksta-Vadsbro och vid Tuna hembygdsgård i
Nyköping. Annonsering skedde via Handlaget och sociala medier.
Det anordnades 6 mars ett återbruksseminarium i Stockholm där tre
styrelsemedlemmar deltog. Kunskaperna därifrån kommer att kunna användas vid
kommande återbruksaktiviteter i vår förening.

Samarbetet med täljakademin och textilakademin fortsätter. De två akademierna
syftar till att erbjuda fördjupad kunskap inom områdena textil och trä. Under 2018
har täljakademin haft fyra träffar, men textilakademin ingen.
I samarbetet kring kursverksamheten har det genomförts två kurser i smide och en i
täljning. På grund av att konsulenterna varit upptagna av flytten av muséet till nya
lokaler har färre kurser än vanligt anordnats. Hemslöjdsföreningen har själva provat
att anordna en kurs i intarsia, som tyvärr fick ställas in på grund av för få anmälda.

Den 2 juni anordnade föreningen ett spinngille tillsammans med Idéarmen på deras
gård nära Dunker strax utanför Malmköping. Förutom att spinna lyssnade
deltagarna på levande musik och föredrag, och det serverades lunch.

Föreningen har deltagit med material och prova på-verksamhet på Folk- och kultur i
Eskilstuna 10 februari och Gammaldags marknad i Malmköping 26 maj, samt
bidragit ekonomiskt till Ullfestivalen i Sparreholm 25 augusti.

..för våra ideella krafter
Den 11 november anordnades en slöjdträff på ReTuna i Eskilstuna för alla som
arbetat ideellt med hemslöjdsföreningens verksamhet under året. Anny Liivamäe
höll i en inspirerande dag med vikning av pappersaskar.

..för samtliga medlemmar
Även detta verksamhetsår kom den planerade medlemsträffen att ske efter nyår.
Träffen hölls i gästgivaregården i Malmköping den 28 januari 2018.
Kursen för dagen var ”Sticka mönster med lyfta maskor” och Madelaine Jansson
och Lotta Bengtsson, 2stickare, inspirerade och instruerade.

Det har anordnats slöjdträffar på ReTuna, Eskilstuna, Tuna kyrkskola, Nyköping
och Kulturhuset Ängeln, Katrineholm. Gemensamt för orterna har varit att träffarna
alltid har haft ett tema, och ibland en inbjuden handledare, som visat en slöjdteknik.

Våra slöjdlådor med olika teman textil, plåt- och luffarslöjd, tälj och ull har använts
vid våra slöjdträffar. Täljlådorna med täljhästar har varit utlånade vid ett tillfälle.
Under året har lådorna kompletterats med material och verktyg. Bilder som visar
innehållet i slöjdlådorna finns på vår hemsida.

Föreningens medlemsblad Handlaget har getts ut med 4 nummer. Handlaget
distribueras i huvudsak digitalt men medlemmar som saknar e-post eller föredrar att
få bladet i pappersform har den möjligheten. Handlaget innehåller föreningens
kalendarium och artiklar om både slöjdtekniker och slöjdare.

Den informationsfolder som togs fram 2015 har använts vid utåtriktade aktiviteter
och vi har ännu inte behövt göra något nytryck.

Smeden och svarvaren Lars Aldén skänkte före sin död pengar till en fond som
Hemslöjdsföreningen förvaltar. Stipendier omfattande 10 000 kr kan årligen delas ut
till en ung slöjdare eller en slöjdare ’på väg’, alltså en person som kanske inte är så
ung men som seriöst satsar på hårdslöjd.
Två stipendiater utsågs i år av styrelsen i Hemslöjdsföreningen (då en tidigare
stipendiat inte använt sitt stipendium): Clara Dackenberg, Katrineholm och Kristina
Larsson, Näshulta, båda träslöjdare.
För första gången var stipendiet sökbart, vilket styrelsen anser varit mycket lyckat.
Fem ansökningar kom in, och arbetsgruppen som gått igenom ansökningarna och
föreslagit utvalda slöjdare bestod av Åke Jennische och Kerstin Uppman från
styrelsen samt Helena Åberg, hårdslöjdskonsulent Sörmlands museum.

Hemsidan från 2014 underhålls av webbredaktör, www.slojdisormland.se/.
Tillsammans med Sörmlands museum har vi också en facebooksida som heter
’Hemslöjd i Sörmland’. Vi har även en sluten Facebook-grupp för styrelsen i
Hemslöjdsföreningen Sörmland, där vi mellan de fysiska mötena för dialoger och
utbyter information.
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