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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.
2020 blev, som alla vet, ett mycket annorlunda år på grund av coronapandemin,
men vissa aktiviteter har ändå gått att genomföra, men på annorlunda sätt.

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, Inkluderande,
Gränsöverskridande.

Vår gemensamma attityd Genuin, Engagerad, Generös.

Årsmötet hölls i Malmköping 23 februari och efter årsmötesförhandlingarna bjöds
på förtäring. Därefter berättade mottagaren av stipendiet från Lars Aldéns
hårdslöjdsfond, Simon Svennberg, om sig själv. Han hade även tagit med några av
sina slöjdade föremål för att visa. Vikarierande hemslöjdskonsulent Maria Neijman
höll föredrag om hur vi bäst kan utnyttja internets möjligheter i föreningen.

Trots två inställda sammanträden, i april och maj, har styrelsen ändå haft möten vid
7 tillfällen, varav ett var heldagsmöte i mars i Stäringe. Datumen var 22 jan, 23 feb,
8 mars, 11 juni, 12 augusti, 13 okt och 1 dec. I juni och augusti hölls mötena
utomhus, och 1 dec via den digitala plattformen Zoom. Utöver dessa styrelsemöten
möttes ordförande och vice ordförande/sekreterare 8 januari där dokumenten inför
årsmötet förbereddes.

Ordföranden träffade SHR:s nya verksamhetschef Maria Jacobsson i Stockholm
den 19 aug för att Maria ska lära känna verksamheten i föreningar och förbund.
Hemslöjdens dag genomfördes i hela Sverige den 5 september.
I Sörmland arrangerades en digital aktivitet: att brodera med hjälp av märkstramalj.
Alla som ville ha en bit stramalj fick det postat till sig, och när broderiet var klart tog
var och en ett foto på sitt/sina verk. Alla foton presenterades på föreningens
Facebooksida ”Hemslöjdsföreningen Sörmland”. Bland deltagarna lottades två
slöjdböcker ut.
Vice ordföranden deltog i ordförandekonferens 14 nov via den digitala plattformen
Zoom. Mötet handlade bland annat om projekt med ull och lin som tema, och till
stor del om att Nämnden för hemslöjdsfrågor valt att ta 25% av SHR:s anslag för att
omfördela till professionella projektanslag för hantverkare/slöjdare.
Ordföranden och vice ordföranden har gått utbildning i Zoom, anordnad av SHR i
samarbete med studieförbundet Kulturen.
Ordföranden deltog 2 dec i en telefonintervju, som SHR genomför, om barn- och
ungdomsverksamheten i landet.

Ordföranden skulle ha deltagit i ett möte med Sätergläntans medlemsföreningar,
men det tekniska fungerade inte. Rapport från mötet är i skrivande stund inte
utskickad.

Samarbetet om Täljakademin och Textilakademin fortsätter. De två akademierna
syftar till att erbjuda fördjupad kunskap inom områdena textil och trä.
Täljakademin anordnade 25 januari träfilmfestival på muséet i Nyköping med 31
deltagare, och hade 29 augusti träffen ”Slöjda borstar och vispar” med Ulf
Andersson Eckardt utomhus vid Skottvångs gruva, 14 deltagare. 17 oktober hade
de en träff i Nyköping med temat ”täljd mekanik” med handledare Per Helldorff, 8
personer (flyttad från våren då det var betydligt fler anmälda, och skulle ha hållits i
Flen), och till sist en digital jultäljsträff 12 december då det slöjdades julänglar i trä
med Ulf Andersson Eckardt, 23 personer deltog.
Textilakademin fick en ny arbetsgrupp bestående av nya hemslöjdskonsulenten
Karin Sterner, samt ur styrelsen Eva Svensson och Kerstin Uppman.
Under hösten har det anordnats två aktiviteter digitalt via Zoom. En
stickinspirationsträff 5 nov inför medlemsutställningen ”Fläta, sticka tälj till köket”
(inklusive en testkväll 4 nov för att deltagarna skulle få möjlighet att lära känna
Zoomplattformen) 9 deltagare, och en ryaträff 21 nov, 17 deltagare.
I samarbetet kring kursverksamheten har det genomförts 7 kurser med totalt 50
deltagare:
Tälja skedar 22-23 aug Anja Sundberg
Sy i linne 29-30 aug Magdalena Fick
Hamlöb 26-27 sept Steen H Madsen
Hasselkorg 2-4 okt Joakim Lilja
Sy folkdräkt 3-4 okt Karin Edlund
Pilkorg 10-11 okt Steen H Madsen
Slipa verktyg 7 nov Simon Svennberg
Delar av styrelsen har haft möten med konsulenterna under året för att fördjupa
samarbetet, och en arbetsgrupp har tillsammans med konsulenterna planerat för en
medlemsutställning på Sörmlands museum under 2021 ”Fläta, sticka tälj till köket”.
Utställningen har dock redan fått skjutas fram en månad på grund av att museet
stänger ner helt i början av året.
Vi har gemensamt med konsulenterna påbörjat en inventering av antalet vävstugor
i länet.

Föreningen har inte deltagit i några aktiviteter eftersom det mesta har ställts in.

En träff planerades i samarbete mellan Hemslöjdsföreningen Sörmland,
Sörmlands museum och Hembygdsförbundet region Sörmland den 24 maj på
Sörmlands museum för att slöjda tillsammans på temat lappa och laga, men inte
heller detta kunde genomföras.
Ordföranden var i Oxelösund hos Hembygdsföreningen 4 nov inför ny start av
vävstuga och anordnande av vävkurs till sommaren.

..för samtliga medlemmar och ideella
Den planerade medlemsträffen 22 mars på ReTuna, där herrskjortor skulle sys om,
fick ställas in. För ideella planerades ingen träff detta pandemiår.

Det har anordnats slöjdträffar på ReTuna, Eskilstuna och i Tuna kyrkskola,
Nyköping.
I Eskilstuna hann man genomföra 6 fysiska slöjdträffar i feb och mars innan
restriktionerna satte stopp, och därefter 1 digital träff, med totalt 134 deltagare.
I Nyköping har 10 slöjdträffar anordnats med totalt 29 deltagare, varav många
deltagit vid de flesta tillfällena. Åldersspannet har varit 6-84 år, mestadels kvinnliga
deltagare, bara två var män. Träffarna anordnades i samarbete med Tuna
Hembygdsförening. Alla är välkomna, medlem eller ej, men några stycken har blivit
medlem i den ena föreningen eller båda.
Två träffar hanns med i februari innan pandemin satte stopp. Under sommaren gick
det att sitta utomhus och slöjda dagtid. Därför hade bara daglediga möjlighet att
delta.

När det blev kallare utomhus kunde träffarna hållas i en stor lokal där det gick att
sitta med stora avstånd till varandra, och slöjdmaterial fick man hämta en och en
och använda handsprit innan. När restriktionerna blev strängare sköts de sista två
planerade träffarna upp till 2021.

Våra slöjdlådor med olika teman textil, plåt- och luffarslöjd, tälj och ull har använts
vid föreningens slöjdträffar. Under året har lådorna kompletterats med material.
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.
Stipendiet är sökbart. Arbetsgruppen bestod 2020 av Åke Jennische från styrelsen,
Mette Handler, arbetsgruppen för Täljakademin samt Helena Åberg,
hårdslöjdskonsulent Sörmlands museum.
Ingen stipendiat utsågs 2020 då arbetsgruppen ansåg att de sökande inte hade
anknytning till Sörmland.

Ordföranden hade möte 23 juni med rektorn på den nya kulturskolan i Eskilstuna
angående slöjd i utbudet.

Hemsidan från 2014 (www.slojdisormland.se/) underhålls av webbredaktör.
Tillsammans med Sörmlands museum har vi haft en Facebooksida som heter
”Hemslöjd i Sörmland”. Efter förslag från hemslöjdskonsulenterna separerade vi vår
information till varsin Facebooksida, eftersom det varit en aning otydligt för
besökarna vem som står bakom den gemensamma sidan. ”Hemslöjdsföreningen
Sörmland” heter numera föreningens sida, och den har levt upp genom att
styrelsen gemensamt arbetat med att lägga ut intressant information, tips om
evenemang och slöjdtekniker. Vi försöker att ha åtminstone ett nytt inlägg per
vecka där.
Vi har även en sluten Facebook-grupp för styrelsen i Hemslöjdsföreningen
Sörmland, där vi mellan de fysiska mötena kan utbyta information.
Inför medlemsutställningen har en separat Facebooksida bildats, som föreningen
och konsulenterna gemensamt ansvarar för.
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