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Tidning för Södrmanlands läns hemslöjdsförening
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VARFORSTA

UTSTALMG
Från od:r med 7996

kommer vi kontinuer1i5 att presentera små
vandringsutstäilInin gN
diir olika tekrriker med

sörmliindsk anknytning presenteras. Först
ut i vandring under
7996 gar en virk-utställning, ätt fdljd av en
korg- odr en trätiiljarlltstälIning.
Skolor, hernbygdsförening ar, bibliotek, vävstug ot, fritidsorgards ationer m.fl. kanh)"u
våra småbehändiga
vandringsuBtåillning ar.
Utsfiilhringarna ar tek-

niffideodrsyftar
till att återuppliva
slojdtelariker som håI-

ler på att falla i glomska. Vi ser det deirför
som mycketvdrdefuIlt
att ex hembygsföreningarna tar sig an
utstäillrring arrra, kompletterr med egm
föremil odr ordnar
olika aktiviteter odr
program. På så sdtt kan
denkrmskup odr de
föremil som finns
lokalt, ute ibygdema
odrpå hembygdsgardarna,lyftas fram odr
ge en intressant kulturhistorisk fdrdj upning.
Vi kan också §eilpa fill
att ordna studiedagu,
före & ug, demonstrationer odr kr:rser i anslut-

ning

ä11

utstrillningErma.

Virkutsteilhringen
'U[igafasta maskor"
premiiilvisas i
Mariefreds bibliotek
vid månadsskiftet
februari-mcns. Den

bestar av fem utstdllningsmorrtr ar med veu:rtat odr mossor komponerade av Maria
Gullberg.Maria ar
formgivare med virkning som specialitet. På
hemslöjdsföreningens
uppdrug har hon utarbetat utstälhringens
plagg med in^spiration

hämtad från
Mngåkersdräktens broderier. Maria leder dven
kr:rser i flerfdrgsvirkning.
Ytterligare information
om vandringsutställningam.a lämnas av
vårt kansli på tel 0155 28 18 30 eller 21 29 27

Vårtfacrrmriir
0155277671

EI{D
VAREI{ 7996
o
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TRADTJACK
Elr av Slöidtågets favorittekrriker

Prova-påd dg,
10 deltagare

Katrineholm
3 februari
kI g -76

bar odr skäsvanrning i
rått odr torrt virke
Ldrare: Åke Landstöm
Tid: IG17 /3 odr 2&

24/3
Eskilstuna
Kr:rser genomförs i
samarbete med AB CI
Fall

P1ats:

Åror<g IvIALERITEKNIKER- UET-N.

vm1övAucr
38 lektioner

Kursledare: Sven A>crrer Kurser ger gn:ndläggande kunskaper om
Tvådugarskurs,
traditionella färgtliper
8 deltagare
och måleritel.rriker
Katrine]rolm
Ldrare: Tom Granath,
9-10 mars
Kr:rsledare: Sven A>aner

IJLUGAEASTA
N4ASKOR

Flerftirgsvirl«ring med
Maria Gullberg
Mariefred
38 lektioneq, två veckoslut i mars

må{armäistare
Tid: 30-31 /3

frhz}

21/+
Plats: Eskilstuna

sKED

sLEVrnÅc

verktvg.
Lärare:
Irliclas I-Ial1ber g,

hemslöjdskonsulent
Tid:9-1 0 /S och 23-

24/s
Plats: Nyköping

KTIRSISMIDE
38 lektioner
Kr-rrsen behandl ar olika

smidestekrriker som äir

anvärrdbatainom
bruks- od1 verktygssmide.
Lärare: Torsten Almdn
Tid: 27-28/4od1 187e

/s

Plats: Eskilstuna

I«-TRSIROTSLÖID G

FLAN
Nlektioner

FAT

38 lektioner

Kurserr omfattar insam38 lektioner
ling av rötter samt olika
metoder att fläta granVi tillverkar skedat, slerotskorga r.
Yff, fat odr tråg. Kr:rsen
Lärare: Erna-Ul1
ger grr:ndläggande
LinderL korgslöjdare
kr:nskaper odr fiirdigTid: 27 /1,+5/S ocl:r 7heter i använandet av

Svanrrringmellan dub-

l«riv )D<a od:r förekom-

s«Är<svenw

mand.e r,rhoIl«rings-

2/o

Plats:

Nykopirg

TEMSSK

Nykopirg

FOR

startar vecka 6

Nybörjar-

od:1

TILL

fortsättringsppp

IILL-OCH
TALIAI{SKOIAT{
VILL VI I-IA SEI{AST

I-{EIvISLOID}
FOREI{NGEI{S
SLOIDSKOLA

ForBätrringsg:Ltpp r:nder vårterminen -96
Nybö4*ppper startar hostterminen -96

Vecka 6 böqr vårter-

Oxelösund

mineni Slöidskolan.

Nybörj*prpper särtar hosttenrd-

Ekilstuna

nen -96

1

FEBRUARI

Ar Du intresserad od:r
vill veta mer om
Slöjdskolan kan Dl
rirgu eller skriva till oss

såberättr vi mer.
TALTAI§KOIANI
fortsätter med gamla odl nya elevs. Tiiljarskolan är inne på sin
andra termin med ennyboqargRrpp och en fortsäth:dntrgnrpp. I
gnrpp ett har elevema utesluärrde
arbetat med lq:Liven och med liv
och lust tillverkat vandringsstavag,
klädkrcka4 saft'örary, tuppar n:r.n:r.
I g-pp två har eleverna ffimst tillverkat bland annat Srbbar, tomtar
och di*. De har också provat på
andra skärande verktyg som bandlq:dv och skölp och med stort äamod tillverkat sirn forsä skfo.ar.
Und.er andra terminsr har elevema
även måIat en deI av sin alster med

fiImiölkrfärg.
Under våren kommer Tåiljarskolan
att finnas på fo§ande orter:

Hälleforsnäs
I.Iybö4utgrpp särtar r:nder varterminm -96

Vagnhirad
I.iytörj ar- och forbätrrings8rrrpp
startar vecka 6

]ulita
Nyböq*g.pp särtar

Södermanlands liins
hemslöjdsförening
Box 138

Premiäir för

IJLI^SKOIAI{
I{ytt för året dr att vi också startar
en lJllskola för D"J som

vill upp-

täcka ullens möjligheter.
I Ullskolan får Dr som är mellan 8 72 åE bl a pröva pä;
att karda och qpinna på sländ.a
att färga ull och gam
att tova och att väva.
IGrske hinner vi också mot slutet
av terminen, när vårsolen tittar
frarn, hrälsa på ute i ffifiagen dit
tackorrla taglt sina små lamm. FIar
vi tLlr kanske vi t.om. får se rrår
bonden klipps fuens u11. Vi kommer ocl.så att berätha orn hr:r vi
mänrriskor för lii^g. sedan upp
äckte ffiree vdrmande piils och
Iåirde oss att dra nytta av fåret som
husdjr:r.
Ullskolan pågar 8 måndagar,
kl 16.30 -18.30
Prel. kr,usstart 72 februari, kI 16.30
I*edare: Ebba Tannh:nd (som
manga klinner ig* ftånhosterr.s

Ullverkstad)
februari 46

Plats:

Hemslöjd* Hus -

Westerlingska gården,
V.Storgatan N, Nyköping.

617Z3ltlyköpirg
Tel 0155-28 18 30

2729 27
Fax 0155 21 76 11
Slöidskolan genomförs i samarbete
med Studietörbr:ndet Vr.rxenskolan

PIANIETdTDE

blandtekniker od:r
okonventionella lösningar presenteras.

mffi
7996

NlåIbindnin& Brickvävda band,
Ticvning, Kumi Himo-Japanskt
snormake{ Blancltelcdker-att fl äta,
binda, sno. Beg?ir l«:rsprospekt enl
ned.anstående.
Förutsäth:Ling for att en l«rrs kan
genomföras iir att minst 8 deltagarE
anmiiter sig! \Ä tar också emot
intressearunilan od:r ideer om kurser i andra ämnen.

Kurqprospekt, information och
intesseanmälan:
Södermanlands läns hemshidsföre-

ning
Box 138,611 23 Nyköping
Tel 015F28 18 30,

Kr:rsansvari5 Södermanlands liins
hemsloidsförerring

Begiir information på tul015F28 18
30.

sPo«rlovsst,öp

Fax 015$277671

UTSTALL-

I{NGSI(ALEI{-

rÅLrr
-

vecka 8
Ålder Från 8 år

-PRORK-

WRNGSUT

Hemslöjdens Hus Westerlingska Gfuden

atwlftaxSENAST

oM SLOIDLUST

kogrammetgenomförs i
samarbete med Studietöbundet
Vuxenskolan

OCI-I

ÅrsRBRrJK
EnuBtiillning omslöjd
for od:t med barn.

/Z-30 /g

For pedagoger od:r
handledare anordnas
workshops od:r studie-

Enl*grad

2/5

Lrrsq/Uda demonstraFrån måndag till lordag ti oner-utstiillning-informatiorl.
arbetar vi med många
olika slöjdtekniker. Dr
kan t.ex. prova på
stiimpeltryck, väwring,
olika bandtekrrike4
tova-karda-spinna,
IIUGAFASTA
gora drömfangare od:r
N4ASKOR
tdlja. Fritidsgrupper
.rbtrdr kornma på för- Mrkutståilh:dng med
middagama odr skolle- vantar, mössor oc]:r
Pasar formsvna av
digu bam/ungdomar
Maria Gullberg
på eftermiddagama.
015F28 18 30, -21?S 21,

dugcrr.

S\IERIGE TÅLIER
11-1

Begrir ytterligare information på

77

TÅLTA-TÄLIDE-

STALMGAR

21,29 21,

D
G

ländska harrtverkare

14

IEBRUARI

pÅvÄc
En utståilhring om

7/2-27 /g
Marifreds bibliotek
Utställrdngen uffonnas
i samarbete med
Mariefreds bibliotek
od1 hembygdsforening.
Se även

id6

odr produktutveckling

kurskalendariet

KultLtryecka i Oxelösund v 76

TALIA 73f 4-18 /+

Slöiddemonstrationer
Redovisning av en fort- och täljaktiviteter för
bildningsl«rs för sorm- bam od:t ungdomar.

Lt/s - 8/6

Oxelösr:nds kulturtörvaltring

,

