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Ny ordförande
och nytt slöjdår!

T
ÄT

Hur känns det att ta över
ordförandeklubban?
- Det känns roligt och lite utmanande
eftersom jag själv endast är en amatörslöjdare. Jag ser styrelsearbetet som ett
teamwork och eftersom det är så många
duktiga slöjdare i styrelsen ser jag fram
emot att tillsammans med dem forma
vår verksamhet framöver.
Vad har du för vision framöver för
Hemslöjdsföreningen Sörmland?
- Jag vill bidra till att fler medlemmar
känner att det är roligt att slöjda
tillsammans vid olika aktiviteter och att
föreningen kommer i kontakt med fler
yngre slöjdare.

Bakre raden, fr. v: Mette Handler, Ursula Zinko, Frej Lonnfors, Åsa Nordqvist, Susanne Boussard, Lena Letterbrandt
Lif. Främre raden fr. v: Lotta Risberg, Catharina Bäck, Carin Ingelman. Frånvarande: Barbro Ohlsson, Hanna Lagerlund.

Vi kan återigen visa ett brett utbud av
kurser och slöjdträffar över hela länet.
Vi kommer även i år att synas på både
marknader och festivaler länet runt. Våra
slöjdklubbar fortsätter att vara populära. I
Gnesta startas en slöjdklubb och i Nyköping erbjuds ytterligare en slöjdklubb.
Läs också om spinntävlingen i Skebokvarn och utställningarna Krus & Krok
och Träsmak. Är ni en grupp medlemmar
som vill slöjda men som inte har verktyg
eller material? Läs om hur ni kan göra.
Välkomna till ett nytt härligt slöjdår med
Handlaget och Hemslöjdsföreningen.
Vi har även fått en ny ordförande för
hemslöjdsföreningen Sörmland. Efter tre
år lämnade Marianne Fröberg på årsmötet
i februari över ordförandeklubban till
Ursula Zinko. Ursula har tidigare suttit
både som suppleant och ledamot i styrelsen men tar nu steget upp till ordförandeposten. Vi tackar Marianne och önskar
henne lycka till med sitt arbete på Båvens
Spinnhus och hälsar Ursula välkommen
som ordförande.

Den nya styrelsen består nu av:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ursula Zinko, Nyköping, ordförande
Hanna Lagerlund, Nyköping, vice ordförande
Frej Lonnfors, Nyköping, sekreterare
Mette Handler, Mellösa, kassör
Carin Ingelman, Bettna ledamot
Åsa Nordqvist, Katrineholm, ledamot
Susanne Boussard, Sparreholm, ledamot
Catharina Bäck, Stallarholmen, suppleant
Lotta Risberg, Nävekvarn, suppleant
Lena Letterbrandt Lif, Katrineholm,
suppleant
• Barbro Ohlsson, Eskilstuna, suppleant
TEXT: SUSANNE DUAR

På årsmötet
i Malmköping
fick vi även lära
känna broderikonstnären
Emma Jönsson
som inspirerade
oss med sina
fritt broderade
tavlor.
Tavlan på bilden
heter ”Skogen”.
Foto: Susanne
Duar
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Snabba till Ursula
trä
sommar
landet
ute
kaffe

textil
vinter
staden
inne
te (fast helst båda)

LÅNA EN SLÖJDLÅDA!
Som medlem i hemslöjdsföreningen
har du möjlighet att kostnadsfritt
låna någon av våra åtta slöjdlådor.
Slöjdlådorna får inte användas till
privata arrangemang, utan är tänkta
att användas i öppen verksamhet
för alla åldrar. Slöjdlådorna är fyllda
med material och verktyg och som
vi tidigare skrivit i Handlaget finns
fyra olika teman; ull, plåt/ståltråd,
trä och textil. På nästa sida finns ett
exempel på hur slöjdlådorna användes
i Tystberga hembygdsförenings årliga
verksamhet för barn under sommaren
2013. Om du är
intresserad av att låna
en låda, kontakta:
Hanna Lagerlund,
070- 272 35 06
TEXT: HANNA LAGERLUND
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Träsmak

Skaparverkstad
Tystberga Hembygdsförening har sedan
ett flertal år tillbaka haft skaparverkstad i
Hembygdsstugan för barn 6 – 12 år efter
midsommar.
Vi har då hanterat trä, textil, lera, betong,
pensel och färg, kamera m m på olika
sätt. Utanför Hembygdsstugan har ett
större partytält varit uppsatt för träverkstan. Där var den populäraste stationen.
I år fick vi låna ”Täljlådan” av hemslöjdsföreningen. Innehållet användes
flitigt. Barnen stod i kö för att få sitta
på täljhästen. I början var det bara själva
täljandet som var det viktiga, vad resultatet blev var ointressant. Så småningom
kom barnen på att det kunde bli en fågel,
en fantasifigur eller något annat till slut.
Rondellhundar var populärast att göra i
år. Dessa utsmyckades slutligen i textilhörnan. Det var också många som täljde
metspön och utrustade dem.
Träverkstan var populär för både pojkar
och flickor. Pojkarna dröjde sig dock
kvar där längre.

- en utställning
om trä för mat
och smak för
trä

Marcus Svensson på täljhästen. Foto: Göran Dahlberg

Alla alster ställdes ut och visades upp
för föräldrar liksom mor- och farföräldrar. Det var många stolta utställare och

imponerade släktingar.
Det blir nog en skaparverkstad nästa år
igen.
TEXT: EVA DAHLBERG

Känn, lukta och låt dig inspireras av trä. I
utställningen visas snidat, skuret, hugget
och snickrat för matberedning från
Sörmlands museums samlingar och nytillverkat från idag. Där visas även alla
bidrag från sked- och slevtävlingen där
besökarna kan vara med och rösta på sin
favoritsked.
Utställningen vill inspirera till att tillverka och använda mer träföremål i matberedningen. Trä är ett hållbart material
som om det används klokt inte tär på jordens resurser. Det är dessutom ett bra livsmedelshygieniskt alternativ. Utställningen
är producerad av Sörmlands museum.
TEXT: HELENA ÅBERG

Ullverkstad med spinntävling i Skebokvarn
Första helgen i februari var det ullverkstad i Skebokvarnsgården. Det var
många intresserade besökare som fick
prova på nåltovning, tvåändstickning
och spinning. Det fanns även möjligheter
att handla garn och stickat. Nytt för i år var
den utlysta spinntävlingen. Sex duktiga
spinnare tävlade på spinnrock med att
göra ett garn som var långt, tunt, jämnt
och med lagom snodd.

Git Olsson och Carin Ingelman hade
svårt att utse en segrare eftersom alla
hade lyckats så bra. Monica Andersson
fick ta emot förstapriset, som var ett kardband av svart ryaull från Båvens spinnhus. (Monica sitter näst längst till höger
med det största svarta garnnystanet).
Tack till alla som deltog i tävlingen!
TEXT OCH FOTO: CARIN INGELMAN

Slöjdklubben i Nyköping och Gnesta
Nu startar vi ytterligare en
slöjdklubb i Nyköping! Vill
du slöjda roliga och fina saker
tillsammans med andra
barn? Vi täljer, broderar och
klipper i plåt.
Kom till oss på onsdagar kl. 17.00–19.00.
Datum: 19 mars, 26 mars, 9 april, 23 april
och 7 maj. Plats: Barnkulturcentrum i
Nyköping Prästgatan 12 (bakom
Culturum). Handledare: Frej Lonnfors.
I Gnesta startar vi också en slöjdklubb.

Den kommer att ha temat kultur, återbruk
och miljö och givetvis massor av slöjd.
Vi träffas på söndagar kl. 10.00–12.30
med start 30 mars. Övriga datum 13
april, 27 april, 11 maj och 1 juni. Plats
meddelas senare. Handledare: Calle
Christensen. Kostnad per slöjdklubb: 375
kr för fem tillfällen. Ålder: 8-14 år.
Anmälan och mer information:
anny.liivamae@dll.se, 076-721 88 80.
TEXT: ANNY LIIVAMÄE FOTO: ÅSA TOLLESBY

Foto: Thomas Hedman

Skedfest
29-31 augusti kommer det att anordnas
en skedfest på Nynäs slott i dagarna tre.
29-30 augusti kommer föranmälda deltagare att kunna ta del av föredrag,
workshops och andra trevligheter med
anknytning till träskedstillverkning.
Den 31 augusti blir det en öppen dag i
skedens tecken med marknad, prova på
och föredrag. Då kommer också de framröstade vinnarna i skedtävlingen att koras.
Skedfesten arrangeras av Sörmlands
museum i samarbete med Hemslöjdsföreningen
Sörmland,
Hemslöjden
Östergötland, Stockholms länsmuseum
och Sörmlands naturbruk. Läs mer om
Träsmak på www.sormlandsmuseum.se/
trasmak

Tälj
en sked
eller slev!
Var med och tävla med chans att vinna
fina och användbara priser för täljning
och slöjd.
Är du mellan 15-25 år kan du välja
att tävla i ungdomsklassen. Bidragen
ska finnas på Sörmlands museum
senast 24 april 2014. Samtliga tävlingsbidrag kommer att visas i utställningen
Träsmak på Nynäs slott, Tystberga,
under sommaren 2014. Vinnarna koras
under skedfestivalen 31 augusti.
En jury kommer att utse 15 bidrag i
huvudklassen och 10 i ungdomsklassen
som går vidare till final. Det är upp till

besökarna att rösta fram den bästa
och mest funktionella träskeden!
Tävlingen arrangeras av Sörmlands
museum i samarbete med Svenska
Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
och Föreningen Sveriges Hemslöjdskonsulenter. Priserna är skänkta av
Tormek AB, Hans Karlsson Klensmide
AB, Wetterlings Yxsmedja AB, Hemslöjdens förlag och Tidningen Hemslöjd.
Mer information med tävlingsregler
och tävlingsformulär på www.sormlandsmuseum.se/trasmaktavling
TEXT: HELENA ÅBERG FOTO: KERSTIN ERIKSSON

Utställningen Krus & Krok
fortsätter!
I oktober 2013 arrangerade Sörmlands
museum i samverkan med Tvåändsstickningsgruppen och Sörmlands stickakademi utställningen Krus & krok – en
utställning om tvåändsstickning. I NKvillan i Nyköping visades tvåändsstickade vantar, sockor, mössor och tröjor.
Utställningen var mycket välbesökt och
uppskattad. I samband med utställningen
hölls också en prova-på-dag i NK-villan
och efterfrågan på kurser i tvåändsstickning har varit stor.
Ett stort tack till alla som deltog i utställningen! Eftersom utställningen blev så
populär kommer den nu att omarbetas till

en vandringsutställning som kan turnera
runt i hela länet så att fler kan ta del av den
skaparglädje och hantverksskicklighet
som utställningen förmedlade. Turnén
planeras börja under hösten 2014 men
förberedelserna börjar redan nu!
INBJUDAN
Vill du delta i utställningen med dina
tvåändsstickade alster?
Kontakta Karin Edlund, hemslöjdskonsulent i textil, på karin.edlund@dll.se
eller telefon 0155- 24 70 94 / 076-721 91 11.
Du kanske känner fler som tvåändsstickar?
Sprid gärna denna inbjudan!
TEXT: KARIN EDLUND

TEXT: HELENA ÅBERG
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Kalendarium
12/3 Slöjdträff, Nyköping, Fruängsgatan 4B,
Studieförbundet vuxenskolan, kl. 18.30–20.30.
Tema: Tovning. Vi tovar finull i härliga färger
till tredimensionella föremål runt en mall.
Kontakt: Hanna Lagerlund, 070-272 35 06
18/3 Slöjdträff, Katrineholm, Kulturhuset,
Ängeln, Djulögatan 27, kl. 16.30–19.00.
Tema: Applikationer; sy fast tygbitar med olika
stygn och dekorera med pärlor.
Kontakt: Åsa Nordqvist, 076-363 56 62
26/3 Slöjdträff, Nyköping, Fruängsgatan 4B,
Studieförbundet vuxenskolan, kl. 18.30–20.30.
Tema: Tälja pinnlist. Vi täljer pinnar och tappar.
Kontakt: Hanna Lagerlund, 070-272 35 06
22-23/3 Dekorera din spedetröja med Inger
Ohlsson, Eskilstuna, lö kl. 08.30-16.00, sö kl.
08.30-14.00. Kostnad: 1300 kr medlem, övriga
1500 kr, 800 kr ungdom. OBS! Du behöver
ha med dig en spedetröja som du dekorerar.
Sticka din egen eller beställ en grundtröja av
Inger senast 22 februari. Anmälan: senast den
5 mars till kurser.sormlandsmuseum@dll.se.
Arr: Sörmlands museum i samarbete med
Hemslöjdsföreningen Sörmland

S n ar t
vår!!

5-6/4 Kurs i möbeltapetsering med
Gunnela Zetterström, Malmköping,
kl. 09.00-17.00. Kostnad: 1400 kr medlem,
1500 kr övriga, 800 kr ungdom. Materialkostnad tillkommer. Ta med ett eget objekt. Anmälan: senast 19 mars till kurser.sormlandsmuseum@
dll.se. Arr: Sörmlands museum i samarbete med
Hemslöjdsföreningen Sörmland
7/4 Stickcafé, Katrineholm, Kulturhuset,
Ängeln, Djulögatan 27, kl. 16.30–19.00.
Tema: Bestäms av deltagarna gången innan.
Kontakt: Åsa Nordqvist, 076-363 56 62
9/4 Slöjdträff, Nyköping, Fruängsgatan 4B,
Studieförbundet vuxenskolan, kl. 18.30–20.30.
Tema: Tälja pinnlist. Vi täljer pinnar och tappar.
Kontakt: Hanna Lagerlund, 070-272 35 06
23/4 Slöjdträff, Nyköping, Fruängsgatan 4B,
Studieförbundet vuxenskolan, kl. 18.30–20.30.
Tema: Tälja pinnlist. Vi täljer listen och monterar.
Kontakt: Hanna Lagerlund, 070-272 35 06
28/4 Slöjdträff, Katrineholm, Kulturhuset,
Ängeln, Djulögatan 27, kl. 16.30–19.00.
Tema: Stygnfrossa; cordonné, länk, langett.
Sy med ståltråd, snöre, sisal och mouliné.
Kontakt: Åsa Nordqvist, 076-363 56 62

MAJ
3-4/5 Nunotovning med växtfärgning med
Erik Torstensson, textilkonstnär, Strängnäs,
kl. 09.00–16.30. Kostnad: 1300 kr medlem,
1500 kr övriga, 800 kr ungdom. Anmälan:
senast 5 april till kurser.sormlandsmuseum@dll.se.
Arr: Sörmlands museum i samarbete med
Hemslöjdsföreningen Sörmland och SHR
5/5 Stickcafé, Katrineholm, Kulturhuset,
Ängeln, Djulögatan 27, kl. 16.30–19.00.
Tema: Bestäms av deltagarna gången innan.
Kontakt: Åsa Nordqvist, 076-363 56 62

APRIL
5/4 Inspirationsträff - Tillverka redskap
för slöjd och gör klart dina halvfärdigheter,
Sörmlands Täljakademi, Flen, kl. 09.30–16.00.
Ulf Andersson Eckardt, Mette Handler och
Helena Åberg handleder. Kostnad: 150 kr
medlem, 200 kr övriga.
Anmälan: senast 27 mars till helena.aberg@dll.se
Arr: Sörmlands museum och Hemslöjdsföreningen Sörmland

7/5 Slöjdträff, Nyköping, Fruängsgatan 4B,
Studieförbundet vuxenskolan, kl. 18.30–20.30.
Tema: Tälja pinnlist. Vi täljer listen och monterar.
Kontakt: Hanna Lagerlund, 070-272 35 06
18/5 Vårmarknad på Nynäs slott, Tystberga, kl. 12.00–16.00. Tema: Slöjd, byggnadsvård
och trädgård. I samband med marknaden hålls
vernissagen av utställningen Träsmak i Oxstallet
på Nynäs slott. Kontakt: Helena Åberg,
070-946 15 26

För mer information om kurserna, se Sörmlands museums hemsida
www.sormlandsmuseum.se eller kontakta hemslöjdskonsulenterna.

24/5 Gammeldags marknad, Sörmlandstorget, Malmköping, kl. 10.00–16.00.
Tema: ”På Alla Karlssons tid”, inspiration från
”Hundraåringen som försvann”.
Kontakt: Carin Ingelman, 070-614 92 95

JUNI
10/6 Slipa eggverktyg med Ramon Persson,
slöjdare och snickare, Nynäs slott, Tystberga
kl. 9.00–16.30. Kostnad: 650 kr medlem, 750
kr övriga, 400 kr ungdom. Anmälan: senast 28
maj till kurser.sormlandsmuseum@dll.se.
Arr: Sörmlands museum i samarbete med
Hemslöjdsföreningen Sörmland och Sörmlands
Naturbruk
11-13/6 Skärsvarvning med Åke Landström,
yrkessvarvare, Nynäs slott, Tystberga,
kl. 09.00-16.30. Kostnad: 1900 kr medlem,
2100 kr övriga, 1200 kr ungdom. I priset ingår
hyra av svarv och verktyg. Anmälan: senast
25 maj till kurser.sormlandsmuseum@dll.se.
Arr: Sörmlands museum i samarbete med
Hemslöjdsföreningen Sörmland, Sörmlands
naturbruk och SHR
VI FINNS PÅ FACEBOOK!

www.facebook.com
Sök på Hemslöjd i Sörmland

NÄSTA NUMMER AV HANDLAGET
Nästa nummer av Handlaget utkommer 16 maj, manusstopp 3 maj.
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 Handlag. Kontakta:
susanne.duar@duarenergi.se
Om ni kontinuerligt vill få information om
våra aktiviteter på e-post, skicka er adress
till: hemslojdensormland@gmail.com. Ni som
redan får Handlaget på e-post behöver inte
göra det.

HEMSLÖJDSFÖRENINGEN SÖRMLAND

LÄNSHEMSLÖJDSKONSULENTERNA SÖRMLANDS MUSEUM

Ursula Zinko, ordförande, 0155-241771
Jenningska skolan, 611 94 Nyköping
hemslojdensormland@gmail.com
Webbplats: www.slojdisormland.se

Helena Åberg, enhetschef/hårdslöjd, 0155- 24 57 27, 070-946 15 26, helena.aberg@dll.se
Anny Liivamäe, barn & ungdom, 0155-24 55 23, 076-721 88 80, anny.liivamae@dll.se
Karin Edlund, textil, 0155-24 70 94, 076-721 91 11, karin.edlund@dll.se
Webbplats: www.sormlandsmuseum.se

För uppdatering av kommande program se
www.slojdisormland.se och www.sormlandsmuseum.se
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MARS

NYHET!

Hemslöjdsfö
reningen och
Sörmlands m
useum har nu
speciellt un
ett
gdomspris på
400 kr
per dag och
ku
som anordna rs. Gäller kurser
s av hemslö
jdsk
lenterna på
Sörmlands m onsuuseum
i samarbete
med
föreningen Sö Hemslöjdsrm
på detta sätt land. Vi vill
främja unga
slöjdare.

