Tälj- och Textilakademin
Året går mot sitt slut och lördagen den 15 november hade
både tälj- och textilakademin
sina sista träffar för året.

Ett gäng glada slöjdare slöt upp i Flen
när ornitologen och slöjdaren Nicke Helldorff visade på konsten att tälja naturtrogna fåglar med Täljakademin.
Textilakademin träffades i Gnesta där
deltagarna under ledning av textilkonstnären Emma Jönsson övade sig på att
teckna och brodera kroki.
Redan nu börjar planeringen inför nästa
års aktiviteter och vi ser fram emot ett
späckat år med slöjdträffar och inspiration.
Har du tips eller önskemål om innehållet i
akademierna? Kontakta gärna
Simon Svennberg, Täljakademin, eller Karin Edlund, Textilakademin. Se kontaktuppgifter längst ner
på sista sidan i Handlaget.
TEXT: KARIN EDLUND

Större hackspett av Nicke Helldorff.
Foto: Nicke Helldorff

Koncentrerad täljning av fåglar under ledning av Nicke Helldorff. Foton ovan: Thomas Hedman.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
21 FEBRUARI 2015
Du är varmt välkommen att delta
på årsstämma i februari!
Efter årsmötesförhandlingarna
kommer vi få besök av en hemlig gäst.
Tid: Lördag 21 februari, kl 10.30–15.00
Plats: Malmköping, Gästgiveriet,
Hembygdsgården.
Anmälan: senast 10/2 till Ursula Zinko,
hemslojdensormland@mail.com
alt. tel. 0155–124 17 71.
Textilakademin i Gnesta. Broderi med Emma Jönsson. Foto: Emma Jönsson.
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Medalj till

Lille-Mor Boman
Efter mer än 38 år i Hemslöjdens tjänst i
Sörmland gick Lille-Mor Boman i pension
den 31 oktober. I samband med hennes
avtackning tilldelades hon Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbunds förtjänstmedalj i Silver. Motiveringen löd:
Lille-Mor Boman tilldelas Hemslöjdens
förtjänstmedalj i silver för sitt mångåriga
arbete inom hemslöjden. Lille-Mor har
under sina 38 år i hemslöjdens tjänst
arbetat med hemslöjdens utveckling och
fortlevnad i fokus. Utifrån en hög kompetens inom hemslöjden har Lille-Mor hela
tiden sökt nya vägar och arbetat både
med djup och bredd.
Lille-Mor började jobba för Hemslöjdsföreningen Sörmland, (dåvarande Södermanlands läns hemslöjdsförening) 1976
efter att hon avslutat den högre hemslöjdsutbildningen vid HV skola (Handarbetets
Vänner).
Den första tiden arbetade hon med
dräktrådgivning i hemslöjdsföreningens
butik i Nyköping men 1979 blev hon anställd som länshemslöjdskonsulent. Fram
till 2010 var hon anställd av Hemslöjdsföreningen Sörmland och därefter, till
och med 2014 med Sörmlands museum
som huvudman.

Under sina sista yrkesverksamma år har Lille-Mor arbetat med
att utveckla ett koncept för Sörmlands museums nya butik som
både är fysisk och webbaserad.
Under sitt långa yrkesliv har
Lille-Mor med stor kunskap och
kompetens inte bara arbetat för
slöjden i länet, utan också förnyat
den genom flera innovativa projekt. Bland
annat har hon drivit flera näringsprojekt
som till exempel det väldigt lyckosamma
produktutvecklingsprojektet Gömt men
inte glömt som tog fram kollektion för
bordet. Hon har även drivit pedagogiska
projekt och var bland de första som arbetade med slöjdverksamhet för barn.
Ett exempel är det tvärkulturella projektet Jurtan – En blåsig historia som satte
slöjden i samband med berättandet och
hållbar utveckling.
Lille-Mor har vid flera tillfällen också
arbetat med rikstäckande projekt, exempelvis med SHR:s stora utställningar på
Liljevalchs konsthall, med Slöjdtåget och
med Krona och Krans som både blev en
vandringsutställning och en bok. Ett annat
angeläget ämne som Lille-Mor arbetat
med och utvecklat är Folkdräkten och då

Medalj överlämnas av Kerstin Andersson Åhlin till
Lille-Mor Boman. Foto: Karin Andersson.

speciellt Vingåkers- och Österåkersdräkten.
Lille-Mor har också under sin yrkesbana vid flera tillfällen studerat vidare och
fördjupat sig i olika frågor. Här har det
handlat om ämnen som Sörmländsk majstångstradition, Hemslöjdsföreningens
framväxt samt om Sörmländska sängryor.
Vi gratulerar Lille-Mor till den silvermedalj hon så väl gjort sig förtjänt av och
önskar henne lycka till med egna slöjdprojekt i sitt nya liv som pensionär. Med
tanke på den stora kunskap och erfarenhet som Lille-Mor har förvärvat under
sitt långa yrkesliv hoppas vi kunna ha
fortsatt kontakt framöver.
TEXT: HELENA ÅBERG, SÖRMLANDS MUSEUM OCH
URSULA ZINKO, HEMSLÖJDSFÖRENINGEN SÖRMLAND

Välkommen Simon Svennberg
- vikarierande hårdslöjdskonsulent!

Simon Svennberg - vikarierande hemslöjdskonsulent.

Simon Svennberg, nyinflyttad Nyköpingsbo, är uppväxt i Katrineholm och
har tidigare jobbat som ventilationstekniker. Genom kontakten med metallarbete i
jobbet växte ett intresse för hantverk och
formgivning fram.
Simon började utbilda sig inom slöjd
på Västerbergs folkhögskola i Storvik på
trä- och smideslinjen. Genom ett stipendium från Göranssonska fonden fick Simon möjlighet att studera på Sätergläntans trälinje, där han hoppade direkt till
år 2. Trä, smide och återbruksslöjd i alla
former ligger Simon varmt om hjärtat.
Simon var en av utställarna i sommarens stora utställning Träsmak på Nynäs

slott, och har sedan en tid tillbaka jobbat
som slöjdhandledare vid olika arrangemang av Sörmlands museum. Nu vikarierar han som hårdslöjdskonsulent fram
till den sista augusti 2015.
Helena Åberg som är chef för hemslöjdsenheten vikarierar i sin tur som
enhetschef även för museipedagogerna
på museet, men kommer att återgå till att
vara enhetschef och hårdslöjdskonsulent
efter den sista augusti.
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Ny hemsida äntligen klar!
Alldeles i dagarna har hemslöjdsföreningens nya hemsida lanserats. En av
de stora nyheterna är att vi uteslutande
använt oss av den nya visuella identiteten som vi skrev om i senaste numret av
Handlaget.
Vi har också satsat på fler bilder med
ett bildspel på förstasidan och en bakgrundsbild med näverslöjd. På hemsidan
finns också ett kontaktformulär, så besökare enkelt ska kunna komma i kontakt
med hemslöjden i Sörmland. Hoppas du
hittar vad du söker på sidan, hör gärna av
dig med kommentarer!
Va r mt vä l kom me n at t b e s ök a
www.slojdisormland.se

Gamla hemsidan

Nya hemsidan www.slojdisormland.se

TEXT: HANNA LAGERLUND

Engagera dig!
AT T FIX A EN S LÖJDTR ÄFF
- SÅ HÄR GÖR DU!

Finns det inga slöjdträffar där du bor?
Med stöd av hemslöjdsföreningen och
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) får
du tillgång till lokaler, affischer, slöjdlådor med verktyg och material samt möjlighet att marknadsföra via hemslöjdens
kontaktnät. Att fixa en slöjdträff är lika
mycket en möjlighet att samla likasinnade som ett sätt att få nya kunskaper och
kontakter. Så här gör du:
TILL SAM MAN S E LLER S JÄLV?

BOK A LOK AL

• Vilken tillgång finns till lokaler på
din ort? Kan man samarbeta med en
annan förening om lokal? Går det att
vara på allmän plats, t.ex. bibliotek,
torg, galleria?
• Hemslöjdsföreningen Sörmland har
ett samarbetsavtal med Studieförbundet Vuxenskolan, vilket bl.a. ger oss
möjligheter att boka SV:s lokaler. Se
faktaruta för kontaktuppgift.
MATERIAL OCH VERKT YG

Om du vill få kontakt med andra hemslöjdsmedlemmar på din ort/kringliggande orter kan man göra ett utskick via
hemslöjdens medlemsregister riktat till
ett särskilt postnummerområde. Det vi
behöver från dig är en inbjudan med uppgifter om när, var och innehållet i träffen.
Ett annat alternativ är att själv hålla i planering, marknadsföring och slöjdträffarnas innehåll. Oavsett om du gör det själv
eller tillsammans med andra är följande
tips och råd något att ta med sig i planeringen:

Föreningen har åtta funktionella lådor
med verktyg och material tänkta att användas i samband med bl.a. slöjdträffar.
Det finns två textillådor, två plåt- och luffarslöjdslådor, två täljlådor och två ullådor. Till täljlådorna hör även två stycken
täljhästar. I lådorna finns basutrustning
inom respektive område och inspirerande böcker. Det krävs ingen annan utrustning än stolar och bord för att komma
igång och slöjda med lådorna. Du som är
medlem i Hemslöjdsföreningen kan låna
en eller flera slöjdlådor gratis. För bokning se faktaruta.

BESTÄM SLÖJDTRÄFFARNAS INNEHÅLL

MARKNADS FÖRING

• Ska innehållet/temat vara nytt varje
gång eller ska flera träffar efter varandra ha samma tema?
• Ska en handledare eller inspiratör
bjudas in för att hålla i slöjdträffen?
• Vilket behov finns av material och
verktyg?

Fundera över hur träffarna ska marknadsföras, i lokaltidningen, med affischer och/eller på nätet? Vi marknadsför
gärna slöjdträffar via våra kanaler:
• Vår hemsida: Skicka text och bild till

redaktören för hemsidan. Notera ev.
samarbetspartner. Se faktaruta nedan
för kontaktuppgifter.
• Handlaget: Skicka en kort information om träffarna till Handlagets
redaktör (se tidigare Handlag, så ser
du hur mycket text som behövs). Se
faktaruta för kontaktuppgifter.
• Kostnader för handledare, material,
verktyg.
Hemslöjdsföreningen har varje år i budget avsatt en summa pengar för att finansiera slöjdträffarna och dess innehåll. Det
kan t.ex. handla om att köpa in material,
arvodera en handledare, betala handledaren/slöjdinspiratörens resa, köpa in verktyg el. dyl. Kontakta hemslöjdsföreningens kassör innan ett eventuellt inköp
görs. Stort lycka till, hör gärna av dig till
personerna i faktarutan vid frågor!
TEXT: HANNA LAGERLUND

KONTAKTPERSONER:
Göra utskick via medlemsregistret via e-post
eller brev: lotta_risberg@hotmail.com
Boka lokal via Studieförebundet Vuxenskolan:
katarina.stenberg@sv.se
Annonsera slöjdträff i Handlaget:
hemslojdensormland@gmail.com
Annonsera slöjdträff på Hemslöjdsföreningens
hemsida: lotta_risberg@hotmail.com
Köpa in material, verktyg, arvodera handledare:
mette_handler@gmail.com
Boka en slöjdlåda: hannahaggren@hotmail.com
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Kalendarium
DECEMBER 2014

JANUARI 2015

4/12 Tälj en skinkpinne, Sörmlands
Museums butik, Brunnsgatan 23 i Nyköping,
kl 13-16. Workshop med Simon Svennberg,
hemslöjdskonsulent.

14/1 Slöjdträff, Nyköping, Fruängsgatan 4B, Studieförbundet Vuxenskolan, kl
18.30–20.30. Tema: Planeringsträff – vad ska
vi göra på kommande slöjdträffar?
Kontakt: Sofie Fornander 070-202 50 31.

8/12 Slöjdträff i Katrineholm, Kulturhuset Ängeln, Djulög. 27, kl 16.30–19.00.
Vi tittar mer i slöjdlådan. Ull & tråd.
13/12 Multeum, Strängnäs, kl 11.0013.30. Vi tillverkar figurer till Multeums
julkrubba! Bidra till den gemensamma krubban och skapa figurer i alla möjliga material,
lämna in till Multeum 13–22 december och
vi bygger upp den fina stämningen inför
julen. Krubban fylls på ständigt och visas
t om 3 januari.
14/12 (3:e advent) Julslöjd i Kungstornet
på Nyköpingshus, kl 12-14.30, fri entré, fika
finns för 20 kr. Tälj och tova tomtar.
17/12 Hantverkscafé i Gula Industrihuset, Brovägen 21, Stallarholmen, kl 18.30
- 21. Kaffe/te 20 kr.
Kontakt Catharina Bäck, 070-894 05 23.

Vi
önskar dig
en riktigt
God jul!

21/1 Hantverkscafé i Gula Industrihuset,
Brovägen 21, Stallarholmen, kl 18.30 - 21.
Kaffe/te 20 kr. Kontakt Catharina Bäck,
070-894 05 23.
28/1 Slöjdträff, Nyköping, Fruängsgatan
4B, Studieförbundet Vuxenskolan,
kl 18.30–20.30. Tema: Papperskväll: Tillverkning av kuvert och små presentförpackningar. Material finns på plats, men den som
vill kan ta med penna, linjal, gamla tapetrullar och styvare papper som passar till
askar. Kontakt: Sofie Fornander,
070-202 50 31.

LE DAMOT
SÖKES :
Vill du påverka Hemslöjdsföreningens inriktning?
Gillar du att träffa andra slöjdare?
Påverka genom att sitta i styrelsen!
Valberedningen söker dig som gillar att hitta
på slöjdaktiviteter, dig som gillar att redigera
hemsidor, dig som vill arbeta för hemslöjdens
framtid och utveckling.
Hör av er till Kerstin Lindell
tel 0157-610 31,
kerstingarnfantast@telia.com

FEBRUARI
11/2 Hantverkscafé i Gula Industrihuset,
Brovägen 21, Stallarholmen, kl 18.30 - 21.
Kaffe/te 20 kr. Kontakt Catharina Bäck,
070-894 05 23
11/2 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: Sofie Fornander 070-202 50 31.
25/2 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: Sofie Fornander 070-202 50 31.

NÄSTA NUMMER AV HANDLAGET
Manusstopp för nästa nummer av
Handlaget är 23 februari 2015.
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. Maila direkt till
redaktören och grafiska formgivaren:
ann@ann.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.
VI FINNS PÅ FACEBOOK!
www.facebook.com Sök på Hemslöjd i Sörmland

M E R IN FO!
För mer beskrivning av
kurser och träffar se
www.slojdisormland.se och
www.sormlandsmuseum.se
eller kontakta hemslöjdskonsulenterna.

Tovade ulltomtar: Lisa Lagerlund
Foto: Hanna Lagerlund

HEMSLÖJDSFÖRENINGEN SÖRMLAND

LÄNSHEMSLÖJDSKONSULENTERNA SÖRMLANDS MUSEUM

Ursula Zinko, ordförande, 0155-24 17 71
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
Simon Svennberg, 070-626 15 14, simon.svenberg@dll.se
Webbplats: www.sormlandsmuseum.se

För uppdatering av kommande program se www.slojdisormland.se och
www.sormlandsmuseum.se eller kontakta hemslöjdskonsulenterna.
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7/12 (2:a advent) Julslöjd i Kungstornet
på Nyköpingshus, kl 12-14.30, fri entré, fika
finns för 20 kr. Gör blommor, hjärtan och
presentaskar av papper.

