Ett nytt kreativt år!
Fyra år har gått sedan den stora organisationsförändringen inom Hemslöjdsföreningen Sörmland, då hemslöjdskonsulenterna blev anställda vid Sörmlands
museum. Samma utveckling har skett
i flera andra län där konsulenterna har
blivit anställda av respektive länsmuseum. Överflyttningen ledde till många
förändringar inom Hemslöjdsföreningen
och idag är vi en rent ideell förening utan
anställda. Allt arbete vi gör, sker på vår
fritid utan ersättning. Det har tagit tid att
hitta formerna för detta, bland annat har
vi trott oss hinna med mer än vad vi riktigt mäktat med. Nu tror vi oss ha hittat
en bra ambitionsnivå med en verksamhetsplan som vi klarar av att genomföra.
Jag kan också konstatera att vi har genomfört mycket under det senaste året;
slöjdträffar, slöjdakademier och deltagit i
en rad utåtriktade aktiviteter med bland
annat ullfestival och skedfest som två av
höjdpunkterna. Dessutom har vi även
tagit fram en ny hemsida som avgående
vice ordförande Hanna Lagerlund ska

ha ett extra stort tack för eftersom hon
ledde detta stora arbete. Vi anpassade
både hemsidan och våra dokument till
årsmötet till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbunds (SHR) nya
visuella identitet. Under 2015 kommer
vi fortsätta med detta arbete och även
göra en ny layout på vårt medlemsblad
Handlaget och ta fram en ny informationsfolder om vår förening. Vi planerar
att under 2015 fortsätta med slöjdträffar,
inspirationsträffar, workshop för ungdom,
träffar inom slöjdakademierna, medlemsmöten samt samarbeten med Sörmlands
museum om kurser och i olika utåtriktade
arrangemang och hoppas träffa många av
er medlemmar på olika slöjdtillställningar
under året. Nu när vi är helt ideella är det
än viktigare att se att föreningen är vad vi
medlemmarna gör den till.
Jag vill också tacka avgående styrelseledamöter Frej Lonnfors, Susanne Boussard
och Barbro Ohlsson. Ett speciellt tack
till Hanna Lagerlund som inte endast har
varit vice ordförande i flera år, utan också

Några fina täljda potatisstickor. Ur boken Slöjda för kök och
trädgård! av Jögge Sundqvist. Foto: Thomas Harrysson.

varit en stor drivkraft under många år
inom Hemslöjdsföreningen. Hon har både
hållit i slöjdklubbar och slöjdträffar, ordnat träffar inom täljakademien, samtidigt
som hon har varit en stor tillgång inom
styrelsearbetet med sin idérikedom, strukturerade arbetssätt och aldrig sinande energi.
Tack Hanna, vi kommer sakna dig, men
unnar dig att få tid till eget slöjdande i
den mån det går som småbarnsförälder.
Jag hoppas vi kommer träffa dig liksom
alla andra medlemmar på någon slöjdaktivitet under året.
URSULA ZINKO

Årsmötet
21 februari
Årsmötet hölls i Malmköpings hembygdsgård där 20 personer deltog. Öppnade mötet gjorde avgående vice ordförande Hanna Lagerlund. Till mötets
ordförande valdes Anders Browall.
Dagordningen godkändes och avverkades utan några stora diskussioner eller problem. Verksamhetsberättelse 2014
och verksamhetsplan 2015 presenterades
av Hanna Lagerlund, och årsbokslut 2014
och budget 2015 gicks igenom av kassör
Mette Handler. Revisorernas berättelse
föredrogs av Sven Lindell.
Styrelseledamöter med suppleanter,
revisorer och valberedning valdes enligt

Den nyvalda styrelsen. Bakre raden: Lena Letterbrandt Lif, Kerstin Uppman, Lotta Risberg, Åsa Nordqvist, Eva
Svensson, Richard Horner. Främre raden: Carin Ingelman, Mette Handler, Sofie Fornander. Saknas på bild: Ursula
Zinko och Catharina Bäck.
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valberedningens förslag. Inga propositioner eller motioner hade kommit in.
Mötet avslutades av Hanna Lagerlund
efter att hon fått motta välförtjänt beröm
från mötesordföranden för utformandet
av hemsidan och mötesdokumenten. Han
menade att det är få föreningar som har
det lika välordnat.
Frej Lonnfors, avgående sekreterare,
och Hanna Lagerlund avtackades med
blommor och presenter.
Nyinvalda suppleanten Eva Svensson
berättade engagerat och inspirerande
om sitt arbete med ”Recycle Design Återbruk”-linjen på Eskilstuna Folkhögskola. Hon önskar att alla i praktisk
gärning visar att man vill ha ett hållbart
samhälle, och inte låter det stanna vid
vackra ord.
Dagen avslutades med ett kort konstituerande styrelsemöte som leddes av Sofie
Fornander, nyvald vice ordförande.

Anders Browall, mötets
ordförande
Mette Handler, kassör

Hanna Lagerlund avtackades
med blommor och presenter
för sin stora insats i styrelsearbetet. Sonen Nils hjälpte till
att öppna presenterna!
Sven Lindell, revisor
Hanna Lagerlund

TEXT: KERSTIN UPPMAN

Ullverkstad
Helgen 14 och 15 februari var det Ullverkstad på Skebokvarns gården i Skebokvarn.
Det var femte gången, med hantverk i
ull på olika sätt. Utställning med Karin
Nilsson tovat, Git Olsson stickat, Frönäs
Mohairull och kallfärger. Båvens Spinnhus med ullgarner. Hantverkare ifrån Skebokvarn ställde ut skinnsömnad, handspunnet garn och nåltovade saker.
Det fanns möjlighet att prova på
olika hantverk; Tova med Ami och

Gudrun, sticka med Monica Wesslau
samt sy i skinn med Inga och Gunnel.
Christina från Frönäs mohair visade hur
man kallfärgar ull vilket man fick prova
på också.
Git och Carin anordnade spinntävling
där ett tiotal ställde upp, vinnare blev
Monica Wesslau och Vendela Ahlstedt
Böcker som delade första platsen.
En trevlig helg som drog mycket folk.
TEXT: MARIANNE FRÖBERG

VILL DU ARBETA MED
SLÖJD FÖR BARN OCH
UNGA?
I vår startar två olika utbildningar för dig som vill arbeta med
slöjd för barn och unga.
Slöjdklubbshandledarutbildningen ger
dig pedagogiska metoder, inspiration
och kunskap om hemslöjdens tradition, material och redskap. Utbildningen hålls under åtta helgdagar
under vår och höst 2015.
Arbetar du som pedagog i skolan,
på fritids, på museum eller någon
annanstans där du möter barn och
unga? Nu startar också två utbildningar för pedagoger som ger inspiration och kunskap om olika slöjdtekniker och material. Utbildningarna
hålls under sex vardagar på två olika
platser i länet - en i Nyköpingsområdet
och en i Eskilstunaområdet med start
våren 2015. I alla utbildningar ingår
en första hjälpen- och barnolycksfallsutbildning.
För dig som bor eller är verksam
i Sörmland kostar utbildningarna
750 kr. För övriga 1900 kr. För mer
information kontakta Anny Liivamäe,
hemslöjdskonsulent för barn och
unga på Sörmlands museum: anny.
liivamae@dll.se, tel 076–72 18 880.
Utbildningarna genomförs med
stöd av Folkskolläraren G Petterssons
stiftelse.
Utbildningen görs i samarbete mellan
Sörmlands museum, Hemslöjdsföreningen
Sörmland och Sveriges Hemslöjdsföreningars
Riksförbund.
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Magasinet Makerspace
Den 18 mars slår vi upp dörrarna till öppen verkstad/makerspace på kulturhuset Magasinet.
Tillsammans skapar vi en plats där vi
kan jobba med allt ifrån slöjd och konsthantverk till teknik och mekanik. Vi ses
på jämna onsdagar och jobbar fritt med
det vi vill.
På plats finns ett brett utbud av material och verktyg och vill du ha handledning hjälps vi åt.

Måla en tavla, konstruera en pall, laga
dina byxor, bygg om din cykel, tälj en
sked, sticka en mössa, fläta med sladdar,
skriv en låt, väv en matta. Bygg något
nytt eller laga något trasigt!
TEXT: SIMON SVENNBERG, HEMSLÖJDSKONSULENT
SÖRMLANDS MUSEUM

Tid: 16.00–19.00 på jämna onsdagar.
Plats: Kulturhuset magasinet,
Periodgången 2 i Nyköping
Kostnadsfritt!
Alla är välkomna – oavsett ålder och
tidigare erfarenhet!

Engagera
dig!
Att vara engagerad i vår förening kan
innebära olika saker! Kanske är du en hejare på att tova och vill lära ut till andra?
Kanske är du tidernas bästa kaffekokare
och kan tänka dig att fixa fika på en aktivitet? Eller är du en digital hemslöjdare
och vill hjälpa till att sprida digital information? Kanske har du idéer om texter
till Handlaget? Engagemang behövs i
olika delar av vår verksamhet, hoppas du
blir inspirerad och ser möjligheter att bidra på ditt sätt!
S PRID S LÖJDEN MED FACEBOOK

Hemslöjdsföreningen har i samarbete
med hemslöjdskonsulenterna, Sörmlands museum, en facebooksida - Hemslöjd i Sörmland. Den finns för att snabbt
nå ut med information om slöjdträffar,
utställningar och andra tips om hemslöjd
i länet. Dela gärna våra facebookinlägg
med dina bekanta. Hjälp oss gärna med
tips om evenemang att lägga ut på sidan,

hör av dig till hemslojdensormland@
gmail.com
S KRIV I HANDL AGE T

Vårt medlemsblad Handlaget kommer
ut med fyra nummer per år och behöver
fyllas med ett aktuellt och spännande
innehåll. Vi tar gärna emot dina texter
och bilder! Recensera en bok, skriv om
en utställning, gör ett slöjdarporträtt,
berätta om en slöjdteknik eller kom med
ditt bästa slöjdtips! Skicka din text och
dina bilder till hemslojdensormland@
gmail.com
Under 2015 kommer Handlaget att förändras till utseende och form. Därför är
vi intresserade av att höra dina synpunkter om Handlagets innehåll. Ska något
förändras, förbättras? Eller tycker du att
det är bra som det är? Skriv gärna till
hemslojdensormland@gmail.com och
berätta vad du tycker.

KONTAKTPERSONER:
Göra utskick via medlemsregistret via e-post
eller brev: lotta_risberg@hotmail.com
Boka lokal via Studieförebundet Vuxen-skolan:
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: asa.nordqvist@hotmail.se

TEXT: HANNA LAGERLUND
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Kalendarium
Virkad spets av Maria Gullberg från boken Virka!
Foto: Thomas Harrysson/hemslojden.org

11/3 Slöjdträff, Nyköping, Fruängsgatan
4B, Studieförbundet Vuxenskolan, kl.
18.30–20.30. Tema: Våttova i finull runt en
mall till tredimensionella former. Kontakt:
Sofie Fornander 070-202 50 31.
11/3 Öppen Slöjdklubb på Kulturhuset
Ängeln, Katrineholm, kl 15-17. För barn
mellan 7-12 år. Ingen föranmälan. Tema:
Luffarslöjd.
15/3 Vingåkersdräkten – hemvävd och
importerad, Nyköpingshus, kl 14-14.30.
Föredrag i Kungstornet med Hemslöjdskonsulent Karin Edlund. Fri entré.
18/3 Hantverkscafé i Gula Industrihuset,
Brovägen 21, Stallarholmen, kl 18.30 - 21.
Kaffe/te 20 kr. Kontakt Catharina Bäck,
070-894 05 23.
19/3 Kursrelease i Sörmlands museums
butik, Brunnsgatan 23, Nyköping. Här firas
släppet av årets kurser i slöjd och byggnadsvård med bland annat slöjddemonstrationer
och inspirerande slöjd av årets aktuella
lärare. Kom och ta del av det spännande
utbudet och passa på att ställa frågor till
hemslöjdskonsulenter och byggnadsvårdare
på museet. Slöjdkurserna arrangeras av
Sörmlands museum och Hemslöjdsföreningen Sörmland och ingår i SHR:s länsanknutna
kursverksamhet.
25/3 Slöjdträff, Nyköping, Fruängsgatan 4B, Studieförbundet Vuxenskolan, kl.
18.30–20.30. Tema: Sy nålbrev och andra
små etuier. Handledare Kerstin Uppman
Kontakt: Sofie Fornander 070-202 50 31.
28/3 Sörmlands Textilakademi, Båvens
Spinnhus, kl 10-14.30. En dag i ullens tecken
med ullexperten Alan Waller från Gnesta,
samt demonstration av maskinerna! Medtag
egen lunchmatsäck, fika finns på plats. Pris
250 kr, medlem 200 kr.
29/3 Täljakademi - Täljda skedar på
rumänskt vis, Nyköping, kl 11.00-15.00. Vi låter
oss inspireras av skedmakaren Aurelia med
familj som tillverkat skedar i Rumänien i flera
generationer. Handledare: Aurelia Marin.
Pris: 150 kr. För- och eftermiddagsfika +
material ingår. Anmälan senast: 20/3.

APRIL

8/4 Slöjdträff, Nyköping, Fruängsgatan
4B, Studieförbundet Vuxenskolan, kl. 18.3020.30. Tema: Sy nålbrev och andra små etuier.
Kontakt: Sofie Fornander 070-202 50 31.

12/4 Träd och trä i praktik och magi,
Nyköpingshus, kl 14-14.30. Föredrag i
Kungstornet på med Hemslöjdskonsulent
Helena Åberg. Fri entré.
15/4 Hantverkscafé i Gula Industrihuset,
Brovägen 21, Stallarholmen, kl 18.30 - 21.
Kaffe/te 20 kr. Kontakt Catharina Bäck,
070-894 05 23.
18/4 Klädbytardag på Träffen i Nyköping.
Sörmlands museum deltar på klädbytardagen med två workshops! Vill du pimpa din
skjorta? Vill du ha tips på hur du gör för att
dina kläder ska hålla längre? Arr: Nyköpings
kommun. För mer information om tider och
inlämning av kläder, håll utkik på nykoping.se
19/4 Sörmlands Täljakademi, Skydda
dina eggverktyg, Flen, kl 10.00 – 16.00. Vi
jobbar med olika typer av material och tekniker för att tillverka vackra och funktionella
eggskydd till våra skärande verktyg. Handledare: Ulf och Ulrika Eckardt. Pris: 200 kr,
medlem 150 kr, För- och eftermiddagsfika +
material ingår. Anmälan senast: 6/4.
22/4 Slöjdträff, Nyköping, Fruängsgatan
4B, Studieförbundet Vuxenskolan, kl.18.3020.30. Tema: ”Plåterbruk” med Simon
Svennberg. Kontakt: Sofie Fornander
070-202 50 31.

30-31/5 Kurs: Garvning av fiskskinn,
Katrineholm, kl 9.00 – 17.00. Lärare: Linda
Maasing, garvare med verkstad i Rejmyre.
Pris: 1500 kr, medlem 1300 kr, ungdom 800
kr. Anmälan senast: 8/5.

JUNI

15-17/6 Kurs: Skärsvarvning, Nyköping,
kl 9.00 – 17.00. Lärare: Åke Landström,
yrkessvarvare från Örebro. Pris: 1900 kr,
hemslöjdsmedlem 1700 kr, ungdom 1200 kr.
Anmälan senast: 25/5.
23-25/6 Kurs: Möbeltapetsering, Nyköping, kl 9.00-17.00. Lärare: Gunnela Zätterström, tapetserare med egen verkstad i
Nyköping. Pris: 1900 kr, medlem 1700 kr,
ungdom 1200 kr. Anmälan senast: 29/5.
25/6 Kurs: Återbruk och Redesign,
Katrineholm, kl 9.00 – 17.00. Lärare: Eva
Svensson, återbrukare och lärare på Eskilstuna folkhögskola. Pris: 750 kr, medlem 650
kr, ungdom 400 kr. Anmälan senast: 5/6.
29-30/6 Kurs: Tvåändsstickning,
grundkurs, Eskilstuna, kl 9.00 – 17.00.
Lärare: Agneta Söderberg, stickerska. Pris:
1500 kr, medlem 1300 kr, ungdom 800 kr.
Anmälan senast: 5/6.

MAJ

ME R INFO!

6/5 Slöjdträff, Nyköping, Fruängsgatan 4B, Studieförbundet Vuxenskolan, kl.
18.30–20.30. Tema: ”Plåterbruk” med
Simon Svennberg. Kontakt: Sofie Fornander
070-202 50 31.

För mer information om kurser och träffar se
slojdisormland.se och sormlandsmuseum.se eller
kontakta hemslöjdskonsulenterna.

17/5 Vårmarknad på Nynäs Slott kl 12-16.
Trädgård, hantverk och invigning av slöjdutställningen Friargåvor. Fri entré.
Trädvandring - en aktivitet med Täljakademin
och prova-på-material med handledare
Helena Åberg. OBS! För att delta i Täljakademins aktivitet krävs föranmälan till Simon
Svennberg senast: 4/5.

NÄSTA NUMMER AV HANDLAGET

20/5 Hantverkscafé i Gula Industrihuset, Brovägen 21, Stallarholmen, kl 18.30-21.
Kaffe/te 20 kr. Kontakt Catharina Bäck,
070-894 05 23.
30-31/5 Kurs: Luffarslöjd, Valla, kl 9.00
– 17.00. Lärare: Peder Strådal, trådslöjdare
och slöjdlärare. Pris: 1500 kr, medlem 1300
kr, ungdom 800 kr. Anmälan senast: 11/5.

Manusstopp för nästa nummer av
Handlaget är 3 maj 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

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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