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Hemslöjdsföreningen Sörmland

Sista numret för i år - snart är det jul!

Hantverksfest
på Nynäs Slott
17 augusti
Förra året arrangerades Slöjdfest - en heldag med
olika slöjdkurser för barn och vuxna på Nynäs
Slott mellan Nyköping och Trosa. Det blev en
mycket uppskattad dag och vi ville såklart göra
det igen i år!
Eftersom utställningen Hållbart Hemma fanns på plats
ville vi knyta ihop både slöjd och byggnadsvård med
ett hållbarhetstema och Slöjdfesten fick byta namn till
Hantverksfest.
Under den fullspäckade, soliga septemberdagen fick
de drygt 30 deltagarna prova på att tillverka tampade
näverburkar, slöjda i återbruksplåt, färga tyg och papper
med växter och skrot och bygga en stampad vägg av lera
och jord.
Det är något särskilt att kunna vara på samma ställe
och göra det man gillar bäst och vi hoppas att familjen,
kompisgänget, far- och morföräldrar med barnbarn och
alla som deltog på egen hand hade en toppendag!
Tack till alla lärare, tappra funktionärer och deltagare som bidrog till en inspirerande och lärorik dag med
mycket slöjdglädje!
Hantverksfesten arrangerades av Sörmlands museum
i samarbete med Hemslöjdsföreningen Sörmland och
Sörmlands Naturbruk/Nynäs Slott.
TEXT: KARIN EDLUND
FOTO: HELENA ÅBERG
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Slöjdträff på Ängeln
i Katrineholm
Kvällens tema 7 november var att brodera på ylle. De mest kända
yllebroderierna i Sverige är väl de skånska. Men även Danmark
och Norge har rika skatter av folkliga yllebroderier. Färger och
former flödar över bonader och dynor.
I denna mycket fria teknik
fick brodösens fantasi och
handlag fritt spelrum. Det
blev textila målningar med
ofta mycket personliga
uttryck. Kraftfulla hästar
galopperar fram tillsammans med skygga hjortar och i skuggan under
ett träd betar en enhörning. Och hur tänkte hon
som broderade sin man
ridande på en tupp?
Och så dessa fantastiska blommor, både de i
verkligheten förekommande och de som
endast finns i fantasins rabatter.
Inför kvällens
slöjdträff dukade Åsa
Nordqvist upp, först kläde
till bottentyg och sedan pärlor,
paljetter, band, spetsar och knappar. Och så förstås ullgarner i
alla tänkbara färger och kvaliteter. Återbruk går väl ihop med
yllebroderi. Överblivet garn från
vävar och restgarn från stickprojekt kommer väl till pass, såväl
entrådigt som flertrådigt. En liten
spole silkestråd kan ge blänk i en
blomma.
Böcker att inspireras av och

knycka ideér ur fanns också på
bordet. Det bläddrades flitigt i
boken Brodera på ylle från Hemslöjdens förlag. Men den största
inspirationen gavs nog runt bordet
i samtal och tankeutbyte. Tiden
gick fort och när det var dags att
plocka ihop för denna gång var
många arbeten påbörjade men
inte färdiga. Jag hoppas att jag får
se några av de påbörjade broderierna i färdig form.
TEXT: YLVA G KARLSSON

Bilder ur boken ”Brodera på ylle!” av Eva
Berg, Carina Olsson, Anna Wengdin och
Annhelén Olsson. Utgiven av Hemslöjdens
förlag. Foto av Thomas Harrysson.
Bilder överst: Vintervantar och broderade
muddar av Carina Olsson. Till höger: Livband
av Eva Berg.

Skogen sjunger
En utställning på Wij Trädgård i Ockelbo, sommaren 2016
I somras visades utställningen Skogen sjunger där
kvinnor, från många olika
städer och landskap, fick
detta tema att med textil
utforma en skog där barnen
skulle vara i centrum.
Vi jobbade i ett år
med denna utställning
och alla designade på sitt
vis. Tillsammans med
Konst och Landskap och
K.N.A.K (Kreativ Naturkontakt) jobbade vi fram
en rolig och kul utställning.
Myrstackar, stubbar,
fåglar, myror, träd, grillplats, skogstroll, mossa,
blåbär, svampar, fågelbon,
fågelholkar och stenar –
vi skapade en skog där
barn skulle kunna leka.
32 kvinnor deltog i utställningen och AnnMargret Johansson var
projektledare.
Nu visas en del av Skogen
sjunger på Retuna Återbruks-

Japansk Origami för
hela familjen!
Söndagen den 11 december
slöjdar vi i origami, som betyder
vika papper. Slöjd för barn och
föräldrar i Ungdomens hus,
Stationsvägen 7, Vagnhärad,
kl 14-18.
Arrangör: Sörmlands museum
i samarbete med ABF och
Spinnverkstan i Hölö kyrkskola.
Kontakt: Anny Liivamäe,
anny.liivamae@dll.se

gallerian i Eskilstuna och finns
där till och med lördag 31 december. Välkomna!
TEXT OCH FOTO: ANNMARGRET JOHANSSON

Ur Björk
Gå gärna och se utställningen Ur
Björk som vandrat runt i Sverige i
ca 2 år. Den visas t o m 15 januari
på Norrköpings stadsmuseum.
Hur många föremål finns det
i en björk?
Tjugotvå slöjdare i Västra Götaland och Värmland förädlade en
25 m hög björk till ca 390 bruks- och
konstföremål. Skickligt, vackert,
fantasifullt och inspirerande!
Varje tisdags kl 11-13 till och
med 13 december kan man dessutom, med handledning, tälja
inom utställningen. I färsk björk
förstås!
TEXT & FOTO: LOTTA RISBERG
Glutenfria Ballerinakakor slöjdade i björk!

TIPS!

Kalendarium
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November
Mån 21/11 Stickträff Kulturhuset Ängeln i
Katrineholm, kl 16.30-19.00. Material finns på
plats. Kontakt: Åsa Nordqvist,
asa.nordqvist@hotmail.se
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Ons 23/11 Tälja i färskt trä på NY-fiket,
Propellerteaterns lokal, Behmbrogatan 16,
Nyköping, kl 15.30-17.30. Handledare: Mette
Handler och Hanna Lagerlund. Språkcafé för
ungdomar 15-25 år. Kontakt: Anny Liivamäe,
anny.liivamae@dll.se
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Fre 25/11 Craft Kitchen på Ungkulturhuset
Perrongen, Lokstallarna, Östermalmsgatan 1,
Katrineholm. Kl 17-21. Kulturkväll för unga
16-25 år med återbruksworkshop med Johanna
Thörnqvist och Cristina Cuhna. Kontakt: Anny
Liivamäe, anny.liivamae@dll.se

God Jul &
Gott Nytt
Slöjdår!

Lör 26/11 Craft Kitchen på Ungdomens
hus, Kungsgatan 42, Eskilstuna. Kulturkväll för
unga 13-23 år. Broderi- och graffitiworkshop
med Silje Andersson och Shora Dehnavi.
Kontakt: Anny Liivamäe, anny.liivamae@dll.se

Nästa nummer av
Handlaget!

December
Mån 5/12 Slöjdträff - Vi gör slöjd av halm
Kulturhuset Ängeln i Katrineholm, kl 16.3019.00. Material finns på plats. Kontakt: Åsa
Nordqvist, asa.nordqvist@hotmail.se
Ons 7/12: Öppen slöjdklubb Träffpunkten
i Lagersberg, Lagrådsgatan 3, Eskilstuna, kl
17-19. Vi slöjdar med papper. Kontakt: Anny
Liivamäe, anny.liivamae@dll.se
Lör 10/12 Julslöjd med täljakademin
Söderskolan i Flen, kl 10-16. Vi täljer roliga
och användbara föremål för julen som tomtar,
grötslevar, ljusstakar och änglar. Handledare:
Ulrika och Ulf Eckardt. Pris: 100 kr medlem,
övriga 150 kr. Anmälan senast 2/12 till:
kurser.sormlandsmuseum@dll.se
Sön 11/12, 3:e adv. Slöjd i Kungstornet
på Nyköpingshus, kl 11-14. Vi tillverkar vackra
presentaskar i återbrukspapper. Barn under
10 år i vuxens sällskap, fri entré, ingen föranmälan. Kontakt: Sofia Jansson, Sörmlands
museum sofia.u.jansson@dll.se
Sön 11/12, 3:e adv. Slöjd för barn och
föräldrar - Origami, Ungdomens hus,
Stationsvägen 7, Vagnhärad, kl 14-18.
Arrangör: Sörmlands museum i samarbete
med ABF och Spinnverkstan i Hölö kyrkskola.
Kontakt: Anny Liivamäe, anny.liivamae@dll.se
Sön 18/12, 4:e adv. Slöjd i Kungstornet
på Nyköpingshus, kl 11-14. Vi slöjdar i trä.
Barn under 10 år i vuxens sällskap, fri entré,
ingen föranmälan. Kontakt: Sofia Jansson,
Sörmlands museum sofia.u.jansson@dll.se.

Tomte av Hanna Lagerlund

Januari 2017
Lör-sön 28-29/1 Kurs i Nålbindning,
Båvens Spinnhus, Sparreholm, kl 9.00-16.30
Lärare: Eva Anderson. Du lär dig grunderna i
den urgamla tekniken nålbindning och hinner
börja på ett eget projekt, t ex vantar.
Pris:1 600 kr, medlem 1 400 kr, ungdom 800 kr.
Anmälan senast 8/1. För mer information
och anmälan: www.sormlandsmuseum.se/
kurser. Frågor och kontakt: Karin Edlund, tel
0155-24 70 94 karin.edlund@dll.se

Manusstopp för nästa nummer av
Handlaget: söndag 19 februari 2016.
Vill du bidra till att Handlaget blir som du
vill? Skicka in högupplösta 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.

Kontaktuppgifter
Hemslöjdsföreningen Sörmland

Ylva G Karlsson, ordförande • 0730-68 31 42

hemslojdensormland@gmail.com

Kolla in

sormlandsmuseum.se
eller slojdisormland.se
för att se aktuella kurser
och slöjdträffar. Du kan
även hitta oss på facebook
sök på Hemslöjd i
Sörmland!

Björneberg 1 Forsa • 641 91 Katrineholm
www.slojdisormland.se
Länshemslöjdskonsulenterna
Sörmlands Museum
Karin Edlund, Textil • 0155-24 70 94,
076-721 91 11 • karin.edlund@dll.se
Anny Liivamäe, Barn & ungdom • 0155-24 55
23, 076-721 88 80 • anny.liivamae@dll.se
Helena Åberg, Enhetschef/hårdslöjd
0155- 24 57 27, 070-946 15 26

helena.aberg@dll.se
www.sormlandsmuseum.se
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