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Returslöjd - från gammalt till nytt

Do It Together – Returslöjd
Som en av sex föreningar runt om i landet kom Sörmlands Hemslöjdsförening med i SHR:s (Sveriges
Hemslöjdsföreningars Riksförbund) projekt Do It Together (DIT). DIT handlar om att hitta nya arenor,
nya former och nya målgrupper för slöjdandet.
Sörmlandsprojektet heter Returslöjd
med underrubriken lappa, laga, förnya och är ett samarbete mellan Hemslöjdsföreningen, Eskilstuna folkhögskola och ReTuna Återbruksgalleria. I korthet vill projektet uppmuntra till att vi vårdar och lagar
våra saker istället för att kasta dem.
Under 10 torsdagar i höst kommer vi
bjuda in allmänheten att komma till
ReTuna. Varje torsdag har ett eget
tema. På plats finns verktyg, material och handledning. Det är gratis
och ingen anmälan behövs. Alla är
välkomna.
Vi har haft två uppstartsträffar
i projektet, den 22 maj bjöds föreningens medlemmar in för att bland
annat tillsammans prova att laga
eller pryda kläder med så kallad
sashikosöm. Du kan läsa mer om den
träffen på bloggen som SHR har på
sin hemsida. Där finns inlägg från
de olika delarna i DIT, doittogether.
hemslojden.org

Vi har också haft en uppstartsträff med de föreningar som är
nyfikna på vad vi håller på med i
Sörmland. Tyvärr kunde inte alla
föreningar komma, men vi som var
där diskuterade till exempel hur
vi kan samarbeta runt den så kal�lade återbruksslöjden, föreningarna
emellan.
Vi startade 1 september med papperstema. Den 8 september har vi
temat ”Lappa och laga kläder”. Den
som har fina tyger eller trasiga kläder
hemma och vill göra något nytt av
dem, eller bara är nyfiken på vad som
finns att göra av textil är välkomna.
Returslöjd finns på Facebook,
som event och som community.
Har ni frågor eller funderingar,
eller vill ni vara med som handledare
vid något av tillfällena; hör av er till
eva.svensson.e-tuna@folkbildning.net
Projektledare är Isabelle Frost
tillsammans med Eva Svensson.

PROGRAM, DROP-IN kl 16-19
8 sep: Lappa och laga kläder
15 sep: Laga, ändra hemtextilier
22 sep: Nya användningsområden för
petflaskor och kaffepaket
29 sep: Smyckestillverkning
6 okt: Spillbitar av trä, handverktyg:
borrmaskin och skruvdragare
13 okt: Laga och ändra små möbler
20 okt: Mormors slöjdalster på nytt sätt
3 nov: Julklappar i återbrukat material
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Slöjd för och
med nyanlända
Under hösten kommer hemslöjdsenheten på
Sörmlands museum att genomföra olika slöjdaktiviteter för nyanlända.
Vi kommer att slöjda på asylboenden, med ensamkommande flyktingbarn och ordna utflykter på olika teman.
Vi kommer också att anordna ungdomsaktiviteter
på temat ”Slöjd, musik, dans och mat” på olika platser
i länet.
Ansvariga för verksamheten är Anny Liivamäe,
hemslöjdskonsulent och Peder Strådal, projektledare.
Om du vill veta mer, kontakta gärna Peder eller Anny via mail eller telefon: peder.stradal@dll.se,
072-141 31 81, anny.liivamae@dll.se, 076-721 88 80
TEXT: HELENA ÅBERG
FOTO: KARIN ANDERSSON
Anny Liivamäe och Peder Strådal ansvarar för slöjdaktiviteter för nyanlända

Ullfestival - femte året i rad
Årets Ullfestival blev en lyckad tillställning. Det var mera av allt inte minst av blåsten då
ett utställartält hamnade i vattnet och cafétältets tak flög av!

Över 1000 personer besökte Ullfestivalen i Sparreholm. Här visades fårklippning, kardning m.m. samt hantverk i ull och skinn

Över 1000 besökare kom och tittade på 28 utställares hantverk av
olika slag samt fårskinn och ull.
Ull finns på andra djur än får
och Alpacka och Mohairget fanns
representerade i form av ull och garn.
Årets tema var ”Pelles nya
kläder” där hela processen visades,
med fårklippning, kardning, spinning på slända och färgning av
garn. En saga av Elsa Beskow som

de äldre besökarna väl känner till.
Det fanns två olika workshops
som var välfyllda, där Marianne
Werner Sundström visade tvåändsstickning och Christina Johansson
och Paula Kiili instruerade i
vänskapsbandsflätning. I ett tält
kunde man även prova på att nåltova under ledning av Ami Eriksson och Gudrun Lindgren.
Visningarna av Spinneriet var

välbesökta och Kerstin Karlén uppskattar att hon hade ca 300 personer på de olika visningarna under
dagen. Kerstin är den som basar
för produktionen till vardags.
Ullfestivalen är ett uppskattat
evenemang som återkommer nästa
år.
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Broderier i Berga
kulturkapell

Broderiverket ”Krokimodell” av Maud Jonsson

Nästan 150 broderier har visats i
Berga kulturkapell i sommar. Tre
lokalavdelningar av Täcklebo broderiakademi, Örebro, Katrineholm och
Norrköping/Linköping ställde ut sina
alster under tre veckor.
Besökaren kunde konstatera att
mångfalden var imponerande. Stort
och smått, i sprakande färger eller i
mer återhållna färgskalor. Här släpptes
kraften och glädjen loss i broderandet.
För den som kände lusten att prova
på fanns chansen en lördag medan utställningen pågick. Lustbrodösen Gudrun Svahn höll en workshop för både
nybörjare och mer erfarna. Känner du
att det är dags att börja? Trä på nålen
och sätt igång!
Om du vill ha inspiration
och sällskap, sök upp närmaste
lokalavdelning av Täcklebo broderiakademi. I Sörmland finns det avdelningar i Katrineholm och Eskilstuna.
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Inspiratören Gudrun Svahn höll i broderiworkshopen

”Glamour” av Kerstin Tornebrink

”Lysande flammor”
av Ulla Månsson

Kalendarium
September
15/9 Laga & ändra hemtextilier, ReTuna,
Eskilstuna. Drop in Kl 16-19. Frågor &
anmälan se:
17/9 Hantverksfest, Nynäs slott
Kurser i slöjd och byggnadsvård på Nynäs
Slott. OBS! Enstaka platser kvar på vissa kurser, kontakta Karin Edlund för mer info: karin.
edlund@dll.se, 0155-24 70 94. Se program
på sormlandsmuseum.se/hantverksfest
18/9 Finissage i utställningen Hållbart
Hemma och Höstmarknad på Nynäs Slott.
Prova på att tälja för köket och nåltova höstens
frukter. Fri entré, ingen föranmälan. För fullt
program se www.nynasslott.se. Frågor se:
22/9 Petflaskor i returslöjd, ReTuna, Eskilstuna. Drop in kl 16-19. Frågor & anmälan se:
29/9 Smyckestillverkning, ReTuna, Eskilstuna. Drop in kl 16-19. Frågor & anmälan se:

Oktober
1/10 Kurs: Krokning, Trosa, kl 9.00-16.30.
Lär dig den spännande garntekniken krokning!
Lärare: Eva Andersson, slöjdare. Pris: 800
kr (medlem 700 kr, ungdom 400 kr). OBS!
Endast ett fåtal platser kvar! Anmälan senast
12/9 till:
Frågor se:
6/10 Spillbitar av trä - returslöjd, ReTuna,
Eskilstuna. Drop in kl 16-19. Frågor &
anmälan se:
8-9/10 Kurs: Tälj Skedar, Vingåker, kl 9.0016.30. Vi täljer skedar och slevar i färskt trä
och lär oss grundläggande materialkunskap.
Lärare: Anja Sundberg, slöjdare. OBS! endast
fåtal platser kvar. Pris: 1600 kr (medlem
1400, ungdom 800 kr). Anmälan senast 16/9
till:
Frågor se:
15/10 Kurs: Slipa verktyg, Nyköping, kl
9.00-16.30. Lär dig slipa dina knivar, yxor, hyvelstål, stämjärn mm på frihand och med jiggar.
Lärare: Ramon Persson, slöjdare och snickare.
OBS! Endast fåtal platser kvar! Pris: 800 kr
(medlem 700 kr, ungdom 400 kr).
Anmälan senast 23/9 till:
Frågor se:
5–6/10 Utförsäljning av slöjdmaterial
och böcker! Museibutiken i Åhuset, Östra
Trädgårdsgatan 2, Nyköping, kl 13-19. Vi
minskar nu våra äldre lager inför museets flytt
till nya lokaler. Vävgarner, folkdräktsmaterial,
keramik, Hertig Karlsglas 2:a sort., böcker från
Sörmlands museums förlag mm. Även 20 %
rabatt på delar av ordinarie sortiment under
dessa dagar! Kontakt: anne.elmdahl@dll.se
eller karin.edlund@dll.se

8/10 Sörmlands Textilakademi, Gästgivaregården, Malmköpings hembygdsgård,
kl 10.00–15.30 (fika finns fr 9.30). Sonja Berlin
visar brickvävning och berättar om teknikens
historia och möjligheter och sedan provar vi på
att väva. Pris: 250 kr (medlemmar 200 kr).
Anmälan senast 30/9. Föranmälan till:
13/10 Laga & ändra möbler, ReTuna, Eskilstuna. Drop in kl 16-19. Frågor & anmälan se:

Anmälan & frågor
Anmälan mailas till:
kurser.sormlandsmuseum@dll.se
Helena Åberg, tel 0709-46 15 26
helena.aberg@dll.se
Karin Edlund, tel 0155-24 70 94
karin.edlund@dll.se
Eva Svensson, tel 070 45 45 516

eva.svensson.e-tuna@folkbildning.net

20/10 Mormors slöjdalster på nytt sätt
ReTuna, Eskilstuna. Drop in kl 16-19. Frågor &
anmälan se:
28-30/10 Kurs: Möbeltapetsering, Nyköping, lör-sön kl 9.00-16.00. Lär dig grunderna
i möbeltapetsering eller fördjupa de kunskaper
du redan har. Du arbetar med ett eget objekt.
Lärare: Gunnela Zätterström. Pris: 1800 kr
(medlem 1600 kr, ungdom 1000 kr). Anmälan
senast 7/10 till:

November
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3/11 Julklappar i returslöjd, ReTuna, Eskilstuna. Drop in kl 16-19. Frågor & anmälan se:
12-13/11 Kurs: Nålbindning. Båvens
Spinnhus, Sparreholm, kl 9.00-16.30.
Lärare: Eva Anderson. Pris: 1600 kr (medlem
1400 kr, ungdom 800 kr). Anmälan senast
21/10 till:
19/11 Sörmlands Textilakademi, IOGThuset, Nyköping. Vi testar syrafärgning av
ull och silke med Erik Torstensson. Mer info
kommer senare.
25-27/11 Kurs: Skärsvarvning, Nyköping,
kl 9.00-16.30. Lärare: Åke Landström. Pris:
2500 kr (medlem 2300 kr, ungdom 1200 kr)
Anmälan senast 4/11 till:

Sörmlands
Täljakademi
Höstens program för Täljakademin är
inte klart vid Handlagets tryck men det
kommer att handla om att fördjupa sina
kunskaper i hyvling och olika sammansättningstekniker. Kontakt: Helena Åberg,
helena.aberg@dll.se, tel 070-946 15 26.
Vi kommer att lägga ut kursprogram
på www.sormlandsmuseum.se i början
av september. För mer information om
kurserna och anmälningsblankett, se:
www.sormlandsmuseum.se/kurser.
Du kan också skriva ett mail direkt till
kurser.sormlandsmuseum@dll.se
Anmälan skall innehålla namn, adress,
e-postadress och telefonnummer.

Nästa nummer av
Handlaget!
Manusstopp för nästa nummer av
Handlaget: 13 november 2016.
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.

Kontaktuppgifter
Hemslöjdsföreningen Sörmland

Ylva G Karlsson, ordförande • 0730-68 31 42

hemslojdensormland@gmail.com
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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