
SLÖJD
BLADET

BUTIKSVERKSAMHETEN 
Hemslöjden i Umeå AB
Skolgatan 49, 903 27 Umeå
Öppettider: måndag-fredag 11.00 – 18.00, lördag 11.00 – 15.00. Öppettider kan 
komma att justeras utifrån rådande läge. 
För aktuell info se våra sociala medier eller Hemslöjdens googlesida.

Tel: 073-8137013
E-post: info@hemslojdenumea.se
Facebook och Instagram @hemslojdenumea

Medlemsrabatt
Som medlem i SHR-ansluten hemslöjdsförening får du 
10% rabatt på garn och böcker på Hemslöjden i Umeå.

Slöjdkvällar i butiken
Slöjdkvällarna pausas under vår och sommar och vi hoppas kunna sätta igång igen 
till hösten!

Livesändning från butiken
Häng med under två tisdagkvällar när vi pratar garn, broderi, stickning mm 
utifrån det sortiment som finns på Hemslöjdsbutiken. Eventet är under planering, 
information om hur du deltar kommer i våra sociala kanaler!

13 april kl. 18.30 Tema Stickgarner
11 maj kl. 18.30 Tema Broderimaterial

 
ÅRSSTÄMMA 
VÄSTERBOTTENS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING
Föreningens årsmöte sänds digitalt via Teams den 31 mars. 
Anmälan till info@vasterbottenslojd.se senast den 28 mars.

Hej!
Det här informationsbladet skickas hem till alla som är medlemmar i Västerbottens läns 
hemslöjdsförening och till skolor och bibliotek m. fl. Här kan du hitta information om vad 
som är på gång.

BLI MEDLEM I HEMSLÖJDEN
Hemslöjden samlar slöjd och hantverksintresserade människor. Här träffar du de som 
är intresserade av att lära sig mer eller vill dela med sig av sina slöjdtekniker –ung som 
gammal, nybörjade som erfaren. Som medlem får du rabatt på prenumerationen av tidskriften 
HEMSLÖJD.

Medlemsavgift: 220 kr, familj: 270 kr, ungdom: 50 kr
På www.hemslojden.org kan du läsa mer.
För att ta del av alla våra aktiviteter se till att du har meddelat din e-postadress.
Skicka den till info@vasterbottenslojd.se

LÄNSHEMSLÖJDSKONSULENTERNA
Kungsgatan 98, 903 32 Umeå
E-post: info@vasterbottenslojd.se Info: www.vasterbottenslojd.se
Följ oss på facebook: http://www.facebook.com/vasterbottenslojd
Vi finns på instagram: @vasterbottenslojd

Länshemslöjdskonsulent, textil slöjd
Rebecka Adelhult Feklistoff
Tel: 072-341 98 38 E-post: rebecka.a.feklistoff@hemslojd.org

Länshemslöjdskonsulent, hård slöjd
Felix Wink 70%
Tel: 070-276 63 99 E-post: felix.wink@hemslojd.org
Isac Enetjärn 30%
Tel: 070-516 77 55 E-post: isac.enetjarn@hemslojd.org

Kommunkonsulent, Skellefteå kommun
Ulrika Hedlind Berggren 60%
Tel: 0910-73 50 00 E-post: handens.hus@skelleftea.se

COVID-19
Vi följer myndigheternas rekommendationer och restriktioner och anpassar våra aktiv-
iteter efter dem för att på bästa sätt undvika smittspridning. Planerade aktiviteter kan bli 
påverkade av nya omständigheter, håll dig uppdaterad på vår hemsida och sociala me-
dier. Kontakta oss om du har särskilda funderingar kring detta.

Västerbottens läns hemslöjdsförening/Länshemslöjdskonsulenterna 
VÅRVINTER 2021
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SLÖJDBLADET NR 1 VÅRVINTER 2021
Västerbottens läns hemslöjdsförening/Länshemslöjdskonsulenterna

KURSER OCH SLÖJDTRÄFFAR
Nu drar vi igång med digitala kurser, häng med!
Kurserna sänds via Teams och kostar 500 kronor för fyra 
kurstillfällen. Vi tar en kaffepaus någonstans mitt i där man 
kan sitta kvar och prata eller ta en paus från datorn en liten 
stund. För att delta behöver ni en dator eller läsplatta med 
kamera och mic.

BRODERIKURS

7 april kl.18.00-21.00 
Högt upp i luften – fritt broderi med perspektiv från ovan.  
Ledare Karin Lundström

10 april kl.13.00-16.00 
Mot ljusare tider – seriebroderi i tre rutor.  
Ledare Britt-Lis Lindqvist 

14 april kl. 18.00-21.00
Brodera med BK 
Ledare Olivia Molin, Amanda Vikström från Broderiklubben BK 

17 april kl. 13.00-16.00  
Allt är guld som glimmar – grannlåtens broderitekniker. 
Ledare Emma Ewadotter

Om du inte broderat förut och vill ha en introduktion för att 
kunna delta i kursen så kommer vi att lägga ut beskrivningar 
och länkar på vår hemsida. Vi skickar ut kit med grundläg-
gande material, mer information vid anmälan.

Anmälan broderikurs rebecka.a.feklistoff@hemslojd.org

Karvsnitt.              Foto: Isac Enetjärn 

KARVSNITTSKURS

26 april kl.18.00-21.00  
Uddsnitt och linjer   
Ledare hemslöjdskonsulent Isac Enetjärn

28 april kl. 18.00-21.00  
Bokstäver & siffror    
Ledare Frida Jacobsson 

3 maj kl. 18.00-21.00  
Baka med kniven – att skära kakor och bullar.
Ledare Molly Sjöstam 
 
5 maj kl. 18.00-21.00 
Kolrosning
Ledare Niilá Omma

Kursen lämpar sig för nybörjare och för dig som vill utveckla 
ditt täljande med att skära mönster, ord och årtal. Vi skickar ut 
kit med knivar och träbitar till alla deltagare, mer information 
vid anmälan. 

Anmälan karvsnitt felix.wink@hemslojd.org

Sticka Man!
20 april kl.18.30-20.00

Till denna digitala träff välkomnar vi särskilt dig som är kille/
man och som ännu inte provat på stickning, eller som behöver 
komma igång igen efter en längre paus. Vår hemslöjdskonsu-
lent Isac Enetjärn visar grunderna för uppläggning av maskor, 
rätstickning och avmaskning. Du behöver valfritt garn och två 
stickor i lämplig storlek. 

Anmälan och frågor: isac.enetjarn@hemslojd.org 

UTSTÄLLNINGAR 
EN VÄRLD FULL AV TECKEN 
- genom 20 slöjdares händer. 
22 mars – 15 april, Åsele Bibliotek. 
Utställningen med verk av 20 hårdslöjdare från Västerbot-
ten visas under ett års tid på olika platser i länet. Nu kommer 
turen till Åsele.

Öppettider: mån 9.00 -19.00, tis 9.00-17.00, tor 9.00-19.00,  
fre 9.00-14.00

1 KVM LIN VÄSTERBOTTEN
Alla kan odla lin! Allt du behöver är frö och en kvadrat-meter. 
På latin heter lin Linum usitatissimum, det betyder det högst 
nyttiga. Lin är en underbar växt och vi vill att fler ska lära 
känna den lilla blå blomman!

Vill du odla med oss? 
Bor du i Västerbotten kan du anmäla dig på vår hemsida, 
www.vasterbottenslojd.se, så får du kostnadsfritt hem ett brev 
med fröer och en enkel odlingsinstruktion. 1 maj är sista da-
gen att anmäla sig så att fröerna kommer i backen i tid. Under 
odlingssäsongen får du e-post med odlingstips, kulturhistor-
iska kuriosa och tips på besöksmål och aktiviteter med linan-
knytning. Kan du inte odla en hel kvadratmeter utan bara en 
kruka är du lika välkommen i projektet.

1 kvm lin är ett projekt som drivs av Svenska hemslöjds-
föreningar riksförbund SHR, hemslöjdsföreningar och 
hemslöjdskonsulenter/utvecklare runt om i landet. I Väster-
botten samarbetar Västerbottens läns hemslöjdsförening, 
länshemslöjdskonsulenterna, Handens hus i Skellefteå och 
Linföreningen Linnéa.

Mer information hittar du på www.vasterbottenslojd.se och på 
www.hemslojden.org/fa-kunskap/1-kvm-lin/

SLÖJDFESTIVALEN I GRANÖ
16 - 17 juli är det dags för den andra upplagan av Sjungare- 
gårdens Slöjdfestival i Granö. Det blir ett program med kurser 
och workshops i hård och textil slöjd, en familjehörna där 
hela familjen kan slöjda. Festivalen arrangeras av Sjungar-
egårdens kulturcentrum i samarbete med länshemslöjdskon-
sulententerna.

Mer information kommer under våren, håll utkik på vår hem-
sida och sociala medier eller besök Sjungaregårdens hemsida 
www.granobeckasin.com/sjungaregarden/

Textilfest.         Illustration: Ylva Stadin 

TEXTILFEST
Med anledning av den rådande pandemin flyttas årets Tex-
tilfest till den 21 - 22 augusti. Årets Textilfest kommer att ha 
fokus på workshoppar och föreläsningar med flera kända tex-
tilinspiratörer. Workshopparna kommer att vara på Medlefors 
Folkhögskola i Skellefteå. Den trevliga mässan på Folkets 
park kommer inte att kunna genomföras i år men vi jobbar på 
en alternativ lösning. Anmälan öppnar den 19 maj. Mer infor-
mation om programmet och anmälan kommer allt eftersom att 
läggas upp på hemsidan www.textilfest.wordpress.com

Arrangörer: Handens hus/Skellefteå kommun, Länshemslöjds- 
konsulent, textil/Västerbottens läns hemslöjdsförening, ABF & 
privata initiativ.

HEJ TEXTILARE I VÄSTERBOTTEN!                             
Vi vill gärna ha kontakt med dig för att kunna sprida informa-
tion och bjuda in till träffar, fortbildningar och uppdrag. Är du 
intresserad? Anmäl dig till mejllistan Textilnätverket genom att 
skicka ett mejl till rebecka.a.feklistoff@hemslojd.org

VÄVSTUGOR
Efterlysning! Vi önskar uppdatera förteckningen över vävs-
tugor i Västerbotten för att kunna hänvisa personer som är 
intresserade av att väva till rätt plats. Har du aktuella uppgifter 
till din vävstuga mejla till: rebecka.a.feklistoff@hemslojd.org. 
Tack för hjälpen!

NYHETER DIGITALT?
Vi arbetar för att mer information ska kommuniceras via digi-
tala kanaler och därför behöver vi samla in mejladresser.
Vill du ha information digitalt skicka din mejladress till 
info@vasterbottenslojd.se. Tack!

HANDENS HUS PROGRAM VÅREN 2021            
Handens hus drivs i samarbete mellan Skellefteå kommun och 
Västerbottens läns hemslöjdsförening. I verksamheten jobbar 
en kommunal hemslöjdskonsulent med program, aktiviteter, 
utställningar och rådgivning till slöjdare och konsthantverkare. 
Verksamheten vänder sig till både barn och vuxna. 

SLÖJDKVÄLLAR i Handens hus och via Teams                           
Tisdagar kl. 18.30-21.00

I vår testar vi digitala slöjdkvällar. Vi kör dem via digitala möte-
splatsen TEAMS. Detta innebär att du senast fredagen innan 
varje träff behöver meddela din epost till handens.hus@skel-
leftea.se. Du får sedan en kallelse samma tisdag som slöjd-
kvällen äger rum. I kallelsen finns en länk som du använder 
för att ansluta till slöjdkvällen.

Antalet platser i Handens hus kommer vara begränsade uti-
från gällande regler på grund av covid -19. Därför måste du 
även anmäla dig till ovanstående adress om du vill komma till 
Handens hus och invänta svar om det finns plats. Beroende 
på pandemin kan det bli så att slöjdkvällarna blir helt digitala.

Förberedelser: I texten om slöjdkvällarna kan du se vad du 
behöver förbereda för material om du är med digitalt. På Han-
dens hus finns material och redskap på plats och du betalar 
för det material du använder.

Kvällarna är mest anpassade för vuxna men alla slöjd-in-
tresserade är välkomna, är du under 13 år kom alltid i vuxens 
sällskap.  

20 april                                                                               
Sticka mönsterstickning, rita din egen vante                    
Du behöver: Garn du vill sticka med och strumpstickor som 
passar till garnets grovlek. Rutat papper eller skriv ut mönster-
papperet som kommer i möteskallelsen. Pennor att rita med. 
Sax.

4 maj                                                                                 
Sydda knappar                    
Du behöver: Lintråd, knyppeltråd, eller annat lite fast garn.  
Nål både trubbig och spetsig som passar till garnet. Sax. En 
blyertspenna och gärna något som är lite grövre än pennan 
typ en blompinne.

18 maj                                                                                  
Tälja en vandringsstav                    
Du behöver färskt slyvirke från lövträd som blir tillräckligt lång 
för att passa dig. Vass täljkniv, såg och plåster behöver finnas 
till hands.

1 juni                                                                                   
”Göra färdigt kväll”                  
Ställ frågor i slöjdprojekt som avstannat. Utställningen i  
Handens hus håller öppet (om pandemin tillåter).

All information finns också på Handens hus hemsida: 

www.skelleftea.se/upplev/kultur/konst-museum-och-slojd/
handens-hus

UTSTÄLLNINGAR                                                                       
28 maj - 6 juni Slöjd och konsthantverk i kubik.                       
Öppet tisdag-söndag kl. 12.00-16.00   

SLÖJDKLUBB                                                       
Slöjdverksamhet för barn från 7 år med 9 träffar per termin. 
På slöjdklubben arbetar vi med naturens material helt för hand 
och lär och tränar olika slöjdtekniker. Det finns två olika inrik-
tningar: Trä/smide på måndag och Allmän på torsdag. På gr-
und av pandemin är det fördröjd start på nästa Slöjdklubb och 
anmälningssystemet håller på att förändras, men hör av dig till 
handens.hus@skelleftea.se om du är intresserad.

SMEDJAN                                                                                 
Hyrs ut under april-oktober om du är smideskunnig. Vill du gå 
en kurs är det flera av studieförbunden som ordnar kurser i 
smedjan. Kontakta hemslöjdskonsulenten i Skellefteå för infor-
mation och bokning. 

KONTAKT                                                             
Kommunkonsulent i slöjd och konsthantverk (deltid 60%) 
Ulrika Hedlind Berggren    
Handens hus, Skellefteå kommun   
Tel 0910 - 73 50 00 (kundtjänst)             
Epost: handens.hus@skelleftea.se


