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BUTIKSVERKSAMHETEN

Hemslöjden i Umeå bjuder på ett brett sortiment med fokus på
Västerbottnisk slöjdtradition.
Erbjudande 29 oktober-7 november
20 % rabatt på plädar/filtar från Klippan och på Handdukar och dukar i linne från
Växbo Lin och Klässbol

CORONA

Med anledning av Covid-19
Vi följer myndigheternas rekommendationer och restriktioner och anpassar våra aktiviteter
efter dem för att på bästa sätt undvika smittspridning. Under hösten är målet att kunna
genomföra kurser och workshop. Planerade aktiviteter kan bli påverkade av nya omständigheter, håll dig uppdaterad på vår hemsida och sociala medier. Kontakta oss om du har
särskilda funderingar kring detta. Samtidigt pågår en satsning mot digitalisering.

Hemslöjden i Umeå AB
Skolgatan 49, 903 26 Umeå
Öppettider		
Öppetider december
mån-fre 11-18		
mån-fre 11-18
lördag 11-15		
lördag 10-16
			söndag 12-15
Tel:
073-813 70 13
E-post: info@hemslojdenumea.se
Info:
www.hemslojdenumea.se
Missa inte butikens facebook och instagram: @hemslojdenumea

Slöjdkvällar i butiken
Kl 18.30-21.00. Anmälan till butikens telefon 0738-137013.
Kostnad 250kr inkl material.
13 oktober
Tvåändstickning - nybörjare
Vi lär oss uppläggning och börjar sticka så vi tränar handgreppen.
27 oktober
Sticka mönster med lyfta maskor
Flerfärgssticking med en tråd i taget.

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

10 november
Vävsöm – Kogin
Samma broderiteknik från olika världsdelar.

Länshemslöjdskonsulent, hård slöjd
Felix Wink 50%
Tel: 070-276 63 99 E-post: felix.wink@hemslojd.org
Isac Enetjärn 50%
Tel: 070-516 77 55 E-post: isac.enetjarn@hemslojd.org

12 november
Kråkspark, knutar, kedjor – tre användbara sömsätt
Broderi på lin och ulltyg.

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

ÖVRIGT

Önskemål om kurs!
Har du eller är ni en grupp som har önskemål för en slöjdkurs
under 2021?
Maila ditt förslag till: info@vasterbottenslojd.se
Uppge önskemål om teknik, plats och eventuell tidpunkt.

18 oktober, kl. 12-15
Invigning och Prova-på: Slöjda med kniv i färskt trä.
Skogsmuseet, Lycksele
Välkommen, att i mån av plats, prova täljning och knivhantering i samband med invigning av utställningen EN VÄRLD
FULL AV TECKEN – genom 20 slöjdares händer.

24-25 oktober
Kurs i täljning, Umeå
Upptäck glädjen i att tälja och forma trä med endast enkla
verktyg som kniv och skedkniv. Lär dig, eller utveckla täljningens olika moment; materialkunskap, täljgrepp, underhåll av
verktyg, säkerhet och ytbehandling. Möjlighet att tälja olika
föremål som fågel, knopplist, sked m.m.
Ledare: Claes Hofberg och Roger Sundqvist
Kostnad: icke medlem 1200 kr, medlem 1100 kr, student 900 kr
Anmälan så snart som möjligt: felix.wink@hemslojd.org
7-8 november
Dräktsömnad, Lycksele
Börja sy någon av delarna till Västerbottensdräkten, överdel,
kjol eller livstycke. Vill du arbeta med någon annan dräkt från
Västerbotten går det också bra.
Ledare: Kristina Ersviken
Kostnad: icke medlem 1200 kr, medlem 1100 kr, student 900 kr
Anmälan senast 30 okt: rebecka.a.feklistoff@hemslojd.org

28 oktober, kl. 18-20:30
Slöjdkväll i Ånäset
Välkommen till en slöjdkväll hos Ekorrbo Hantverk med temat ”Skurna Ytor”. Anmälan krävs.
Adressen: Östra Estersmark 236915 95 Ånäset
Kostnad: 50kr fika och material ingår.
Anmälan: felix.wink@hemslojd.org
Täljhäng i Hummelholm
Under november planeras det för täljhäng på byagården i
Hummelholm i samarbete med Omställningsnätverket Norr.
För datum och mer information kontakta
felix.wink@hemslojd.org samt följ facebooksidan.
Slöjdkvällar i Umeå
Välkommen till höstens slöjdkvällar i föreningslokalen
Kungsg. 98, Umeå. Ingen förkunskap krävs, barn är välkomna
i vuxet sällskap. Anmälan krävs.
22/10

29/10

21-22 november
Fritt broderi – stygn, färg och form, Umeå
Stygnövningar och experiment för att få en repertoar av möjligheter. Här får du sedan på ett enkelt sätt bygga upp en abstrakt bild med hjälp av kollage och stygn.
Ledare: Karin Lundström
Kostnad: icke medlem 1200 kr, medlem 1100 kr, student 900 kr
Anmälan senast 6 nov: rebecka.a.feklistoff@hemslojd.org

Påsar! kl. 18-20:30
Virka en återanvändbar frukt och 			
grönsakspåse. Material finns på plats men ta gärna
med en virknål. Material och fika ingår.
Anmälan: rebecka.a.feklistoff@hemslojd.org
Kom och slöjda textilt! kl. 18-20:30
Ta med något ”slöjdprojekt” du håller på med eller
låt dig inspireras att börja på något helt nytt (visst
material finns på plats). Kostnad 50kr fika ingår.
Anmälan: rebecka.a.feklistoff@hemslojd.org

Workshop i ljusstöpning. Foto Kristina Söderberg
Skellefteå 3 & 4 november, Umeå 4 & 5 december

HANDENS HUS
Forum för slöjd och konsthantverk,
Nordanå, Skellefteå
Obs! Vi följer Folkhälsmyndighetens rekommendationer vad
gäller covid-19. Därför begränsar vi antalet deltagare utifrån
rådande läge.

12/11

Tovning kl. 18-20:30
Lär dig grunderna. Med Kristina Söderberg
Kostnad 50 kr, material och fika ingår.
Anmälan: krisod48@gmail.com

Slöjdkvällar
Tisdagar kl 18.30-21. Kvällar med olika slöjdteman anpassat
för vuxna, men barn under 13 år är välkommen vuxens sällskap. Vi startar med kort genomgång sedan slöjdar vi. Material och redskap på plats. Avgift: 50 kr/kväll betalas kontant
eller med swish. Endast anmälan till ljusstöpning.

19/11

Aviga och räta kl. 18-20:30
Ta med den stickning du har på gång. Vi får ett
inspirerande besök av Elina Nordung Omnell.
Kostnad 50kr fika ingår.
Anmälan: rebecka.a.feklistoff@hemslojd.org

4/12

Ljusstöpning kl. 18- ca 22
Med Kristina Söderberg
Kostnad: 150 kr, material och fika ingår.
Anmälan: krisod48@gmail.com

20/10
3/11
4/11
17/11
1/12

5/12

Ljusstöpning kl. 10- ca 14
Med Kristina Söderberg
Kostnad: 150 kr, material och fika ingår.
Anmälan: krisod48@gmail.com

Lovaktiviteter
Tänk på att ha oömma kläder. Gratis.
29/10 kl 13-16 Ljusstöpning för barn 10-12 år. Anmälan tel
0910-735000.
29/10 kl 18-21 Ljusstöpning för ungdomar, ingen anmälan
men i mån av plats, man behöver vara där hela tiden
för att stöpa ljusen.

8/12

Julslöjd! kl. 18-20:30
Nu är det jul igen, kom och slöjda juliga saker.
Kostnad 50 kr, material och fika ingår.
Anmälan: rebecka.a.feklistoff@hemslojd.org

10/12

Julslöjd! kl. 18-20:30
Nu är det jul igen, kom och slöjda juliga saker.
Kostnad 50 kr, material och fika ingår.
Anmälan: rebecka.a.feklistoff@hemslojd.org

Smedjan
Hyrs ut till smidesintresserade om man gått kurs hos någon av
studieförbunden. Kontakta hemslöjdskonsulenten för
information och bokning. Epost: handens.hus@skelleftea.se

Grannlåtsbroderi
Ljusstöpning. Fullbokat
Ljusstöpning. Fullbokat
Sydda knappar
Julkrus och smällkarameller

Utställningar
4-6 och 11-13/12
Slöjd, Slöjd, Slöjd
Lokalproducerad slöjd och konsthantverk
Öppet: fredag-söndag kl 12-16

21-22 november,
Rotslöjdskurs, Ånäset
Välkommen till rotslöjdskurs i årets kulturkommun Robertsfors.
Lär dig grunderna för hur man omvandlar rot till vackra alster. Katarina Åman som leder kursen har varit residensdeltagare tillsammans med Gunnel Eriksson, mäster-rotslöjdare. I
höst är hon Skellefteå Kommuns kulturstipendiat. Kurslokalen
ligger vid Ekorrbo Hantverk i Estersmark.
Ledare: Katarina Åman
Kostnad: icke medlem 1200 kr, medlem 1100 kr, student 900 kr
Anmälan senast 6 nov: isac.enetjarn@hemslojd.org

UTSTÄLLNINGAR
EN VÄRLD FULL AV TECKEN - genom 20 slöjdares händer
14 oktober – 15 november, Skogsmuseet Lycksele.
Utställningen med verk av 20 hårdslöjdare från Västerbotten
kommer att visas under ett års tid på olika platser i länet med
start i Lycksele. Under invigningen kommer det, i mån av
plats, vara möjligt att delta i Prova-på: Slöjda med kniv i färskt
trä.
Öppettider: tis-fre och sön 12.00-16.00

Halvhornskniv, William Hallin. Foto Isac Enetjärn
Ur utställningen: EN VÄRLD FULL AV MÖNSTER - genom
20 slöjdares händer

Rotsmycken, Gunnel Eriksson. Foto Isac Enetjärn
Ur utställningen: EN VÄRLD FULL AV MÖNSTER - genom
20 slöjdares händer

