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COVID-19

Vi följer myndigheternas rekommendationer och restriktioner och anpassar våra
aktiviteter 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 medier.
Kontakta oss om du har särskilda funderingar kring detta.

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

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
Hemslöjden i Umeå ger 10% rabatt på garn, linolja och böcker från Hemslöjdens
förlag. Gäller alla medlemmar i SHR-ansluten Hemslöjdsförening.
Slöjdkvällar i butiken
Vi planerar att starta upp med Slöjdkväll i butiken i höst! Första datum blir tisdag
14 september. Temat ej klart - håll utkik!
Livesändning från butiken
8 juni kl 18.30-19.30 Enkel sommarslöjd - tips, inspiration och återbruk!
Du hittar sändningen på vår Facebooksida
Hemslöjdens dag
Lillemor Elfgren på plats i butiken och spinner ull
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SLÖJDTRÄFFAR

Täljhäng
14 juni, 18.00-20.30, Umeå
Täljning eller annan enklare träslöjd utomhus. Vi täljer, pratar
och dricker kaffe. Ta gärna med ett eget projekt, annars finns
kniv att låna och material att ta av.
Anmälan och frågor: isac.enetjarn@hemslojd.org

SJUNGARESLÖJD

16 - 17 juli är det dags för den andra upplagan av slöjdfestivalen i Granö. En slöjdfestival där du under två dagar får
möjlighet att utvecklas inom det du är intresserad av, men
också får möjlighet att testa helt nya slöjdområden. Du
skräddarsyr själv ditt egna program genom att välja bland
kurser inom exempelvis; tälja med kniv, borstbindning,
stämpeltryck på trä och tyg, broderi, timring eller svegsvarvning.
För barnen finns en slöjdhörna med möjlighet att prova på att
tälja och brodera.
Läs mer om festivalen och boka din plats på
www.sjungaregarden.se/produktkategori/sjungareslojd/

TEXTILFEST

“Slöjden i skogen” Sjungareslöjd 2020

21-22 augusti i Skellefteå
Workshoppar på Medlefors
Minimässa på Nordanå*
Festkväll på Nordanå*

Sticka Man!
1 juli kl. 18.00-20.30, Umeå
Stickning utomhus för killar. Både nybörjare och vana stickare.
Vi stickar, dricker kaffe och njuter av den ljusa sommarkvällen.
Nybörjaren får hjälp att komma igång.
Anmälan och frågor: isac.enetjarn@hemslojd.org
SEE hållbarhetsvecka
20-26 september

Foto: Bea Holmberg

HANDENS HUS PROGRAM

Anmälan är öppen se www.textilfest.wordpress.com
Utifrån rådande restriktioner kan programmet komma att
ändras, för aktuell information se hemsidan. Vid frågor kontakta
handens.hus@skelleftea.se

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.

*Avgörande för om minimarknaden och festkvällen går att
genomföra är hur restriktionerna för pandemin (Covid-19) ser
ut. Vi återkommer med mer information under sommaren. Fler
programpunkter kan tillkomma under lördagen. Håll utkik på
hemsidan.

Vi planerar för två slöjdkvällar med återbruks/hållbarhetstema
mer information meddelas senare via vår hemsida, sociala
medier och digitalt nyhetsbrev.

Utställning
28 maj-6 juni Utställning Slöjd och konsthantverk i kubik
Öppet: tisdag-söndag kl 12-16
Textilfest 21-22 aug
Läs mer under egen rubrik.
Slöjdkvällar
Slöjdkvällar startar varannan tisdag from 24/8 se kommande
program www.skelleftea.se/handenshus

Koppar av Ole Engmo

Foto: Isac Enetjärn

UTSTÄLLNINGAR

EN VÄRLD FULL AV TECKEN - genom 20 slöjdares händer.
Utställningen består av verk av 20 hårdslöjdare från Västerbotten.
9 juni kl 12- 12.45 - visning via facebook live på Västerbottens
läns hemslöjdsförenings Facebooksida.
2-16 juli - Blickpunkten, Storgatan 11, Robertsfors
Öppettider tis-fre 12-17, lör 10-13
2-15 augusti – Skogsmuséet, Lycksele, i ”Huggarepoken”.
Öppettider mån-sön 10-16.

1 KVM LIN VÄSTERBOTTEN

I år kommer blommande lin pryda hela länet från fjäll till kust.
Över 300 personer har anmält sig till projektet, jätteroligt!
Publika odlingar kommer finnas på Gammlia i Umeå och på
Bureå hembygdsgård.

Textilfest. 			

Illustration: Ylva Stadin

HEMSLÖJDENS DAG 4 SEPTEMBER

I september firar vi Hemslöjdens dag på flera platser i länet.
Programpunkter kommer att meddelas via vår hemsida,
sociala medier och digitalt nyhetsbrev.

HEJ TEXTILARE I VÄSTERBOTTEN!

Vi vill gärna ha kontakt med dig för att kunna sprida information 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

NYHETER DIGITALT?

Vi planerar att komplettera det fysiska Slöjdbladet med ett i
digital form och öppna för möjligheten att mellan Slöjdbladen
kunna kommunicera nyheter via mejl. Vill du ha Slöjdbladet
och andra nyheter digitalt så mejla din adress till:
info@vasterbottenslojd.se

Slöjdklubben
Slöjdklubben för dig från 7 år. Kontakta:
handens.hus@skelleftea.se för information och anmälan.
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

