
SLÖJD
BLADET
BUTIKSVERKSAMHETEN 
Hemslöjden i Umeå AB
Skolgatan 49, 903 27 Umeå
Öppettider: måndag-fredag 11.00 – 18.00, lördag 11.00 – 15.00. Söndagar i 
december 12.00-15.00 
För aktuell info se våra sociala medier eller Hemslöjdens googlesida.

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

Slöjdkvällar i butiken
Kl 18.30-21, kostnad 250kr. Anmälan till butikens telefon, 
begränsat antal platser.

Tisdag 12 oktober Bottensömmar

Tisdag 9 november Tvåändsstickning nybörjare 

Handarbetscafé
Vi planerar ett handarbetscafé i butiken måndag 25 oktober kl 18.00-21.00. Info 
om tema och ev platsbegränsningar kommer i våra sociala medier.

Jul i butiken
Handla dina julklappar på Hemslöjden! Ditt köp har stor betydelse för lokala 
slöjdare och småföretagare samt bidrar till en vackrare, mer hållbar värld!

Medlemsrabatt
Hemslöjden i Umeå ger 10% rabatt på garn, linolja och böcker från Hemslöjdens 
förlag. Gäller alla medlemmar i SHR-ansluten Hemslöjdsförening.

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, 
nybörjare 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
Isac Enetjärn 
Tel: 070-516 77 55 E-post: isac.enetjarn@hemslojd.org
Felix Wink (föräldraledighet fr.o.m. 4/10)
Tel: 070-276 63 99 E-post: felix.wink@hemslojd.org

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

Västerbottens läns hemslöjdsförening/Länshemslöjdskonsulenterna 
HÖST 2021

 Foto:                                                    Daniel Holmgren
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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.
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Västerbottens läns hemslöjdsförening/Länshemslöjdskonsulenterna
HELGKURSER
Rotslöjd
16-17 oktober kl.10-16, Kungsgatan 98, Umeå
13-14 november kl.10-16, Kungsgatan 98, Umeå
Mästerslöjdaren Gunnel Eriksson lär ut och berättar om länets 
korgtradition. Du får lära dig om materialet och var du hittar 
det samt grunderna för olika bindningstekniker.
Ledare: Gunnel Eriksson
Kostnad: icke medlem 1200 kr, medlem 1100 kr, student 900 kr                                   
Anmälan: isac.enetjarn@hemslojd.org

Tovningskurs - karda ull och tova tofflor 
23-24 oktober kl. 9:30-16, Kulturmejeriet, Umeå 
Lär dig tova på ett litet annorlunda sätt med en hård mall som 
tovas in. Man kan även prova traditionell tovning, kring en 
mjuk mall. Vi använder olika färger på ullen, färdigkardade 
flor och färgade lockar som man kan dra isär eller karda. Dag 
två kan man fortsätta och dekorera sina tofflor (vantar eller 
mössa...) med tovnål eller broderi alternativt tova något mer.
Ledare: Katarina Roos
Kostnad: icke medlem 1200 kr, medlem 1100 kr, student 900 kr
Anmälan: rebecka.a.feklistoff@hemslojd.org

Grundkurs i smide
30-31 oktober kl.10-16:30, Vindelns folkhögskola, Vindeln
Nu har du möjligheten att gå en helgkurs i järnsmide. Lär dig 
om järnets egenskaper, verktygen och teknikerna som hjälper 
dig på vägen. Fokus kommer vara på brukssmide och vi smid-
er föremål som till exempel krokar, ljusstakar, kapsylöppnare, 
skohorn m.m.  
Ledare: Mia Persson, Smian
Kostnad: icke medlem 1500 kr, medlem 1300 kr, student 1000 kr                                   
Anmälan: isac.enetjarn@hemslojd.org

Dräktsömnad
20-21 november kl 9:30-16, Vuxenskolan, Vilhelmina
Börja, eller fortsätt, att sy på någon av delarna till Västerbot-
tensdräkten, 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: rebecka.a.feklistoff@hemslojd.org 

Täljning
27-28 november kl. 09.30-16, Kungsgatan 98, Umeå
Lär dig grunderna för täljning och slipning av knivar med Ole 
Markus Engmo som förra året tilldelades gesällbrev i slöjdar-
yrket efter tre års studier vid Trälinjen på Sätergläntan, insti-
tutet för slöjd och hantverk. Andra dagen blir det skedtäljning.
Ledare: Ole Markus Engmo
Kostnad: icke medlem 1200 kr, medlem 1100 kr, student 900 kr 
Anmälan: isac.enetjarn@hemslojd.org

Foto:                     Ole Markus Engmo

SLÖJDTRÄFFAR 
Slöjda med garn! 
7 oktober kl.18.30-21, Tavelsjö Bygdegård
Jolanda visar grunderna i nålbindning. Låt dig inspireras av 
henne eller ta med något valfritt ”slöjdprojekt” du håller på med. 
Ledare: Jolanda Snellenberg av Den gröna Fenixen 
Kostnad: 50 kr, material och fika ingår. 
Anmälan: info@dengronafenixen.se

Säg det med ett stygn!
26 oktober kl.13-16, Robertsfors bibliotek
Vi broderar vår mening med hjälp av olika stygn. Vad säger 
kråkspark och korsstygn? Du få hjälp att komma i gång med 
ett broderi och tips kring material och tekniker.
Ingen förkunskap krävs och material finns på plats. 
Ledare: Rebecka Adelhult Feklistoff
Anmälan: robbib@robertsfors.se, 0934-14024

Säg det med ett snitt!
13 november kl.11-14, Robertsfors bibliotek
Ge utlopp för ord och tankar genom karvsnittskniv och getfot 
i trä. Knivar finns att låna och material att prova på. Ingen 
förkunskap krävs. 
Ledare: Isac Enetjärn
Anmälan: robbib@robertsfors.se, 0934-14024

Säg det med ett stygn!
23 november 11-13 Lycksele sjukhusbibliotek
25 november, 11-13 Alva kultur, Umeå
30 november, 11-13 Skellefteå sjukhusbibliotek
Vi broderar vår mening med hjälp av olika stygn. Vad säger 
kråkspark och korsstygn? Du få hjälp att komma i gång med 
ett broderi och tips kring material och tekniker. Ingen förkunskap 
krävs, material finns på plats. Drop in.
Ledare: Rebecka Adelhult Feklistoff

JULSLÖJD
Nu är det jul igen, kom och slöjda juliga saker i föreningens 
lokal, Kungsgatan 98 i Umeå.

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

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

Julslöjd
7 december, kl.18-20:30                                                                                                                 
Kostnad: 50 kr, material och fika ingår.  
Anmälan: rebecka.a.feklistoff@hemslojd.org 

Julslöjd
9 december, kl.18-20:30                                                                                  
Kostnad: 50 kr, material och fika ingår. 
Anmälan: rebecka.a.feklistoff@hemslojd.org

ÖVRIGT 
Masterclass med Karelsk slöjdare 
I månadsskiftet nov/dec, Umeå 
Lär dig om ett karelskt hantverk och smaka på karelska de-
likatesser. Masterclassen sänds från Petrosavodsk och visas 
fysiskt i Umeå. Mer information om plats, datum, program och 
anmälan kommer längre fram. I samarbete med Länsstyrelsen 
Västerbotten.

Slöjdvinter
Vill du anordna en slöjdträff i ditt närområde? Sök till vårt projekt 
Slöjdvinter! Läs mer om det på www.vasterbottenslojd.se

Gjort, nygjort, ogjort
Länshemslöjdskonsulenterna driver ett nytt projekt kring 
föreningens arkiv. Succesivt kommer arkivets föremål att 
publiceras i Hemslöjdens samlingar på Digitalt museum, 
digitaltmuseum.se. Projektet innefattar också slöjdresidens 
hos Västerbottens Läns Hemslöjdsförening, residenset vänder 
sig till utövare inom flera konstområden och en utlysning kom-
mer senare i höst. Håll utkik på vår hemsida och sociala 
medier för mer information.

HANDENS HUS PROGRAM
SLÖJDKVÄLLAR tisdagar kl. 18.30 - ca 21.00.        
Det kommer att finnas några platser i Handens hus och det 
även går att vara med via Teams. Du måste anmäla dig för att 
vara med på plats eller via Teams. Länk för anmälan och mer 
information kommer vid respektive kväll på 
www.skelleftea.se/handenshus. Kostnad på Handens hus 50 
kr/kväll för material och enkelt fika.                       

Spinna ull och lin, på slända, prova på spinnrock
5 oktober                    

Tälja i färskt lövträ
19 oktober                       

Vi täljer en liten bandgrind i torrt virke
30 november                             

SPECIALSLÖJDKVÄLLAR                          
Ljusstöpning. Endast föranmälda platser i Handens hus, ej 
via Teams. Länk till biljetter läggs ut på Handens hus hemsida 
den 13 oktober under dagen. Kostnad: 300kr/person. 

Ljusstöpning grenljus och raka ljus
16 november, 17.00 – ca 22.30

Ljusstöpning grenljus och raka ljus
17 november, 17.00- ca 22.30                                                 

SLÖJD FÖR BARN                                          
Slöjdklubben vilar under hösten p.g.a att det är lite för trångt i 
lokalen för att hålla det smittsäkert.

Barnkulturdag på SARA kulturhus, med bl a slöjdverkstad.
2 oktober           

Slöjd på lovet, för dig över 9 år.   
3 och 4 november                                                        
Kl.10-11.30 Band och snoddar.                                
Kl.13-14.30 Vi täljer i färskt trä.                      
Anmälan på Handens hus hemsida, begränsat antal platser.

Ljusstöpning för barn  
13 november kl. 10-13 eller kl. 14                                                             
Från 7 år tillsammans med vuxen.                        
Anmälan på Handens hus hemsida, begränsat antal plat-
ser. 

ÖVRIGA SLÖJDARRANGEMANG                             

Poesi och Broderi         
20 oktober i Jörn                                                          
24 eller 25 november i Boliden                                                                         
Mer information kommer på  Handens hus hemsida.

UTSTÄLLNING 

Slöjd och konsthantverk på Handens hus.   
5 – 12 december                                                       
Öppet alla dagar kl. 12-16

All information finns också på Handens hus hemsida:        
www.skelleftea.se/handenshus

1 KVM LIN VÄSTERBOTTEN
I sommar har det blommat lin i hela Västerbotten. 
Projektet 1 kvm lin har fler än 5400 deltagare i hela 
landet varav över 300 i vårt län. Nyhetsbrev som 
följer processen från sådd, skörd och beredning har 
skickats ut till deltagarna och på många håll i landet 
har det varit föreläsningar och beredningsträffar. På 
hemslöjdens dag var det demonstration av linberedn-
ing i Bureå och i Umeå bands det fina kransar av lin 
och rönnbär. Om du är intresserad av lin och vill veta 
mer kan du läsa om projektet på www.hemslojden.org/fa-
kunskap/1-kvm-lin/.


