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

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

Handarbets- och slöjdarcafé 
7 juni kl.18-21. Sticka, virka, tälja, brodera eller något annat - välkommen att
slöjda/handarbeta med oss! Det blir trevligt häng, fika och quiz!

Slöjdkvällar i butiken
Kl.18.30-21
Kostnad 250 kr inkl. material
Anmälan till butikens telefon 0738-137013

4 juli, Brodera bottensöm i lin och bomull
4 augusti, Slöjdade pappersblommor

Stora garnkalaset 
14 augusti, kl.10-15
hos Limmo design, Brån 110, Vännäs. 
Hemslöjden är med som en av flera gästförsäljare.

Hemslöjdens dag
3 september  
Slöjdare/aktivitet i butiken kopplat till årets tema - görandet.

Sy- och hantverksfestivalen
16-18 september, Nolia, Umeå. 
Hemslöjden deltar med försäljningsmonter och workshops 
under mässhelgen.

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 (vikarie)
Tel: 070-516 77 55 E-post: isac.enetjarn@hemslojd.org
Felix Wink
Tel: 070-276 63 99 E-post: felix.wink@hemslojd.org

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

Västerbottens läns hemslöjdsförening/Länshemslöjdskonsulenterna 
Sommar 2022

 Foto: Daniel Berhe, Gört Ba, svegsvarvar under SjungareSlöjd 2021
 Träffa Daniel när han demonstrerar svegsvarvning på Gammlia i Umeå v.30-31 (mån-fre).
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SLÖJDBLADET NR 2 Sommar 2022
Västerbottens läns hemslöjdsförening/Länshemslöjdskonsulenterna

SLÖJDTRÄFFAR
Näverinspirerad flätning
30 maj 18:30-21
Kungsgatan 98, Umeå
Vi går igenom grunderna och hinner fläta ett underlägg i 
pappmaterial. 
Ledare: Isac Enetjärn 
Kostnad: 50 kr
Anmälan: isac.enetjarn@hemslojd.org 

Stickcafé
11 juni 11-16
Kungsgatan 98, Umeå
Fira världsstickdagen med oss! Stickkafé och miniutställning. 
Drop-in.

Öppna täljkvällar
v.20-25, tisdagar 18:30-20:30
Kungsgatan 98, Umeå
Drop-in, ta med egna verktyg och något material att tälja på. 
Vi bjuder på enklare fika.
Ledare: Roger Sundqvist och Claes Hofberg

Täljhäng
21 juni kl. 18.30-21, Olofsfors bruk
Kom och tälj tillsammans. 
Knivar, material och fika finns på plats. Drop-in.
Plats på bruksområdet meddelas senare via våra sociala medier.
Ledare: Felix Wink

Virka en korg
28 juni kl. 18.30-21, Olofsfors bruk
Vi binder korgar av garn och återbrukad textil. 
Material, verktyg och fika finns på plats. Drop-in.
Plats på bruksområdet meddelas senare via våra sociala medier.
Ledare: Rebecka Adelhult Feklistoff

Slöjdvinter (sommar…)
29 maj kl. 11-16
Öppet hus i vävstugan, Holmö byväg 109
Prova på olika textila tekniker. Musik och fika.
Kl.13 Ann Salomonsson visar och berättar om sitt 
skinnhantverk. 
Föreningen Kvarken-varpen Holmön i samarbete med 
Västerbottens läns hemslöjdsförening och ABF.

Stora garnkalaset
14 augusti kl.10-15, hos Limmo Design, Brån 110, Vännäs. 
Föreningen och konsulenterna håller i Prova-på-slöjd och 
Hemslöjdsbutiken deltar som gästförsäljare. 
Mer info kommer på www.limmo-design.se.

Hemslöjdens dag 3 september
Dagen firas på olika platser i länet, mer information kommer 
på vår hemsida och sociala medier.

Umeå
Föreningens lokal, Kungsgatan 98 kl.11-16. Prova-på-slöjd 
och fika.
Hemslöjdsbutiken, Skolgatan 49, Umeå
Slöjdare/aktivitet i butiken kopplat till årets tema - görandet.

Bureå
Kl. 11-15 Bureå hembygdspark. 
Slöjdare visar sitt hantverk, prova-på- slöjd, baka en mjukkaka 
i bagarstugan. Fikaförsäljning.
Ett samarbete mellan Bureå hembygdsförening, Västerbottens 
läns hemslöjdsförening och Handens hus, Skellefteå kommun 

Vilhelmina
Slöjdhelg 3-4 september med Vuxenskolan, mer information 
kommer på www.sv.se/vilhelmina

SJUNGARESLÖJD

SjungareSlöjd  2-3 juli, Granö
SjungareSlöjd är en festival i orörd 1800-talsmiljö där du 
under två dagar får möjlighet att utvecklas inom det du är 
intresserad av men också får möjlighet att testa helt nya 
slöjdområden.
Nytt för i år är ett program för barn:

2 juli kl.11, Slöjdföreställningen Tufse och grottan, med Teater 
Sagospinn. För barn från 3 år. Kostnadsfritt men anmälan 
krävs.

3 juli kl.10-14, Västerbottens mytologiska väsen - en slöjd-
workshop för barn med Ola Ling och Louise Lindén. Lämplig 
för barn från 8 år och uppåt. Kostnadsfritt men anmälan krävs.

Tvådagarskurser 2-3 juli:
Svarva en skål på svegsvarv
Ledare: Daniel Lundberg 

Mönsterskärning och slöjdmåleri
Ledare: Molly Sjöstam 

Tälj din bandgrind-väv ett band!
Ledare: Magnus Sundelin och Gunnel Grelsson

Tälj en borste - bind en borste
Ledare: Elisabeth Gottnersson och Bengt Eliasson

Brodera med en sameslöjdsmästare
Ledare: Anna-Stina Svakko

Lär dig timra
Ledare: Jorma Salmgren

Rotslöjdsfröjd
Ledare: Gunnel Eriksson

Slöjden i skogen
Ledare: Johan Forsberg

Heldagskurs 2 juli:
Sticka blommönster
Ledare: Maria Gustafsson

Nålbindning
Ledare: Jolanda Snellenberg

Sy ett etui i handsvarvat skinn
Ledare. Inga Qvarfordt

Heldagskurs 3 juli:
Sticka hjärtmönster
Ledare: Maria Gustafsson

Trådslöjda
Ledare: Maria Nilsson

Tälj din egen täljkniv - gör en näverslida
Ledare: Magnus Sundelin

För mer information och bokning:
www.sjungaregarden.se

HELGKURSER 

Gör dina egna skidor i massivt trä - (Intresseanmälan)
3-6 november
Vindelns Folkhögskola
I den här kursen får du lära dig att tillverka skidor i massivt trä 
genom traditionell teknik med yxa, kniv och hyvel. Formen på 
dina skidor bestämmer du själv efter önskad funktion.
Ledare: Jon Långström, skidmakare och timmerman från Härjedalen.
Intresseanmälan: felix.wink@hemslojd.org

HANDENS HUS PROGRAM

Mitt Jörn - broderiträff
9 juni JESS lokal, Storgatan 34 i Jörn 
Kl. 14-17 eller kl. 18-21

Under Ursinnig festival startar Kerstin Schmidt, Träskholms 
textilateljé och hemslöjdskonsulent Ulrika Hedlind Berggren 
hälsningsbroderier på temat Mitt Jörn. Ett hälsningsbroderi 
vandrar mellan deltagarna och broderihälsningarna fortsätter 
under hösten.

Slöjdkvällarna på Handens hus startar igen tisdagen den 6 
september kl. 18.30 och fortsätter sedan varannan vecka.
Se mer på www.skelleftea.se/handenshus.

TIPS
Inbjudan till Burträskkursen 18-23 juli
Folkmusikkurs - alla instrument
Kurs i folklig slöjd - mjukslöjd och hårdslöjd

Från 8 år, ungdomar och vuxna. Barn under tio år måste ha 
sällskap av en vuxen. Anmälan senast 19 juni till rektor 
Alva Granström: 076-103 53 33, alva@norromstockholm.com
Mer information hittar du på:
www.vasterbottensspelmansforbund.se/burtrasksvangen

Hantverk i sommarnatt
9 juli kl. 18-24
Slöjd och hantverksrunda med 7 utställare utspridda runt om i 
Robertsfors kommun.
Mer information hittar du på. www.hantverkisommarnatt.se

Den skapande handen – hantverksvecka 
8-14 augusti på Gammplatsen i Lycksele
En fullmatad vecka med slöjd- och hantverksaktiviteter för 
stora och små. Programmet innehåller bl.a. prova-på, work-
shops, barnaktiviteter, föreläsningar, guidningar, exkursioner, 
folkdans och musik.
Hantverksveckan avslutas med marknad på söndag. 
Intresserad? - ring 0950-379 45. Välkommen!
Mer information hittar du på: www.skogsochsamemuseet.se

Väv 2022
22-24 september, Halmstad
I september är det äntligen dags för den stora vävmässan i 
Halmstad. Läs mer på www.vav2022.se.
Det kommer att gå en bussresa från Västerbotten till vävmässan. 
Vill du veta mer besök www.lestanders.se.

 1 KVM LIN 
   Förra året var intresset för att odla rekordstort och 6000 
   deltagare odlade lin i hela landet. 1 KVM LIN är nu också 
   ett nordiskt projekt med syfte att sprida kunskap om linet,
   odling, beredning och slöjdande. Läs mer om projektet på       
   www.hemslojden.org.

   Information om 1 kvm lin Västerbotten läggs ut på vår 
   hemsida och sociala medier. Är du med och odlar lin
   följ gärna Facebookgruppen 1 kvm lin Västerbotten.

En del av Region Sörmland
Skånes Hemslöjdsförbund

FLÄTAT
BUNDET
VRIDET

Älskadekorg
En utställning om korgens  historia,   
framtid och vårt förhållande till ett 

av världens äldsta hantverk.

10 april - 22 maj 2022
Utställningslokalen, huvudbyggnaden Nordanå
Öppet: tisdag - torsdag, lördag - söndag 12-16

Stängt: Påsken 14-18/4, Valborgsmässoafton 30/4 och söndag 1/5 

HEMSLÖJDEN
I ÖSTERGÖTLAND


