
BUTIKSVERKSAMHETEN 
Hemslöjden i Umeå AB
Skolgatan 49, 90327 Umeå
Öppettider: måndag-fredag 11.00-18.00, lördag 11.00-15.00
 
Tel: 0738-137013
E-post info@hemslojdenumea.se
Facebook och Instagram @hemslojdenumea
 
Slöjdkvällar i butiken
kl. 18.30-21
Kostnad 250 kr inkl. material.
Begränsat antal platser, anmälan till 073-813 70 13, sms går också bra.
 
Onsdag 1 mars, Grannlåtsbroderi med Emma Ewadotter
 
Handarbetscafé
kl 18-21. Ingen föranmälan. Ta med ditt slöjdprojekt och handarbeta tillsammans 
med andra! Vi bjuder på fika.
 
Onsdag 8 februari, Handarbetscafé med Linda Blåfors Carlsson
 
Tisdag 25 april, Handarbetscafé med tema virkade rutor

 
Vi ger rabatt till alla medlemmar i SHR-ansluten Hemslöjdsförening! Du får 10% 
rabatt på garner, linolja och böcker från Hemslöjdens förlag i butiken Hemslöjden i 
Umeå vid uppvisande av giltigt medlemskort.
Varmt välkommen att handla på Hemslöjden i Umeå. Ditt köp har stor betydelse 
för lokala slöjdare och småföretagare samt bidrar till en vackrare, mer hållbar värld.

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.

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

Missa inte de erbjudanden du har som medlem i VLHF!

• Slöjdbladet 3 ggr/år (skickad till din postadress)
• 10 % rabatt på böcker & garn, Hemslöjden i Umeå AB
• Rabatterat pris på tidningen HEMSLÖJD
• Rabatt på alla VLHF’s kurser
• 10 % rabatt på Ohlssons tyger i Umeå (medlemskort krävs)

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
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 
Vinter/Vår 2023

Omslag: illustration av Ylva Stadin, för Textilfest 2023
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SLÖJDBLADET NR 1 Vinter/Vår 2023
Västerbottens läns hemslöjdsförening/Länshemslöjdskonsulenterna

KURSER
Rotslöjd
Kurs i rotslöjd, lär dig olika sätt att binda en korg och historik 
kring korgtraditioner i länet. För dig som aldrig provat korg-
bindning, men också för dig som gått kurs tidigare och vill 
jobba vidare.
25-26 februari, Kungsgatan 98, Umeå
Ledare: Mästerslöjdare Gunnel Eriksson
Kostnad: icke medlem 1700 kr, medlem 1500 kr, student 900 kr.
Anmälan: felix.wink@hemslojd.org

Väv i grindvävstol
31 mars – 2 april
Textilfest, Medlefors folkhögskola
Ledare: Hilde Opedal Nordby
Mer info kommer på:
www.textilfest.wordpress.com. Biljettsläpp den 22 februari.

Garva ditt eget lammskinn 
Intresseanmälan/ save the date 3-4 och 10 -11 Juni 
Under kursen fyra dagar kommer deltagarna bereda sitt eget 
skinn från start till mål. Plats Umeå eller Gräsmyr. 
Mer info kommer publiceras på våra digitala kanaler.
Ledare: Ann Salomonsson
Kostnad: icke medlem 2950 kr, medlem 2600 kr, student 1700 kr.
Anmälan: felix.wink@hemslojd.org

SLÖJDTRÄFFAR
Täljkvällar
Tisdagar kl 18:30-20:30, startar 31 januari
Kungsgatan 98, Umeå.
Drop-in, ta med egna verktyg och något material att tälja på, 
alt. finns kniv och trä på plats. Vi bjuder på enklare fika. Fri entré.
Ledare: Roger Sundqvist och Claes Hofberg

Textilkvällar 
Torsdagar kl 18.30-20.30
Kungsgatan 98, Umeå
Ta med något eget slöjdprojekt eller delta i kvällens tema. 
Vi bjuder på enklare fika. Fri entré.
Vid frågor mejla rebecka.a.feklistoff@hemslojd.org

2/3 Sashiko och andra enkla stygn Värd: Karin Lundström

9/3 Torrtovning Värdar: Kristina Söderberg och Inger Lagedal

16/3 Brodera på ylle och linne Värd: Elisabeth Nilsson

23/3 Stickkafé. Värd Ellinor Gustafsson

30/3 Våttovning. Värdar: Kristina Söderberg och Inger Lagedal

6/4  Uppehåll Skärtorsdag
13/4 Sashiko och andra enkla stygn Värd: Karin Lundström

20/4 Trasor. Har du tyg eller trasor som du skulle vilja använda 
men ingen vävstol? Prova alternativa tekniker. 
Värd: Ringvor Gustafsson

27/4 Nålbindning Värd: Jolanda Snellenberg

Applicera och brodera
18 april kl. 18 -20 Hörnefors bibliotek 
Vi syr applikationer på vadmal och dekorerar med olika sort-
ers stygn. Material, verktyg och fika finns på plats.
Anmälan: horneforsbiblioteket@umea.se
Ledare: Rebecka Adelhult Feklistoff 

Bind en borste
4 april kl 18:30 - 20:30 Vännäs kommunbibliotek
Kom och prova att binda en egen liten borste till köket, 
badrummet eller kanske att städa datorn med. Material, verk-
tyg och fika finns på plats, fri entré. En borste ingår, gör man 
flera betalar man självkostnadspris för materialet.
Anmälan: biblioteket@vannas.se, 0935 141 80
Ledare: Felix Wink och Rebecka Adelhult Feklistoff

Hantverkshelg i Storuman
Storumans bibliotek 22 - 23 april, mer information kommer att
publiceras på Storuman Fritids Facebooksida, Storuman biblioteks 
Facebooksida och www.v8biblioteken.se.

BARN OCH UNGA
v.10 Barnaktivitet Bjurholms bibliotek, sportlovet. Mer info 
kommer publiceras på våra digitala kanaler. 

SLÖJDVINTER 2022/2023 
SLÖJDVINTER är i full gång. Några aktiviteter är redan 
genomförda, de är:
Prova på ljusstöpning i Petiknäs, Norsjö med Barbro Persson.
Skapa i lera i Boviksbadet, Skellefteå med Jeanette Hultdin.
Binda tallbarr, Tavelsjö Bygdegård med Jolanda Snellenberg
Slöjdträff, hemma hos Ann-Sofie Persson i Bygdsiljum.
Återbruk av trasor/Toothbrushrug, Hemslöjdsföreningens 
lokal på Kungsgatan 98, Umeå med Ringvor Gustavsson
Vantar från Skalmodalen och övre Vojmådalen med 
fortsättning ner till Vilhelmina, Svannäs gårdskyrka, Vil-
helmina med Eivor Vennerberg

Kommande träffar:

Kreativt Återbruk
Lappa/laga t.ex. skjortor, jeans eller annat som behöver fixas, 
sockar, stickade tröjor, favoritvanten…Återbruka stickade tröjor 
till något nytt, varmt och användbart eller ensamma sockor till 
roliga gosedjur och dockor. Ta gärna med egna klädesplagg 
hemifrån som man du vill fixa/laga/återbruka. Det kommer att 
finnas lite material på plats samt en enkel symaskin.
För alla åldrar, barn under 14 år ska dock ha vuxensällskap.
Enkelt fika (anmälan krävs så vi kan beräkna fika).
Plats: ”Emmagården” (gamla Rävlyan)
Tid: Lördagar 28/1, 11/2, 25/2  kl. 13.00-15.00
Ansvarig: Anna Ingvarsdotter
Anmälan: a.ingvarsdotter@gmail.com  
070-25 26 468

Workshop i karvsnitt
Varmt välkomna till en eftermiddag i Vindeln på Tånga (Vin-
deln folkhögskola) där du får lära dig grunderna för karvsnitt. 
Kaffe, te och enkelt fika ingår. Material och verktyg finns på plats.
Plats: Vindeln Folkhögskola, Tånga
Tid: Sön 19/2, kl 13-15
Ansvarig: Elin Palmarsson
Anmälan: Fullsatt, för kölista mejla elin.palmarsson@gmail.com

Ett slöjdfröjdigt kafferep! Täljning, sopplunch & kaffe med dopp.
Plats: Gräsmyr, ”Undantaget”, Gertrudgården
Tid: Lör 4/3,  kl. 11-16
Ansvarig: Molly Sjöstam
Anmälan: Fullsatt, för kölista mejla info@slojdarmolly.se

Generationstäljning på Stora stenens friluftsområde
Vi täljer generationsöverskridande med barnens skapande i 
fokus så hugg armkrok med ett eller flera barn/ungdomar i din 
närhet och kom. Material och ett antal knivar finns på plats. 
Aktiviteten är gratis. Fikaförsäljning.
Plats: Stora stenens friluftsområde i Överboda. 
Tid: Sön 5/3 kl. 12–14.30
Ansvarig: Sara Afvander Westman, slöjdlärare, Umeå kommun
Anmälan: sara.afvander@gmail.com 

UTSTÄLLNING
Gjort, nygjort, ogjort 
Västerbottens museum 12 februari - 2 april
Vernissage 12 februari kl. 13:00
Residensdeltagarna i projektet Gjort, nygjort, ogjort visar 
sina verk och det blir release för en serie podcastavsnitt som 
spelats in under residensperioden.

TEXTILFEST 2023
1 april kl. 11 - 17 Mässa på Folkets park
1 april kl. 19 Festkväll på Nordanå
2 april kl. 9 - 16 Workshopdag på Medlefors folkhögskola. 
Bland kursledare finns Ivar Asplund, Elena Semenova Esmail, 
Lillemor Elfgren och Lilian Irisdotter. Biljettsläpp den 22 februari. 
För mer information se www.textilfest.wordpress.com

HANDENS HUS PROGRAM VÅR 2023
SLÖJDKVÄLLAR tisdagar 18.30–21
På slöjdkvällarna slöjdar vi med kvällens tema som inspira-
tion. Redskap finns att låna och material för kvällen ingår. Ta 
med egna verktyg och material om du vill. Kvällarna är anpas-
sade för vuxna men passar alla slöjdnyfikna, barn under 13 år 
alltid i vuxens sällskap. 
Avgift: Det kostar 50 kr/kväll för material och enkelt fika. Ingen 
anmälan. Mer info på www.skelleftea.se/handenshus.

7/2 Pappersklipp

21/2 Virka grytlappar

7/3 Textila redskap

21/3 Bandvävning

18/4 Broderi

2/5 Tälja i färskt lövträ
Barn under 13 år måste ha vuxen som hjälper och ansvarar 
för barnet.

16/5 Sydda bollar

30/5 Grön slöjd

SLÖJDLÖRDAGAR för barn med vuxen
Aktiviteten är lämplig för barn från ca 7 år och uppåt. Den 
vuxne och barnet hjälps åt i slöjdandet. Begränsat antal plat-
ser. Ta med eget fika. Alla tillfällen är gratis.

18/2 kl 12.30-15.30 Virka 
Vi provar att virka och beroende på hur mycket man kan an-
passar vi nivån på virkningen.

18/3 kl 12.30-15.30 Sydda bollar
Vi återbrukar olika material så att bollen 
blir lagom stor och broderar med fina färger. Sedan är det 
bara att lära sig jonglera… 

22/4 kl 12.30-15.30 Tälja 
Vi provar att tälja i färsk björk, det är inte så viktigt vad det blir 
utan mer fokus på att lära sig använda kniven!

Övriga slöjdaktiviteter

9/2 kl.18-20.30  Tova en sittdyna 
Fritidsgården Gluggen i Bureå

3/5 kl 14-16.30 Slöjdeftermiddag på Kåge bibliotek
 
6/5 Barnkulturdag på Nordanå
Kom och prova olika kulturaktiviteter och program. Mer info 
kommer på: www.skelleftea.se/handenshus

Handens hus ligger i en gammalt byggnad som har begränsad 
tillgänglighet. Har du ett rörelsehinder men är intresserad av 
att delta i verksamheten kontakta hemslöjdskonsulenten så 
kanske det går att lösa ändå.
 

SAVE THE DATE, SJUNGARESLÖJD
1 – 2 juli, Sjungaregården, Granö
Mer information kommer på hemsidan www.sjungaregarden.se

HEJ MEDLEM!
Nu finns en mejllista för utskick av Digitala nyhetsbrev och 
annan information. Föreningen har mejladresser till många 
medlemmar men inte till alla. Om du märker att du inte fått ett 
testmejl av oss  under v.5 ( kolla gärna skräpposten också) så 
kan det vara så att vi inte har din adress. Det går bra att skic-
ka adressen till info@vasterbottenslojd.se så lägger vi in den.


