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” Att ha slöjd som
 bromskloss har sitt pris. 
I dagens samhälle är det 

lätt att förväxla behov 
och begär.”

- Ulrika Roslund Svensson
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Vill du lära dig mer från grunden kan du välja mellan tre olika kurser på Osaby Herrgård 
som vi döpt till Herrgårdsslöjd de luxe. Det blir tillsammans med mat och musik ett unikt 
paket där du kan välja mellan textil och hårdslöjd. Våra slöjdträffar kommer att finnas i 
samma omfattning som under våren och dessutom tillkommer stickträffar vid tre tillfäl-
len för alla er som älskar att höra klirret från stickor.

Det är extra roligt att kunna erbjuda kurser i Ljungby i höst. Du kan tälja skapistiska 
påminnelsefigurer med Ulrika Roslund Svensson som också kommer att driva kursen 
skapistisk mönsterstickning på Stenlundens hantverksbageri. I kurserna ingår även en 45 
minuters föreläsning.

Nu får alla som saknat en hemslöjdsbutik chansen att handla hållbar slöjd på vår nya 
hemslöjdsmarknad. Vid två tillfällen kommer medlemmar och våra slöjdentreprenörer 
att finnas på plats med sina egna och andras alster i våra lokaler i Växjö.

Du kan läsa mer om respektive aktivitet på följande sidor och såklart på hemslojdenkro-
noberg.se där du även kan anmäla dig till kurserna. 

Välkommen till en höst fylld med slöjd av olika slag som jag hoppas ska få dig 
intresserad av att arbeta med dina händer och skapa en slöjd som du själv är nöjd med 
och håller för framtiden och du, alla är välkomna till våra slöjdträffar och slöjdcaféer.

Sven-Arne Karlsson 
Ordförande

En höst fylld med slöjd 
och åter slöjd!

Vi har många tillfällen till slöjd av olika slag att 
erbjuda dig under hösten. Slöjdkvällar, 
slöjdcaféer, kurser, Hemslöjdens dag och 
en slöjdmarknad. Som medlem har du alla 
chanser att prova något nytt eller utveckla de 
kunskaper och färdigheter du redan har. 
Under Hemslöjdens dag kan du prova olika 
slöjd och hantverk såsom att tälja, fläta pil och 
sticka. Dagen är öppen för alla och utförlig 
information hittar du i Slöjdkalendern på 
hemslojden.org. 

Hemslöjden i Kronoberg, 
Vilhelm Mobergs gata 2, 352 29 Växjö.
Konsulternas Pg: 765371-0
Föreningens Pg: 4669824-7
Föreningen: info@kronoberg.hemslojden.org     
www.hemslojdenkronoberg.se

Bli medlem i ...
Hemslöjden i Kronobergs län
Ideell förening

Som medlem får du vårt medlemsblad, 2 nr/år där vi skriver om slöjd, utställningar, 
kurser och vad som händer inom föreningen. Prenumerera på tidskriften Hemslöjd 
med rabatt samt rabatt på kurser som anordnas av föreningen.

Medlemsavgift:
Privatperson: 250:-
Familj: 300:-
Ungdom 13-25 år: 50:-
Förening, skola, juridisk: 350:-
Medlemsavgiften betalas in på Bg 5040-1447



 STICKTRÄFFAR

Vi träffas och utbyter tankar och idéer 
med varandra. Om du är ovan får du 

  TÄLJTRÄFFAR

Nybörjare eller erfaren spelar ingen roll. 
Vi träffas för att slöjda, utbyta idéer och 
få inspiration av andra slöjdintresserade. 
Ta med dig påbörjade arbeten eller börja 
på ett nytt när du kommer.  På plats finns 
olika täljknivar, såg, yxa och täljhästar 
som du gärna får testa. Det finns även 
färska täljämnen att komma i gång med. 
Ta med eget fikabröd. Träffen är gratis!

Kontaktperson och anmälan görs till: 
Johnny Jonasson tel: 076-6106703 
e-post: Johnny.b.jonasson@gmail.com
DATUM: 18 aug, 1 sep, 15 sep, 29 sep, 
13 okt, 27 okt, 10 nov, 24 nov, 8 dec, 
22 dec.
TID: kl. 18.00
PLATS: Hemslöjden Växjö

SPINNTRÄFFAR

Vi spinner på slända eller spinnrock. 
Att träffas och utbyta erfarenheter är 
alltid roligt och lärorikt. Du tar med dig 
redskap och material till träffarna. 
Hemslöjden har köpt in en elektrisk 
kardmaskin och fler e-spinner. Kardma-
skinen kan även bokas på plats vid andra 
tillfällen. Träffen är gratis.

Kontaktperson:
Maritha Ludvigsson 079-0792193
DATUM: 25 aug, 22 sept, 10 okt, 31 okt, 
17 nov, 6 dec.
TID: kl. 18.00

Vi välkomnar alla som kan grundläggande 
tekniker i trådslöjd att delta i våra träffar. 
Erfarna trådslöjdare finns på plats men vi 
har ingen utsedd ledare.
En del verktyg finns att låna och visst 
material kan man köpa här. Ingen anmälan 
eller avgift. Vi träffas i Hemslöjdens loka-
ler. Träffen är gratis.

DATUM: 14 sep, 12 okt, 9 nov, 7 dec.
TID: kl. 18-21

TRÅDSLÖJDSTRÄFFAR
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SLÖJDCAFÉ HÖSTEN 2022
Höstens första Café startar den 12:e sept 
med tema broderi. Broderiakademins 
duktiga brodöser kommer till oss och 
håller i 3 stationer. 
Nästa café blir den 3 okt då med tema 
smycken. Helene Damsö har en station 
med äkta pärlor. Eventuellt en station 
med träsmycken samt en med 
glaspärlor. På detta café tillkommer kost-
nad för visst material.
Årets sista café blir den 7:e november 
och då med jultema.
Hemslöjdens cafékvällar är öppna för alla 

och kostar 70 kr för medlem och 110 kr 
för övriga. Barn upp till 14 år är gratis 
och ungdom 14-25 år är halva priset. 
För denna kostnad får du god handled-
ning i olika tekniker samt gott fika och 
en trevlig kväll tillsammans med andra 
slöjdintresserade.
För det mesta ingår material.

DATUM: 12 sept, 3 okt, 7 nov
TID: kl. 18-21
PLATS: Domprostgården, Vilhelm 
Mobergs väg 2, i Växjö.
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hjälp av övriga deltagare att rätta till 
avigt till rätt eller aviga till räta. 
Tag med garn och stickor eller ett arbe-
te som du håller på med. Träffarna har 
ingen utsedd ledare. Ta gärna med en 
kompis. Ta med eget fikabröd, förening-
en bjuder på kaffe. Träffen är gratis.

Kontaktpersoner:
Helene Damsö helene@damso.se eller 
Brita Klarèn britaklaren2@gmail.com
DATUM: 11/9, 9/10, 6/11
TID: kl. 16.00-19.00

Julmarknad på Hemslöjden  

samtidigt som Smålands Museum 
har sin traditionella Julmarknad. 

Kaffe med hembakat finns till försäljning
26 nov kl. 11-17 & 27 nov kl. 11-18

Du som vill sälja hantverk hör av dig till Birgitta tel 070-548 55 52  
och boka bord, begränsat antal platser.
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SLÖJDA EN SAGA
- slöjd för barn

Lyssna på en spännande sagor och slöjda 
vid ett och samma tillfälle.  
Av olika material och verktyg slöjdar vi 
utifrån vad vi får höra om i sagan.

Tingsryds bibliotek 31 oktober

Fö
re

ni
ng

RESA till VÄV 2022 och Halmstad 

(World Trade Center), Södra Järnvägsgatan. 
Bussen avgår 7.00 så var snäll och var på plats senast 6.45. Du kan även stiga på bussen 
i Alvesta, vid busshållplatsen Lekaryds vägskäl, väg 25 eller i Ljungby vid Ljungby Stopp. 
Meddela vid anmälan var du önskar kliva på. Vi anländer till Halmstad Arena i god tid 
innan mässan öppnar 9.00. En värd tar emot bussen och berättar om eventet. Grupper 
släpps in i egen entré och slipper därmed köa.

Det är sedan fritt för var och en att ta del av de olika utställningarna och aktiviteterna 
som pågår under dagen. Föreläsningar bör bokas i god tid innan mässan och samtliga 
kostar 180 kr och du bokar dem själv. Ett program för fredagen med utställningar och 
föreläsningar kan du se här. www.vav2022.se

Fika och lunch hittar du inom Arenas väggar och du står själv för kostnaden.

Mässan stänger 18.00 och då beger vi oss hemåt igen och beräknar att vi är åter i Växjö 
cirka 19.45.

Pris för hela dagen är 495 kr för medlem i Hemslöjden och 595 kr för icke medlem. Resa, 
samt inträde till Väv 2022 ingår. Anmäl dig till helene@damso.se eller 070-720 62 05 
senast den 26 augusti. Betala till föreningens plusgiro 466 98 24-7 senast den 23 augusti. 
Glöm inte att skriva ditt namn samt Hemslöjdsresa på insättningen.

Höstens hemslöjdsresa går till Halmstad fredagen 23 september och 
Vävmässan 2022. 

Vi åker gemensamt med buss och samlas vid hämtplatsen vid WTC 

Har du också saknat en Hemslöjdsbutik? Nu startar vi en Hemslöjdsmarknad med 
försäljning av slöjd som är tillverkad av våra medlemmar.

Föreningen kommer att arrangera försäljning vid två tillfällen under september och 
oktober. Det innebär att du under hösten kan handla hållbar slöjd på Hemslöjden i 

Kronoberg i Kulturparken.
Det kommer att finnas olika slags slöjd såsom textila; stickade, vävda, valkade, tovade 

samt hårdslöjdade; täljda, smidda, svarvade och trådade alster. 
Passa på att handla kvalitetsslöjd till hemmet eller för att ge bort som present.

Du kan handla den 24/9 och 29/10 
kl 11.00–15.00 i Hemslöjdens lokaler i Växjö.

HemslöjdsmarknadHemslöjdsmarknad

Hemslöjdens dag är dagen då vi tillsammans lyfter slöjden! 
Du får komma och prova på olika slöjdtekniker på flera platser i Kronoberg.

I dagsläget har vi följande aktiviteter:

HEMSLÖJDENS DAG 3 september

Lär dig sticka 
Du som redan kan sticka är också välkom-
men att sitta ner med din stickning. 
Goefika finns att köpa.
Ansvarig: Helene Damsö 
Plats: Ingelstadsvägen 31 i Växjö. 
Tid: 3 september mellan 10.00–14.00.
Webbplats: www.damsodesign.se

Prova på att fläta i pil.
Ansvarig: Ann-Britt Weidmert. 
Plats: Väckelsång Skullagård 13. 
Tid: 4 september mellan 10.00–17.00.
Webbplats: www.hembygd.se/vackelsang

Tälj en klädkrok, sked eller något annat i 
färsk björk.
Ansvarig: Johnny Jonasson.
Plats: Väckelsång Skullagård 13. 
Tid: 3 och 4 september mellan 10.00–
17.00.
Webbplats: www.hembygd.se/vackelsang

Vi återkommer med flera aktiviteter efter 
semesterperioden. 
Håll dig informerad om det senaste i 
Slöjdkalendern som du hittar på:
www.hemslojden.org/gora-och-besoka/
slojdkalendern
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KURS I 
GRÄSKORGSFLÄTNING

Gräskorgsflätning är en av de allra äldsta 
teknikerna för att tillverka korgar. Att fläta 
gräskorgar är ett rogivande och kreativt 
handarbete, det möjliggör också att man 
kan använda växter som man själv tycker 
om. 
Att känna med fingrarna och de torkade 
växter man arbetar med är en särskild 
upplevelse. 

Kursledare: Michael Ritter
Tid: 19 november kl. 10-15
Plats: Smålands muséum Växjö
Kursavgift: Medlemmar 650:-,  
icke medlemmar  700:-. 
Material ingår i avgiften.
Anmälan: kajsa@hemslojdenkronoberg.
se  Anmälan och betalning senast 10 
november till pg 765 371-0

Max 12 deltagare.

BÄRANDE FORMER
 - att filta tredimensionellt

Under kursen lär du dig hur du för hand 
och med enkla redskap filtar den svenska 
ullen till tredimensionella former. 
Vi provar både att arbeta med tunna, 
fina kvaliteter samt att öka på mängden 
ull för att få fram riktigt kraftig filt. Vi 
blandar olika ullsorter för att förfina 
resultatet och vi förhåller oss genomgå-
ende utforskande till materialet, voly-
merna och tekniken. Resultatet under 
helgen kan exempelvis bli förvaringsfick-
or, väskor, kärl eller rena konstobjekt. 
Detta är en kurs för nybörjaren, men 
ännu hellre för dig som vill fördjupa den 
ull- och filtningserfarenhet som du redan 
har.

Kursledare: Yvonne Habbe
Tid: 12- 13 november kl. 9-16
Plats: Textilsalen på Teleborgs 
Centrumskola, Växjö
Kursavgift: 1100:-, medlemmar i 
Hemslöjden Kronoberg 1050:-, material 
tillkommer
Anmälan: kajsa@hemslojdenkronoberg.
se  Anmälan och betalning senast 
4 november till pg 765 371-0

Max 9 deltagare.

Ku
rs

er SLÖJDWORKSHOP
 – Fågelmatare 
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Kom och fläta en fågelmatare i pil tillsam-
mans med konsthantverkare Ann-Britt 
Weidmert. Fågelmataren blir en fin detalj 
i trädgården som kan fyllas med frön 
till småfåglarna i vinter. Kostnadsfritt - vi 
bjuder på material och fika! 

Kursledare: Ann-Britt Weidmert
Tid: 7 nov kl. 17-20
Plats: Älmhults bibliotek
Anmälan: Anmälan krävs och kan göras 
från måndag 17 oktober kl. 10. Anmälan 
görs till biblioteket, på telefon: 0476-552 
20 eller e-post: bibliotek@almhult.se
I samarbete med Älmhult kommun
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Tillbringa dina söndagar på Hemslöjd de 
luxe. 
Kom och slöjda, umgås och fika samtidigt 
som du slöjdar.
Vid varje tillfälle utgår vi från ett 
speciellt slöjdtema. 
Träffarna är gratis. Handledare, material 
och verktyg finns på plats.
Plats: Kafé de luxe, Växjö

Håll dig uppdaterad på vilka söndagar 
som gäller på:
 www.hemslojdenkronoberg.se

Ett samarbete med Växjö Kommun, ABF, Kafé de 
luxe och Hemslöjden i Kronoberg. 

Slöjda tillsammans med Hemslöjden i Kronoberg! 
Vi utgår från en spretig trädtopp som vi sedan pyntar 
med dekorationer som vi slöjdar av återbruksmaterial. 
FAMILJE- AKTIVITET. Från 6 år med en medföljande 
vuxen. 
Tid: 3 dec kl, 11-13
Plats: Älmhults bibliotek
Anmälan: Anmälan krävs och kan göras från 17 ok-
tober kl. 10. Anmälan görs på biblioteket, på telefon: 
0476-552 20 eller e-post: bibliotek@almhult.se

SLÖJDA ETT JULTRÄD
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Genklang
1 oktober  2022  - 15 januari 2023  
Kulturparken , Smålandsmuseum, Växjö
Vernissage 1 oktober kl. 14.00

Utställningens namn ”Genklang” syftar på en ljudlös tolkning av den äldre traditionen 
av själaringning i samband med dödsfall, där klockringningen upplyste om den avlidnes 
ålder, kön och status. Materialet i utställningens samtliga verk är gjorda av filtad ull och 
klockorna är i sitt textila material helt ljudlösa, de är som tomma skal efter dem som 
lämnat oss.
Sorgens rum visualiseras genom textila bilder av imaginära valv som symbol för de inre 
rum som var och en bär inom sig, som tröstens rum. Valvet står som symbol för såväl 
katedraler som för eremitens enkla boning. Det syftar också på det gemensamma himla-
valvet som vi alla lever och verkar under. Tomas Tranströmers dikt ”Romanska bågar” 
ligger inte långt borta: ”…inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt”.

Yvonne Habbe (1971) är textilkonstnär med handfiltning av ull som specialområde. Är 
verksam på Gotland, uppvuxen i Småland. Arbetar utforskande med materialet och 
både utvecklar och bevarar en av historiens äldsta textila tekniker. Inriktningen mot 
konsten gör att processen lyfter och rör sig fritt, medan traditionen ger ett för arbetet 
betydelsefullt sammanhang.

HerrgårdsSlöjd de luxe

Osaby Säteri 

Under en helg i september har Herrgård de luxe och Hemslöjden i Kronoberg slagit sig 
ihop till höstens slöjdevent – Herrgårdsslöjd de luxe

Delta på en av de tre tillgängliga kurserna, fika och bo på Herrgården de luxe. 
På lördagskvällen serveras middag och konsert med Beata Bermuda i festvåningen.

Vad kan vara bättre än att lära sig en ny slöjdteknik i en fantastisk miljö med god mat, 
trevligt sällskap och dessutom levande musik?

Läs mer om helgen och kurserna på www.hemslojdenkronoberg.se

17 - 18 september
En slöjdhelg utöver det vanliga!

Från björk till krapp 
– pröva växtfärgning! 

Karin Sterner  
Klassiska metoder med 

tusenåriga anor blandas med 
samtida och experimentella 

metoder.

REMAKE -kläder 
Monica Palmqvist

Ge dina textilier nya uttryck 
genom att kombinera broderi, 
tryck och collageteknik med 

hållbarhet i fokus.

Lär dig tälja 
Anders Isgren

En rolig och inspirerande två-
dagars grundkurs i täljning där 
vi börjar enkelt men ökar på 

svårighetsgraden allt eftersom. 
Kursen passar också dig som 

är lite mer van att tälja.
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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.

 

KULTURPARKEN SMÅLAND
22 oktober 2022 – 12 mars 2023

(uppehåll för julmarknad 21–29 november)

- Begränsad av ramar, men inte i kreativitet

Föreställ dig en tid i kris, samhället går på sparlåga och livet är begränsat.
Behovet och lusten att slöjdande finns fortfarande kvar.
Av vad skulle du slöjda? Vad hittar du i gömmorna som kan bli något nytt?
Och vad slöjdar du? Vad skulle du behöva i en tid av kris?

Delta i vår utställning ”Återbruk i kristid” som kommer sättas upp i januari 2023 på Kultur-
parken Småland..
Ditt slöjdmaterial är begränsat till det du har hemma, de föremål och material som redan 
finns och har eller har haft en funktion, inget får köpas för pengar. 
Leta reda på det material du vill slöjda med, och innan du sätter i gång var noga med att 
fota av det. 
De nya föremål som slöjdas kan ha en funktion eller vara konst. Men de måste hålla sig 
inom ramen 40x40 cm eller 20x80 cm.
Fota och dokumentera gärna ditt arbete.

ÅTERBRUK - i kristtid

Uppstartsworkshop 19 september
Hemslöjden Kronoberg bjuder in till en uppstartsworkshop.
Vi pratar mer om ramarna för utställningen och inspirerar varandra. Tillsammans 
kommer vi igång med slöjdandet, ta med dig det material du vill använda eller kika på 
det som finns på plats. 

Workshop Återbruk
Vi ses för en workshop kring utställningen och återbruk. Ta med ditt påbörjade arbete 
och material. Du kan naturligtvis delta i utställnigen oavsett om du går på träffarna eller 
ej.
Plats: Hemslöjden Kronoberg, Vilhelm Mobergs g. 2, Växjö
Tid: 19 september kl. 18-20.30
 24 oktober kl. 18-20.30
 23 november kl.18-20.30

Inlämning: tisdag 3 januari och 11 januari kl. 17.00 -19.00 på 
Hemslöjden Kronoberg. Vid frågor maila kajsa@hemslojdenkronoberg.se
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I höst kommer Ulrika Roslund Svensson till Stenlunden Hantverksbageri Ljungby vid två 
tillfällen. Föreläsning och workshop står på schemat. Efter några år med jobb, som inte 
haft slöjden i fokus, har Ulrika nu meddelat att hon återigen plockar upp slöjden och det 
egna företagandet. Vilket vi är väldigt glada över!

Hur känns det att komma tillbaka till ditt eget slöjdande igen efter lite uppehåll? Vad 
ser du framemot?
Jag har inte tänkt så mycket på det, men är jättepepp. Även om jag funderar på hur jag 
ska göra så känns det skönt att komma tillbaka till ett långsammare liv. Att kunna slöjda 
tre dagar i veckan och kunna stanna i slöjdprocessen med mer kontinuitet. Att få lov och 
möjlighet att hålla en tanke över en längre tid, kunna vrida och vända, det är lyx. Det är 
det negativa med att ha andra jobb, att ständigt behöva förhålla sig till tidsramar och 
en annan ekonomi. Så det blir skönt med mer egna ramar och fokus. Plus att med en 
anställning två dagar i veckan behöver jag själv inte ständigt var motorn i allt, som man ju 
behöver vara när man är egen.

Vad har du saknat och vad längtar du efter med slöjden?
Det jag mest saknat är att arbeta kvalitativt. I slöjden ryms i större utsträckning hela mig. 
Att knyta ihop frågor i det lilla och det stora och få fokusera på slöjdens storhet i klurighe-
ter, form och färg. Dess konst att minimera avtryck. Att arbeta med spill och avfall, sådant 
som inte kostar, varken för jorden eller plånboken. Att kunna leka inom givna begräns-
ningar.

Vad ser du framåt i ditt eget slöjdande? 
Tidigare har jag inte haft så mycket sammanhållen tid. Mindre tid ger mindre sak. Så 
jag ser framemot att kunna skala upp, göra större saker. Fokus kommer vara på trä och 
färskträ och nu efter mitt år i skolan kanske jag kommer ta in lösningar därifrån. Att som 
lärare snabbt få ihop något på grund av tidsbrist, en spik här och en spik där, är inget 
konstigt och tillsammans med slöjdens förfineri och detaljer kan det bli spännande. Testa 
på kontrasternas där emellan. Just nu känner jag att hållbarhet och slöjd är något jag är 
väldigt pepp på.

I texten om din föreläsning och workshop skriver du – med slöjden som trogen broms-
kloss för ett hållbart liv. Hur tänker du kring det och hur får du det att funka?
Det funkar inte alltid. När en väljer en väg som inte är normativ blir en ständigt ifrågasatt 
av andra och av sig själv. Varför ska jag ta denna omväg? Det finns ju en snabbare lösning. 
Också när det kommer till ekonomi, är slöjden värt det? När jag började jobba som lärare 
föll jag någonstans huvudstupa in i verkligheten och blev förskräckt och insåg vilken 
annorlunda väg vi valt att gå. Och hur mycket folk jobbar och behöver konsumera för att 
orka. En vill till och med köpa sig lugn och ro, även jag kände stundtals så. Det motiverade 
mig mycket att ta upp slöjden igen. Att ha slöjd som bromskloss har sitt pris. 

I dagens samhälle är det lätt att förväxla behov och begär. Speciellt när omgivningen är 
så entonig, då faller man lätt in det. Då är slöjden bra att återkomma till.

Vad är kärnan i ditt slöjdande?
Jag har ett stort beroende av utrymme. Det finns ju en egoistisk sida med det. Men slöj-
den ger mig det utrymmet. Jag kan skapa och formulera något jag tror på. Parallellt med 
det är det glädjen i att forma och måla. Slöjden kan följa med mig och anpassas vart jag 
än är. Nu har jag mer tid för slöjden och då hoppas jag även att jag orkar ge utrymme åt 
mer intellektuella delar. 

Vad har du lärt dig under åren som gått och vad tar du med dig in i din nya fas?
Jag har insett att jag tycker det är kul att hålla workshops. Jag har ju nu jobbat med 14 
mellanstadieklasser och tror att jag med det blivit en vassare pedagog. Så jag ser fram 
emot att möta deltagare som nu valt att vara där av egen fri vilja! (vilken gåva till mig!) 
Från mitt uppehåll från slöjden har jag insett kompromissernas nödvändighet. Alla upp-
drag ser olika ut och har olika syften. Jag behöver tid i verkstan och jag behöver träffa 
andra och prata om slöjdens kvalitéer för att må bra.

Vad drömmer du om just nu?
Jag drömmer om regn! Allt jag planterat, förutom aubergine och gurka, går under! Så 
regn till mina plantor.
Sen drömmer jag om bin och att tillverka polska bikupor. Vackra trästatyer där bina 
flyger in och ut genom magen! Jag är just nu på min släktgård och här finns det många 
olika typer av bikupor. Så jag går runt och funderar på hur bin kan tänkas vilja ha det.

25 oktober 17.30 – 20.30 
Föreläsning: Skapism- med slöjden som 
trogen bromskloss för ett hållbart liv

Workshop: “Tälj skapistiska påminnelsefi-
guriner- du i dialog med träbiten” 
pris: 600 kr

15 november 17.30 – 20.30
Föreläsning:Skapistisk stickning- om en 
stickjunta för nyanlända kvinnor och barn

Workshop: ”Skapistisk mönsterstickning” 
pris:600 kr

Mer info och anmälan på www.hemslojdenkronoberg.se
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Kajsa Horner
Konsulent textil slöjd
kajsa@hemslojdenkronoberg.se
Tel: 070-646 18 02

Cecilia Aronsson
Konsulent barn och unga
cecilia@hemslojdenkronoberg.se
Tel: 076-022 47 97

Monica Modig Rauden 
Konsulent textil slöjd
monica.modig.rauden@hemslojd.org
Tel: 070-656 18 02

Magnus Eriksson
Konsulent hård slöjd / barn och unga
magnus.eriksson@hemslojd.org
Tel: 070-376 18 01

Tryck: Eklundens grafiska, Växjö

KONTAKT

SKAPANDE SKOLA
Hemslöjden jobbar med skapande skola-projekt som uppmuntrar till det egna skapandet 
och det konstnärliga uttrycket. Skapandet är viktigt för elevens egen utveckling och som 
ökar lusten till lärande i olika ämnen. 

Slöjden är global och inbjuder till möten mellan barn med olika kulturella och sociala 
bakgrunder. 
Vi vill att fler barn ska få uppleva glädjen och välbefinnandet i det kreativa skapandet. Det 
konkreta underlättar det abstrakta tänkandet och det ökar förutsättningarna för elever-
nas kunskapsinhämtning. Kroppen behöver handling för att uppleva, minnas och för att 
uppfatta sammanhang och samband. Genom sinnena skapas förståelse och samspel och 
sammanhang stärks  

För mer information kontakta Magnus Eriksson på magnus.eriksson@hemslojd.org
eller läs mer på www.hemslojdenkronoberg.se


