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”Materialet är 
Hedaredskorgens själ, 

inte formen, 
inte utseendet.”

 - Curt Bengtsson
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Hemslöjden i Kronoberg, 
Vilhelm Mobergs gata 2, 352 29 Växjö.
Konsulenternas Pg: 765 371-0
Konsulenterna: info@hemslojdenkronoberg.se
Föreningens Pg: 46 69 824-7
Föreningen: info@kronoberg.hemslojden.org     
www.hemslojdenkronoberg.se

Bli medlem i
Hemslöjden i Kronobergs län
Ideell förening

Som medlem i Hemslöjden Kronoberg får du: 
- Vår medlemstidning 2 nr. per år.
- Delta i kurser och aktiviteter.
- Rabatt på kurser som anordnas av föreningen.
- Tillgång till verktyg och lokaler.
- Nyhetsbrev från Hemslöjdens Riksförbund.
- Lokala medlemserbjudanden.
- Medlemspriser på bl a tidningen Hemslöjd  

och Sätergläntans kurser.

Medlemsavgift:
Privatperson: 250 kr
Familj: 300 kr
Ungdom 13–25 år: 50 kr
Organisationsmedlem: 350 kr
Företagsmedlem: 500 kr
Medlemsavgiften betalas in på Bg 5040-1447



Flera hävdar att slöjd kommer från det norrländska slög dvs händig eller hantverks-
skicklig och kan spåras tillbaka till 1500-talet. Enligt Jögge Sundqvist, som gästade oss 
med sin show ”Rock the slöjd” 2 april 2022 säger man som norrlänning, inte att man är 
slög. Man säger i stället att man inte är oslög, med norrländsk återhållsamhet. Låt vara 
att det kanske är som Jögge påstår, klart är att slög eller oslög så skärper slöjden alla 
våra sinnen. 

Det är doften av ull, lin eller trä, ljudet av sländan, det är yxhugget, känslan och synen 
av glödande metall och smaken av trä när den täljda skeden prövas i maten. Vårens 
kurser, slöjdcaféer och träffar ger dig möjlighet att uppleva allt det här, tillsammans 
med social samvaro bland andra slöjdare, vana eller ovana.

Apropå ovana så hörs ibland att någon hänvisar till just okunskap och brist på handlag 
som anledning att inte slöjda. Men ingen är född slöjdare, det är något man tränar sig 
på, kanske hela livet. Det fick vi höra av Mikael Svenson som berättade om sin korg-
tillverkning under invigningen av Älskade korg på Länsmuseet. ”De tvåhundra första 
korgarna jag gjorde blev inget vidare, men sedan blev de bättre”. Det är också en fråga 
om att acceptera det man skapat. Det som är dugligt och bra för någon kan ses med 
andra ögon av någon annan.

På Länsmuseet kan du även se utställningen Återbruk i kristid som har vernissage 
under Kulturnatten 28 januari. Det är slöjdare från hela länet som visar sina slöjdal-
ster skapade av saker som redan fanns i lådor och skrymslen och blivit pånyttfödda 
föremål. Under Kulturnatten har vi som vanligt öppet i våra lokaler och här får du träffa 
stickare, ullspinnare, konstgjutare, smed, täljare och trådslöjdare.

Under våren erbjuder vi kurser och slöjdträffar som du kan läsa mer om här i Hem- 
slöjdsnytt. Vi ses kanske framöver på en kurs eller slöjdträff. Välkommen!

Sven-Arne Karlsson, ordförande
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STICKTRÄFFAR

Vi träff as och utbyter tankar och idéer 
med varandra. Om du är ovan får du 
hjälp av övriga deltagare att  rätt a ti ll 
avigt ti ll rätt  eller aviga ti ll räta. 
Tag med garn och sti ckor eller ett  arbete 
som du håller på med. Träff arna har 
ingen utsedd ledare. Ta gärna med en 
kompis. Ta med eget fi kabröd, förening-
en bjuder på kaff e. Träff en är grati s.

Kontaktpersoner:
Helene Damsö helene@damso.se eller 
Brita Klarèn britaklaren2@gmail.com
DATUM: 26 feb, 26 mars, 23 april
TID: 16.00–19.00
PLATS: Hemslöjden Växjö

TÄLJTRÄFFAR

Nybörjare eller erfaren spelar ingen roll. 
Vi träff as för att  slöjda, utbyta idéer och 
få inspirati on av andra slöjdintresserade. 
Ta med dig påbörjade arbeten eller börja 
på ett  nytt  när du kommer. På plats fi nns 
olika täljknivar, såg, yxa och täljhästar 
som du gärna får testa. Det fi nns även 
färska täljämnen att  komma i gång med. 
Ta med eget fi kabröd. Träff en är grati s!

Kontaktperson och anmälan görs ti ll: 
Johnny Jonasson tel: 076-610 67 03 
e-post: Johnny.b.jonasson@gmail.com
DATUM: 19 jan, 16 feb, 2 mars, 16 mars, 
30 mars, 13 april, 27 april, 11 maj, 25 maj
TID: 18.00–21.00
PLATS: Hemslöjden Växjö
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Årets första slöjdcafé är den 27 februari 
och har tema ylle. Vi kommer att  brodera 
på vadmal och även prova på att  göra 
skarvsöm.
Nästa café med tema Påsk blir den 3 april 
och då med olika saker i Påskslöjd.
Vårens sista café har tema trädgård och 
är den 8 maj. Ann-Britt  Weidmert kom-
mer att  fl äta växtstöd med oss, material-
kostnad kan ti llkomma. 

Inne i Hemslöjdens lokaler slöjdar vi 
något vi kan ha nytt a av i trädgården.
Hemslöjdens cafékvällar är öppna för alla 
och kostar 70 kr för medlem och 110 kr 
för övriga. För denna kostnad får man 
god handledning i olika tekniker samt 
gott  fi ka och social samvaro.
DATUM: 27 feb, 3 april och 8 maj.
TID: 18.00–21.00
PLATS: Hemslöjden Växjö

SLÖJDCAFÉ VÅREN 2023

27 feb, 3 april och 8 maj.



SPINNTRÄFFAR

Vi spinner på slända eller spinnrock. 
Att  träff as och utbyta erfarenheter är 
allti d roligt och lärorikt. Du tar med dig 
redskap och material ti ll träff arna. 
Hemslöjden har köpt in en elektrisk kard-
maskin och fl er e-spinner. 
Kardmaskinen kan även bokas på plats 
vid andra ti llfällen. Träff en är grati s.

Kontaktperson:
Maritha Ludvigsson 079-079 21 93
DATUM: 17 jan, 31 jan, 14 feb, 28 feb, 
14 mars, 28 mars, 11 april, 9 maj, 23 maj
TID: 18.00–21.00
PLATS: Hemslöjden Växjö
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Vi välkomnar alla som kan grundläggande 
tekniker i trådslöjd att  delta i våra träff ar. 
Erfarna trådslöjdare fi nns på plats men vi 
har ingen utsedd ledare.
En del verktyg fi nns att  låna och visst 
material kan man köpa här. Ingen anmälan 
eller avgift . Vi träff as i Hemslöjdens 
lokaler. Träff en är grati s.

DATUM: 18 jan, 22 feb, 5 april, 3 maj, 
31 maj
TID: 18.00–21.00
PLATS: Hemslöjden Växjö

Under hösten blev vår nyskapade Hemslöjdsmarknad en framgång 
med lokala slöjdare som fi ck chansen att  erbjuda hållbar kvalitetsslöjd.

Under våren kommer föreningen att  arrangera Hemslöjdsmarknad med försäljning 
vid fyra ti llfällen. Det kommer att  erbjudas fl era slags slöjd: sti ckade, vävda, 

valkade och tovade, täljda, smidda, svarvade och trådade alster.
Passa på att  handla slöjd ti ll dig själv eller för att  ge bort i present.

25 feb, 25 mars, 29 april och 27 maj
11.00–15.00 i Hemslöjdens lokaler i Kulturparken Växjö.

Är du slöjdare, medlem i föreningen och vill delta i Hemslöjdsmarknad? 
Anmäl dig ti ll Ann-Britt  Weidmert 070-888 28 22 eller weidmert@gmail.com 

och berätt a vad för slöjd det gäller.

HemslöjdsmarknadHemslöjdsmarknad
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Hemslöjdsresa 2 juni 2023

Vårens medlemsresa är planerad till den 2 juni och sträcker sig mot nordväst 
och Bodafors. Vi åker gemensamt med buss och samlas vid hämtplatsen vid 
WTC (World Trade Center), Södra Järnvägsgatan. Bussen avgår 7.00 så var snäll 
och var på plats senast 6.45. 

Det första stoppet blir på Kulturgatan Bodafors som är en mötesplats för hant-
verk och design. Här får vi ta del av utställningen ”Brodera livet” och en guidad 
tur på Intarsiaverkstaden. Vi fikar i Röda Längan som ligger i samma område.

Nästa stopp på resan blir Vandalorum i Värnamo där vi äter lunch på Syltan 
och upplever de aktuella utställningarna. Vi vet ännu inte allt som kommer att 
hända här men en utställning med Lisa Larsson och hennes keramik är aktuell 
vid tiden för vår resa.

Sista stoppet blir vid Bruno Mathsson-museet som ligger alldeles i närhet av 
Apladalen. Här blir vi visade runt bland byggnader, den fina möbelsamlingen 
och får veta det mesta om hur Bruno Mathsson levde och arbetade. Vi hinner 
med en eftermiddagsfika i Apladalens kaffestuga innan vi vänder hemåt mot 
Växjö igen. Vi beräknar hemkomsten till 18.00.

Pris för hela dagen är 750 kr för medlem i Hemslöjden i Kronoberg och 850 kr 
för ej medlem. Resa, inträden, guider, fika och lunch ingår. 

Anmäl dig till helene@damso.se eller 070-720 62 05 senast den 26 maj. 

Betala till föreningens plusgiro 466 98 24-7 senast den 26 maj.  
Glöm inte att skriva ditt namn samt Hemslöjdsresa på insättningen.

Välkommen till en mycket intressant resa!
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KULTURNATTEN 2023

Akti va slöjdhjältar visar hantverk 
av fl era slag. Hjältarna skapar unik 
och hållbar slöjd av texti l, trä, och 
glödande järn. 

Barn kan prova på att  slöjda 
hjältar på eget sätt  mellan 
15.00–19.00. 

Täcklebo Broderiakademi lokalav-
delning medverkar. 

Lott eri och försäljning av hemba-
kat med kaff e.

DATUM: 28 januari
TID: 15.00–21.00
PLATS: Hemslöjden Växjö

Årsmöte den 15 mars klockan 18.00 i hemslöjdens lokaler, Växjö.
Inger Ohlsson föreläser om och visar Spedetröjan, en tröja som sti ckats och 
använts av de skånska kvinnorna från slutet av 1700 fram ti ll 1900 talet.

Eft er föreläsningen bjuder föreningen på kaff e/te/saft  och hembakad ostkaka. 
Däreft er en kort resumé av vad som hänt under året och sedvanliga årsmötes-
förhandlingar.

Välkomna!

SLÖJDENS HJÄLTAR!
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TRÅDSLÖJDSKURS 
- luffarslöjd

Är du nyfiken på att jobba i ståltråd? 
Varför inte prova på luffarslöjd. 
Du lär dig grundtekniker för att göra t ex 
ljuslykta, krok och potatissticka. Med lite 
ståltråd och ett par tänger går det att göra 
mycket. Verktyg och material finns på 
plats.

Kursledare: Annika Källsand
Tid: Onsdagar i mars 18.00–21.00 
1/3, 8/3, 22/3 och 29/3
Plats: Hemslöjden, Växjö.
Kursavgift: 1 200 kr, medlem i Hemslöjden 
Kronoberg 1 150 kr.
Anmälan: info@hemslojdenkronoberg.se 
Anmälan och betalning senast 15 februari 
till pg. 765 371-0

TOVNINGSKURS 
Formpassat och lagom storlek

Under den här kursen utvecklar du käns-
lan för olika sorters ull- och fiberbland-
ningar samt materialets egenskaper för 
att förstå tovningens möjligheter. 
Vi utarbetar mallar till individuella arbeten 
genom att utifrån provlappar beräkna 
krympmån och förstora mönster för att 
nå det resultat som eftersträvas.
Arbetsmetoden för de ihåliga formerna 
gör det möjligt att tova tredimensionella 
objekt och bruksföremål utan att använ-
da nål och tråd. Genom att fördjupa dig 
i hantverket skapar du en säkerhet som 
möjliggör kontroll över arbetet och det 
egna uttrycket. 
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: 15–16 april, 09.00–16.00
Plats: Textilsalen på Teleborgs  
Centrumskola, Växjö.
Kursavgift: 1 300 kr, medlemmar i 
Hemslöjden Kronoberg 1 250 kr, material 
tillkommer
Anmälan: info@hemslojdenkronoberg.se 
Anmälan och betalning senast 
31 mars till pg 765 371-0
Max 10 deltagare.
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FOLKLIGT YLLEBRODERI

Lär dig mer om att  brodera på ylle! 
Vi testar fritt  yllebroderi med folklig inspi-
rati on samt fantasifullt grannlåtsbroderi 
där du får gå loss med pärlor, knappar 
och stuvbitar av ylle. Du väljer själv om du 
vill göra provlappar eller små saker som 
mobilfodral, väskor, pennfodral eller en 
myntbörs. Eller varför inte placera brode-
riet på ett  klädesplagg? 
Rensa gärna skåpen hemma och ta med 
ullgarn, kläde, vadmal, stuvbitar, pärlor, 
paljett er och liknande. Material fi nns även 
att  köpa på plats.

Kursledare: Karin Holmberg
Tid: 6–7 maj, 09.00–16.00
Plats: Hemslöjden, Växjö.
Kursavgift : 1 900 kr, medlemmar i Hems-
löjden Kronoberg 1 850 kr.
Materialkostnad ti llkommer.
Anmälan: info@hemslojdenkronoberg.se 
Anmälan och betalning senast 16 april ti ll 
pg 765 371-0
Max 12 deltagare.
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HASSELKORGSFLÄTNING

Under fyra heldagar får du lära dig att  
fl äta en hasselkorg från grunden. Allt från 
att  knäcka ut spånen ur en hasselkäpp 
och putsa ti ll dem ti ll att  fl äta en skäp-
pekorg och binda kant. Det blir mycket 
prakti skt arbete som blandas med teori 
och historia. 
Första kurshelgen kommer nästan uteslu-
tande att  ägnas åt att  få fram ti llräckligt 
med spån. Ett  arbete som är lika vikti gt 
som själva fl ätandet.

Kursledare: Kalle Forss
Tid: 11–12 mars och 18–19 mars mellan 
09.00–16.00.
Plats: Hemslöjden, Växjö.
Kursavgift : 2 000 kr, medlemmar i Hems-
löjden Kronoberg 1 950 kr.
Material ingår i avgift en.
Anmälan: info@hemslojdenkronoberg.se
Anmälan och betalning senast 24 februari 
ti ll pg 765 371-0
Max 12 deltagare.
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ÄLMHULTS BIBLIOTEK
våren 2023

Ordet Sashiko betyder små stygn eller 
hugg. Nu får du möjlighet att prova de 
små stygnen. Ta med ett plagg du vill sy 
på/laga eller syr du på provlappar. Allt 
material finns på plats.
Kursledare: Lena Håkansson
Tid: 13 mars, 17.00–20.00
Anmälan till biblioteket i Älmhult  
telefon, 0476-552 20 eller  
e-post, bibliotek@almhult.se
Mer info: https://bibliotek.almhult.se/

Kom och fläta växtstöd till dina växter i 
trädgården. 
Kursledare: Ann-Britt Weidmert
Tid: 13 maj, 10.00–14.00
Anmälan till biblioteket i Älmhult  
telefon, 0476-552 20 eller  
e-post, bibliotek@almhult.se
Mer info: https://bibliotek.almhult.se/
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SLÖJDA EN SAGA

Lyssna på en spännande saga och slöjda 
vid ett och samma tillfälle. 
Av olika material och verktyg slöjdar vi 
utifrån vad vi får höra om i sagan.
Tid: 4 februari, 11.00–13.00 
Anmälan till biblioteket i Älmhult  
telefon, 0476-552 20 eller  
e-post, bibliotek@almhult.se
Mer info: https://bibliotek.almhult.se/

PILFLÄTNING – växtstöd

SASHIKO
– japansk broderiteknik med tusenåriga rötter
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Vik datumen redan nu! Tider och anmälan i 
nästa nummer av Hemslöjdsnytt.

16 - 17 september 
Lotta Blom
Sticka och valka 

en tröja

Lena Köster
Spinnkurs

Herrg
årdsSlöjd de luxe

Osaby Säteri
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Sommarkurser 
på Korrö

3-6 augusti 2023

Täljkurs 3-4 augusti 
Färgtillverkning 4 augusti

Borstbinderi 4 augusti
Ådringsmålning 5 augusti

Knivslipning 5 augusti
Tampade näverburkar 5-6 augusti

Korgtillverkning 5-6 augusti
Möbeltapetsering 5-6 augusti

Täljkurs 5-6 augusti
Marmorering 6 augusti

Läs mer och anmäl dig på 
sv.se/korro

Sommarkurser på Korrö 3−6 augusti 2023

Läs mer och anmäl dig på sv.se/korro

Marmorering 
6 augusti

Täljkurs 3–4 och 
5–6 augusti

Borstbinderi 
4 augusti

Färgtillverkning 
4 augusti

Ådringsmålning 
5 augusti

Knivslipning 
5 augusti

Tampade 
näverburkar 
5–6 augusti

Korgtillverkning 
5–6 augusti

Möbeltapetsering 
5–6 augusti



HemSlöjd de luxe
Kom och gör trista söndagar ti ll roliga slöjdsöndagar! Varje ti llfälle har ett  
speciellt tema. Handledare, material och verktyg fi nns på plats. Ingen kost-
nad eller anmälan. Kom och slöjda, fi ka och umgås!
Vi ses på Kafé de luxe 15.00–16.30
Datum: 22/1, 19/2, 26/3, 23/4, 28/5
Plats: Kafé de luxe, Sandgärdsgatan 17, Växjö.
Håll dig uppdaterad på:
 www.hemslojdenkronoberg.se

28 januari 2023–13 augusti 2023 
Kulturparken, Smålands museum, Växjö
Vernissage under Kulturnatten 28 januari kl. 14.00
Föreställ dig en ti d i kris, samhället går på sparlåga och livet är begränsat. 
Behovet och lusten att  slöjda fi nns ändå kvar. Av vad skulle du skapa? 
Vad hitt ar du i gömmorna som kan bli något?
På Smålands museum kan du uppleva Hemslöjdens utställning 
Återbruk i kristi d. Den pågår fr o m 28 januari ti ll 13 augusti . 
Här ställer slöjdare från hela länet ut sina nya slöjdade föremål 
som är skapade av återbrukat material.

ÅTERBRUK I KRISTID
– Begränsad av ramar men inte i kreativitet
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Ett  samarbete med Växjö Kommun, ABF, 
Kafé de luxe och Hemslöjden i Kronoberg.

Utställning



28 januari 15–19 Cecilia Blomqvist och Joakim Lilja  
visar hur en hasselkorg tillverkas

4 februari 13–15 Carina Hedin visar hur en rottingkorg tillverkas
11 februari 13–15 Ann-Britt Weidmert visar hur en pilkorg tillverkas

Korgmakare visar

Det säger Curt Bengtsson, korgma-
karen från Bollebygd. Curt kommer 
till Korrö i augusti och håller en kurs 
i tillverkning av Hedaredskorgen. 

”Materialet är Hedareds-
korgens själ, inte formen, 
inte utseendet.”

Vem är då Curt Bengtsson? Han växte inte upp i en hantverkarfamilj, utan 
intresset för trä väcktes senare i livet. 

När han flyttade från Göteborg till Bollebygd ville han skaffa sig större um-
gänge och anmälde sig till en kvällskurs. Efter en avslutad kurs i svep blev Curt 
själv kursledare och det var han i många år med laggkärl och svepaskar.

Under en lång konvalescens efter en olycka gästade Curt korgmakaren Gustav 
Persson från Hedared som var korgmakare i fjärde generationen. Allt oftare 
började Curt besöka Gustav och följde med honom i skogen, lyssnade och frå-
gade. Curt lärde sig på så vis att tillverka Hedaredskorgen, genom att följa, sitta 
bredvid och att göra. Nu är det Curt som för arvet vidare.

Curt går själv ut i skogen och väljer med stor omsorg ut de tallar som är lämp-
liga. Än idag kommer Hedaredskorgen från skogen runt Hedared, mitt emellan 
Borås och Alingsås. 
 Den 5–6 augusti håller Curt kurs i korgtillverkning på Korrö.

Tre lördagar kommer olika korgmakare att visa  
sitt hantverk. De sitter mitt i utställningen Älskade korg på 

Smålands museum.



Broderier som når ända till Japan
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Det finns entusiaster över hela världen. Men inte visste vi att det finns en 
grupp kvinnor i Tokyo som specialiserat sig på att brodera svenska och 
danska broderier. Men nu vet vi…

”The luggage has arrived at my house safely!  
I want to tell you this, my heart beat, it was 
packaged very nicely, and the moment I ope-
ned the box, I cried. Very, very cute! 
I am impressed with the wonderful design and 
Klippans hemp thread. 
Thank you very much to my friend Ulf. I was 
happy with the letters and sweets. I’m going to 
have a good time with these cute kits.”
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För drygt ett år sedan kom det en prisförfrågan på 20 olika broderisatser av 
Irma Kronlunds ”Runda serien”, en broderiserie som sträckte sig från 1971 till 
1990 och utkom inför jularna. Mami Hasegawa, som bor i nordvästra Tokyo, 
har mycket begränsade engelskkunskaper men med hjälp av en översättnings-
app blev hennes japanska fråga översatt och tillgänglig för oss på Hemslöjden i 
Kronoberg. 

Tjugo satser á 350 kronor plus porto blev vårt svar och beställningen lät inte 
vänta på sig. Jag, Ulf Jansson, har nära kontakter med flera hantverkare i Japan 
och kan proceduren för hur man gör affärer och blev inbjuden att göra ett 
gästspel på den textila sidan. 

Mami och jag började konversera via e-mail och Instagram. Till en början hand-
lade det mest om den förestående affären med broderisatserna. Jag berättade 
att jag också tycker om att brodera men att jag framför allt är träsvarvare. 
Översättningsappen var effektiv och vår konversation flöt lätt och smidigt. 

Under tiden plockade Birgitta Nilsson ihop satserna och jag tog vid med att 
skapa paketet. Att skicka ett rekommenderat brev för 2 kg till Japan kostar 
en hel del. Det fanns ett litet utrymme mellan vikten av textilierna och de två 
kilona. Det fyllde jag med en tablettask PimPim och lämnade in det hela på 
posten. 

Efter en spännande väntan kom ett e-mail från Mami som var euforisk. Hennes 
deponerade pengar på PayPal kom i samma ögonblick som paketet löstes ut. 
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och jag hade fått ännu en vän i Japan: Mami skriver att hon grät av lycka när 
hon öppnade paketet och var nöjd med broderisatser, brev, innehåll och hur 
det packats! Japaner lägger stor vikt på små detaljer.

Detta var bara början på vår vänskap. Jag hade antytt att jag var träsvarvare 
och nu kom det en fråga om jag kunde hjälpa henne med en ”Hedebo stick”. 
Jag hade ingen aning om vad detta var, men som tur finns Google som kun-
de ge mig uppslag på vad det handlade om. Jag hade några följdfrågor och vi 
utväxlade några e-mail. Jag svarvade två olika alternativ av en Hedebo-pinne, 
det hjälpmedel som behövs för att göra en sorts delikat broderi som emanerar 
från Hedebo i Danmark. Pinnarna döpte jag till HSHTS och HSHTS 2 som uttytt 
betyder Hasegawa Special Hedebo Test Stick! 

Jag använde äppelträ och 
den ena fick ett handtag 
av 2000-årig sjödränkt ek 
från Vislanda och en gnutta 
24 karats bladguld. Hede-
bo-pinnarna förpackade jag 
med en påse Ahlgrens bilar. 
Jag fick ett mycket trevligt 
och uppskattande svar där 
hon bland annat skrev:

What a wonderful hedebo stick! I’ve never seen them so wonderful. Elegant, 
lustrous, and superlative! I feel the weight of history in the handle made of 
wood 2000 years ago. Also, I was happy that the point of gold was like Kintsugi, 
which is a traditional Japanese craft.

Mami och jag har fortsatt att skriva till varandra och utbyta kunskap, godis och 
hantverk och jag har ”lärt känna” hennes familj och har indirekt kontakt med 
hennes sylärare (som också fått en Hedebo-pinne) och Mamis syende vänner. 

Så här avslutningsvis kan jag inte låta bli att konstatera att vår värld är full av 
möjligheter om man bara vågar se dem. Att det finns hantverkare överallt är 
ingen överraskning, men att det finns så många gelikar som beundrar vårt 
hantverk i Tokyo att det även finns underlag för en affär är ofattbart. Finns det 
fler? I Japan bor det ungefär 126 miljoner människor.

Ulf Jansson
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Cecilia Aronsson
Konsulent barn och unga
cecilia@hemslojdenkronoberg.se
Tel: 070-646 18 02

Maria Haneskog 
Konsulent texti l slöjd (fr o m 1 mars) 
maria@hemslojdenkronoberg.se
Tel: 070-656 18 02

Monica Modig Rauden 
Konsulent texti l slöjd (t o m 14 feb)
monica.modig.rauden@hemslojd.org
Tel: 070-656 18 02

Tryck: Eklundens grafi ska, Växjö

KONTAKT

SKAPANDE SKOLA
Hemslöjden jobbar med skapande skola-projekt 
som uppmuntrar ti ll det egna skapandet och det 
konstnärliga utt rycket. Skapandet är vikti gt för 
elevens egen utveckling och ökar lusten ti ll läran-
de i olika ämnen. 

Slöjden är global och inbjuder ti ll möten mellan 
barn med olika kulturella och sociala bakgrunder. 

Vi vill att  barn ska få uppleva glädjen och välbe-
fi nnandet i det kreati va skapandet. Det konkreta 
underlätt ar det abstrakta tänkandet och det ökar 
förutsätt ningarna för elevernas kunskapsinhämt-
ning. Kroppen behöver handling för att  uppleva, 
minnas och för att  uppfatt a sammanhang och 
samband. Genom sinnena skapas förståelse och 
samspel och sammanhang stärks.

För mer informati on kontakta Cecilia Aronsson på 
cecilia@hemslojdenkronoberg.se
eller läs mer på www.hemslojdenkronoberg.se

Mats Jönsson
Vik Konsulent hård slöjd 
mats@hemslojdenkronoberg.se
Tel: 070-376 18 01


