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2019
Ett år går så fort och vi hinner med så mycket. 
Något av allt som vi gjort under första halvåret 
presenteras i detta medlemsblad. Under början 
av 2020 får du ta del av den händelserika hösten.

Vi ska då också presentera de kurser som vi 
planerar att genomföra under hela 2020. Här 
kommer några tips som du redan nu kan börja 
längta till:

 Sy i pälsskinn

 Tenntrådsbroderi

 Tvåändsstickning

 Nålbindning

 Träsvarvning/Skärsvarvning

 Tillverka ditt eget papper

 Utveckla ditt formspråk

 med mera

Egen lokal
För första gången kommer vi i slöjdföreningen 
att ha en egen lokal. Adressen är Valbogatan 
46, Gävle.

Lokalen är inte i det bästa skick som kan önskas,
men för att hålla en låg hyra har vi tagit på oss 
att putsa upp lokalen. Det vill säga vi tvättar 
väggarna och målar om dem samt spacklar igen 
lite puts som sitter löst. Välkommen  till några 
arbetstillfällen under januari månad. Vi kommer 
att skicka en intresseanmälan om när det blir 
dags. Från februari kommer vi att påbörja vår 
verksamhet där.
Tanken med lokalen är att vi där ska kunna 
genomföra våra kurser och ha möjlighet till 
spontana slöjdträffar med mera.

Med dessa ord önskar vi er en trevlig läsning 
och en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Styrelsen genom

Inger Henriksson

Styrelsen i Gästriklands Hemslöjdsförening

Namn Ort Tel.nr
Styrelsen
Inger Henriksson, ordförandeValbo070-673 05 75
Muriel Bjureberg, vice ordf.Gävle 070-253 69 98
Yvonne Anderson, kassör Gävle070-272 46 76
Ulla Forsberg,sekreterare Gävle070-203 18 63
Margit Kristoffersson, Medl.reg. Valbo072-221 33 35
Mari Rasjö, ledamotHofors070-786 50 64

Ersättare
Britta AnderssonGävle
Berit KvarnlindSandviken/Gästr. Hammarby
Anders SundbergStorvik
Louisa WestbergJordåsen

Vi tar gärna emot frågor och förslag på idéer från dig.
Kontakta gärna någon av oss eller skicka e-post 
till gasrtriklandshemslojdsfor@gmail.com
Meddela alltid adressförändring för e-post och brev till sekreteraren.

 



Hemslöjdsvänner

Ett givande år har passerat med många 
intressanta hemslöjdshändelser. Bland annat 
kan nämnas Leili Mender, Cilla Rörby, 
medlemsresan till Östergötland, Barnslöjd-
lägret i Mackmyra bruk och en dag i 
Stockholm och Kungliga Slottets utställning 
och Märta Måås Fjetterströms underbara 
mattor. 

Styrelsen önskar er alla en trivsam läsning och 
hoppas att ni har möjlighet att delta i några av 
våra trevliga och lärorika kurser under 2020. 
Kom gärna med förslag om något du vill lära 
dig mer eller friska upp kunskaper om, så kan 
vi kanske göra en liten kurs om det.

Muriel Bjureberg

Leili Mender, 16 mars

I en närmast fullsatt sal på Länsmuseet i Gävle 
presenterade vår avgående ordförande 
Christina Öster Rangrost årsmötets föredrags-
hållare Leili Mender från Lagningsaktivisterna.
Vi fick följa med på en resa om ”Attityder till 
textil genom tiderna” - hur det förr i tiden var 
ett måste att laga och ärva kläder för att över-
leva - till dagens samhälle då det säljs dyra 
kläder som ”lagats” redan vid tillverkningen 
och som sedan slängs för att de nötts ut! 
En förunderlig värld vi lever i.

Närmast fullsatt sal på Länsmuseet

Årsmötet

I direkt anslutning till Leili Menders föredrag 
höll vi sedan årsmötet. Efter sedvanliga punk-
ter som verksamhetsberättelse, resultat- och 
balansräkning, revisionsberättelse och budget 
följde val av ny styrelse. Till ordförande valde 
årsmötet Inger Henriksson. Som kassör 
kvarstår Yvonne Andersson. Nyvald sekreterare
är Ulla Forsberg, medlemsregistrerare blev 
Margit Kristoffersson och till vice ordförande 
samt även webb- och medlemsbladsansvarig 
valdes Muriel Bjureberg. Övriga ledamöter är 
Mari Rasjö och Britt-Inger Söderberg. Ersättare
är Britta Andersson, Berit Kvarnlind, Anders 
Sundberg och Louisa Westberg.

    Cilla Rörby

Cilla Rörby, 20 mars

Många medlemmar deltog i Länsmuseets 
arrangemang där Cilla Rörby med livlig glöd 
och känsla berättade om en del av de film- och 
TV-produktioner hon skapat tidstypiska kläder 
till, i sin profession som kostymmakare. Som 
ni kommer ihåg har Cilla fått flera guldbaggar 
för bästa kostym, senast för filmen unga Astrid,
2018. Vi fick följa med på en otrolig resa där 
hon berättade om hur hon ofta av en slump, 
fick tag i de mest fantastiska tyger. I 
julkalendern Selmas saga från 2016 hade Cilla 
skapat Efraim von Trippelhatts, spelad av 
Johan Ulvesson, helt makalösa kläder. Och ni 
kommer väl ihåg den lilla flickan Selma 
Traskvist (Ester Vort) som hade en härligt röd 
jacka som visade sig vara sydd av ett gammalt 
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överkast, med stickade och tovade ärmslut. Så 
vacker jacka.

Vi fick också inblick i hennes fantastiska 
garderober. Här kan man prata om ”walk in 
closet”.

Kläder i färgskala och skor i långa rader

Kurs i Träsvarvning 8-10 mars

Trästycke som blir skålUnder helgen 8-10 mars 
genomförde Åke Landström en kurs för 6 
deltagare på Västerbergs folkhögskola skola. 
Efter några trevande försök med inställningar 
av svarv, fastsättning av träbitar och 
användning av skärverktygen kunde vi stolt 
visa upp både ägg, snurror och ett par skålar. /
Muriel

Några alster från svarvkursen

Slöjdläger Mackmyra 5-8 augusti

Under fyra härliga sommardagar och med 
ledarna Margit Kristoffersson, Berit Kvarnlind 
och Louisa Westberg samt volontärer genom-
fört Slöjdlägret i Mackmyra brukspark för 
ungdomar i åldern 8-10 år. Ungdomarna fick 
lära sig mycket om det äldre hantverket. 

Hemslöjdens dag 7 september

Den 7 september firades Hemslöjdens dag hos 
Erikshjälpen i Gävle. Platsen var perfekt för att
genomföra årets tema ”Hållbarhet”. Flitiga 
medlemmar visade alster och gjorde reklam för
Hemslöjden i Gästrikland. 
På Erikshjälpen finns mycket material som kan
användas för att av gammalt göra nytt. Bland 
annat visades att man kan göra fantastiska 
kuddar med påsydda små virkade dukar, av 
gamla jeans blev det en fin väska med en 
gammal klänning som foder. Avklippta jeans 
pimpades med en fin gammal spets. 
De nålbundna stickade sockorna som man inte 
kan skiljas ifrån stoppades på gammalt sätt och
en matta gjordes av mattrasor som först flätats 
och sedan sytts ihop – ett alternativ till att virka
eller väva. Snoddar tillverkades på ett fiffigt 
sätt och gamla uttjänta träslevar och stekspadar
omvandlades till fräschare sådana samt till 
smörknivar. Det var många besökare som ville 
att vi skulle finnas där varje lördag! Ett bra 
betyg på en rolig dag!
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Östgötaresan – några bildminnen

Den 2-4 maj lastade vi bussen med 26 
deltagare från Gävle, Forsbacka, Sandviken 
och Storvik  och fortsatte vår resa mot 
Östergötland. Där besökte vi bl.a. Industri-
landskapet i Norrköping, Löfstad slott, 
Hemslöjdsbutiken i Linköping, Ellen Keys 
Strand i Vadstena. 
På vår första anhalt, Elsa Anderssons i 
Norberg, intogs en matig frukostmacka och 
sedan for vi till Frövifors pappersbruk.

Där fanns alla gamla maskiner kvar på sina 
ursprungliga platser samt att de hade ett 
ölburksmuseum med 22 000 ölburkar. Mycket 
överraskande!

Frövifors pappersbruk 

Nya ölburkar och äldre ölkaggar

Eftersom några medlem-
mar deltagit i Svarvkursen
tidigare under året passade
vi på att hälsa på hos
svarvmästaren Åke
Landström i Lillkyrka.
Svarvspånorna flög lika
vilt omkring som regnet
öste ner utomhus. Han är
känd för att kunna svarva
enormt stora, vida skålar. 

Innan vi kom till Norr-
köping för övernattning på 
Grand hotell intogs en god 
middag på Ågården i 
Arboga.

Vackra vindflöjlar vid Arbogaån

Efter en god natts sömn och härlig hotellfrukost 
på Grand hotell mötte Elsy Sundström upp och 
guidade oss genom Norrköpings Industriland-
skap. Fantastiskt bra guide med humor på rätt 
ställen. 

Mätta och belåtna 
lämnade vi Värdshuset 
Löfstad Slott för vårt 
nästa besöksmål hem-
slöjdsbutiken i Lin-
köping. En av de få 
butiker som fortfarande
drivs i hemslöjdens 
regi. Många föll för bu-
tikens utbud. Bland 
annat en vacker kofta 
som numera bärs av tre
medlemmar.
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Därefter kunde vi njuta av 
landskapen på väg mot Kisa
och Svalsjö där vi träffade 
Per Helldorff med sin 
mekaniska verkstad och 
lanthandel. Där fanns bana-
ner och potatisar med hem-
liga gömmor. Skåp med 
underfundiga kuggar som 
gjorde att olika gubbar och 
gummor rörde på sig i de 
mest komiska situationer. 

Dagen avslutades med god middag på Starby 
hotell i Vadstena. Plötsligt kom en ung prins 
Erik och hämtade oss för ett besök i hans slott 
där både hans far kungen och syster visade och 
berättade om tider som varit. 

Efter återigen en god natts
sömn och härlig frukost for vi
till den vackra, harmoniska
villan Strand. En villa som
Ellen Key lät bygga under
senare delen av sitt liv. En
villa med fantastisk utsikt
över Vättern och med
praktisk och ändamålsenlig
inredning och trädgård. 

Vädret visade sig från
sin allra bästa sida så
turen genom
bokskogarna på Omberg
var rent förtrollande. 

Så småningom kom vi
till Mjölby och det stämmer så bra att man kan 
lita på luncher vid golfklubbar, de håller bra 
kvalité. En liten lunchslummer var behövlig 
och till slut kunde vi sträcka på benen och inta 
fika med hembakat. Damerna som driver 
Björke vävstuga berättade livfullt om sin start 
till vad det är idag. Vackra dukar, tyger och 
handdukar med broderade fåglar, blommor och 
ordspråk fyllde snabbt bussens 
bagageutrymme. 

Sen for vi hem till
Gästrikland... 
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