
Program hösten 2019

Mora Hemslöjdens Vänner!
Är du medlem och du vill vara säker på att få rätt infor-
mation, skicka din e-mail till: annakerstin@finngarden.se

StickCafé Tisdagar kl. 18 – 20
Vi träffas och stickar tillsammans. Ingen anmälan.
Kostnad för StickCafé: Medlemmar 20 kr, för icke  
medlemmar 50 kr. Från 15 oktober t o m 3 december.
Reservation för ändringar, meddelas via Facebook/e-mail.

Dräktjunta Onsdagar kl. 17 – 19.15
Handledare: Greta Eriksson. Begränsat antal deltagare. 
Vill du vara med så anmäl dig till Karin Lübeck på  
tfn.070-603 48 47. Kostnad för dräktjuntan är  
600 kr/termin. Varannan onsdag fr o m 4 september  
t o m 4 december 
Reservation för ändringar, meddelas via Facebook/e-mail.

SlöjdCafé Torsdagkvällar kl. 18 – 20
Välkommen till våra SlöjdCafékvällar. Prova på olika 
slöjdtekniker. Ingen anmälan till Slöjdcafé. Ta gärna med 
material till de olika aktiviteterna om du har, om inte så finns 
”provapåmaterial” till självkostnadspris. Kostnad för Slöjd-
Café: Medlemmar 20 kr, för icke medlemmar 50 kr.  
Reservation för ändringar, meddelas via Facebook/e-mail.

Vävstuga Torsdagar kl. 15-19
Du kan väva när du vill. Kom till Kaplagården på torsdagar 
kl.15-19 så får du veta mer, från 12 september t o m 12 
december. Kontaktpersoner Karin Lübeck 070-603 48 47,  
Anna-kerstin Österström 070-230 2562 och Lill Olsson 
070-512 68 20.

7 september - Hemslöjdens dag, se info sid 2.

12 september - SlöjdCafé - Återbruk virka julgran 
Ledare: Marslis Gysling.

15 september - Rotdragning, se info. sid 2.

19 september - SlöjdCafé - Sy kassar av jeans. 
Ledare: Lillian Lindersson. 

25 september - Föredrag - ”Vad som är på modet här”, 

26 september- SlöjdCafé - Rotslöjd. 
Ledare: Margit Hielle. 

3 oktober - SlöjdCafé - Decoupage.  
Ledare: Lillian Lindersson.

7 oktober - Kursstart - Sy i skinn, se info sid 2.

10 oktober - SlöjdCafé - Rotslöjd 
Ledare: Margit Hielle. 

17 oktober - SlöjdCafé - Vävstickning.  
Ledare: Linnea E Johansson.

24 oktober - SlöjdCafé - Väva band på bandgrind.
Ledare: Kicki Englund Frost. 

31 oktober - SlöjdCafé - Väva band på bandgrind. 
Ledare: Kicki Englund Frost.

7 november - SlöjdCafé - Makramé. 
Ledare: Therese Eriksson.

14 november - SlöjdCafé - Tälja i färskt virke.
Ledare: Inga-Britt Ax Ambrosiusson. 

21 november- SlöjdCafé - Makramé.
Ledare: Therese Eriksson.

28 november- SlöjdCafé - Sy en masma 
Ledare: Kicki Englund Frost.

5 december - SlöjdCafé - Gör färdigt det du påbörjat 
under hösten ”UFO”.

6 december - Uppesittarkväll i Kaplagården.

1 2 3

SlöjdCafé Torsdagkvällar kl. 18 – 20
Läs information om SlöjdCafé på sid 1. 

Kurser och annat
7 september – Hemslöjdens dag
Tema: Hållbarhet. Aktiviteter i Kaplagården samt i gallerian 
vid Systemet.Tid: kl.10 – 14.

15 september – Rotdragning
Vi drar rötter inför Slöjdcafékvällarna den 26 september 
och 10 oktober. Anmälan senast 12 september på  
070-230 25 62

25 september – Föredrag 
”Vad som är på modet här”– 
lokalt särpräglat dräktskick i Dalarna
Erik Torell, Antikvarie/Hembygdskonsulent, Dalarnas  
Museum, berättar. Mora Kulturhus kl. 18 - 20. Entré 100 kr.

7 oktober Kursstart – Sy i skinn
Du väljer om du vill sy lidåkuppa eller något annat. 
Ledare: Mats Leijon. Material till självkostnadspris. 
Kursavgift: 800 kr. Anmäl senast: 23 september till: 
070-230 2562. Kursdatum: 7/10, 14/10, 21/10, 28/10.

6 december – Uppesittarkväll 
I år har vi vår traditionella uppesittarkväll i Kaplagården. 
Vi tillverkar tomtar i alla former. Tid: 18  – 21.  
Alla åldrar välkomna.

Intresseanmälan senast 16 september:

Sy barnkoltar under hösten, 4 ggr.
Anmäl ditt intresse senast 16 september till: 
070-230 2562
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Bli medlem! 
Gå till: www.hemslojden.org/bli-medlem, fyll i dina uppgif-
ter, eller ring AnnaKerstin Österström, 070-230 25 62 så 
hjälper hon dig. Som medlem i föreningen har du rabatt på 
bl a prenumeration på tidningen Hemslöjd och medlems-
erbjudanden i riksanslutna hemslöjdsbutiker i Sverige. 
Medlemsavgiften är 200 kr. För barn och ungdomar upp  
till 25 år är medlemsavgiften 50 kr.

För mer info: www.hemslojden.org

Mer inspiration, 365slojd.se, slojdeniskogen.se, 
slojdhaller.se, textilhemslojd.se, zickermans.se, slojdklub-
ben.se, digitaltmuseum.se

...och du! Vill du bidra med kunskap och ideér till vår 
förening, hör av dig!

Mora Hemslöjdens Vänner styrelse fr o m februari 2019:
Ordinarie: ordf. Anna-Kerstin Österström, Linnea Eriksson-
Johansson, Gerd Jons, Lotta Svensk, Karin Lübeck, Anders 
Blomberg. Suppleanter: Mats Leijon, Inga-Britt Ax Ambrosius-
son, Kicki Englund Frost, Marlis Gysling Nyberg
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Följ oss på Facebook: Mora Hemslöjdens Vänner

• Sy din egen lidåkuppa  
• Prova på rotslöjd 

 • Bandvävning m m

Mora Hemslöjdens Vänner 
i samarbete med ABF

Höstprogram
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Fler finns på www.digitaltmuseum.se


