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Vi tar gärna emot idéer från dig, såväl frågor som förslag.
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För våra träffar har vi en lokal som finns på Valbogatan 46, i
Gävle (Nordost). Den ligger i källaren med ingång från gaveln.
Ett stort antal busslinjer tar dig fram till Norra Rådmansgatan
30–32 eller till Vasaskolan.
Lokalen är obemannad. För vidare information ring någon i
styrelsen.
För mer information om Gästriklands hemslöjdsförenings
verksamhet och i hela landet, besök: hemslojden.org

Vi är anslutna till SHR – Svenska hemslöjdsföreningars riksförbund och
samarbetar med Kulturens för våra studiecirklar och arrangemang.
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Har du upptäckt skönheten, nyttan och glädjen i
slöjden? Vill du få mer kontakt med andra slöjdare?
Eller vill du bara stödja Hemslöjdsverksamheten?
… då är Gästriklands Hemslöjdsförening något för dig.
Hos oss får du tillfälle att arbeta med händerna och samtidigt ta
tillvara det äldre hantverkskunnandet i nya produkter.
Slöjda är ett sätt att återbruka och ta till vara för att skapa nya
trender och spara på vår miljö.
• Du har kanske upptäckt att slöjd är roligt och rogivande
för själen.
• Du kan kanske lära ut eller vill du ta tillvara på kunskap
och tekniker från andra kulturer.
• Du vill gärna prova på något nytt eller bara glädjas och
vilja bevara de nya och gamla konstformerna.
Vi lär ut gamla tekniker. När vi träffas får du tillfälle att hantera
naturmaterial och redskap från förr och nu, och du får lära dig
dess användning och skötsel.
Vi anordnar egna kurser, slöjdkaféer, föreläsningar, studieresor,
öppna hus med slöjddemonstrationer och möjligheter att få
prova på olika tekniker.

Välkommen som medlem i hemslöjdsföreningen!
Låt dig bli inspirerad av en mängd slöjdarrangemang.
•
•
•
•
•

Vi erbjuder kurser och aktiviteter.
Möjlighet att påverka genom att ingå i styrelsen m.m.
Nyhetsbrev från Hemslöjdens Riksförbund. I nyhetsbrevet berättas det om vad som händer i slöjdvärlden
och i Hemslöjdsorganisationen.
Lokala medlemserbjudanden.
Genom medlemskapet nås du av olika
rabatterbjudanden: Tidningen Hemslöjd som är
Sveriges största tidning om handgjort skapande och
god läsning från Hemslöjdens förlag. Hemslöjdsresor
och Sätergläntans kurser.

Vårt lokala utbud i Gästrikland erbjuder dig också:
• Regelbunden information via vårt medlemsblad.
• Längre och kortare medlemsresor under året samt
olika träffar och ett trivsamt årsmöte.
• Medlemspris på våra kurser.
• Barnslöjdaktiviteter i olika former, bl.a. sommarläger och
biblioteksslöjd.
• Besök vår hemsida hemslojden.org/gastrikland.
Vi finns även på Instagram: hemslojden_gastrikland.
Bli medlem genom att fylla i formuläret på vår hemsida:
hemslojden.org/bli-medlem/ eller kontakta någon i styrelsen.
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Gästriklands hemslöjdsförening är en förening med gamla anor
som nystartade år 1995. Idag har vi 190 medlemmar.

Medlemsavgifterna för detta år är följande:
Enskild medlem
190: Familjemedlemskap
280: Ungdom 13–24 år
50: Barn under 13 år
ingen avgift
Varje år kommer ett inbetalningskort i december för fortsatt
medlemskap nästföljande år.

