Program 2022
Månadsmöten

Cirklar

Jul på Lindekulla

Resa

Vi kommer att fortsätta skicka ut information via mail.
Om Du inte lämnat din mail-adress till oss, gör det, så att även
du kan få del av informationen. Det gör du genom att skicka ett
mail till Kerstin Brasta kerstin@brasta.se

Detta händer under året
Välkommen till ett nytt år i Lerums Hemslöjdsförening!

10 feb Barbro Feltzing, ordförande i ÄLH, informerar.
1 mars kl 13 LHF årsmöte
6 april

Inför påsken

11 maj

Våravslutning

21 september Ta med vad du har tillverkat under
året så gör vi en utställning. Allt för att inspirera varandra.
V41/42 Oktober kl 19 Gemensamt möte för kommunens
hemslöjdsföreningar 70 kr
Lerums hemslöjdsförening är värd.
20 december kl 19 Sedvanlig julfest. 70 kr
Vill du ha en julklapp av tomten får du ta med en.
OBS! Föranmälan och tid.
Med reservation för ev ändringar. Månadsmöten är på Lindekulla
kl 13 och kostar 40:- om inget annat anges.
Ibland behöver vi föranmälan för att undvika onödiga utgifter.
Meddela då Kenneth Stahre (tel 0736-128581) senast 3 dagar
innan.

Övriga aktiviteter
19 mars kl 9:30 ÄLH:s årsmöte
Välkommen hälsas alla medlemmar.
Vi träffas kl 9.30 för fika och registrering.
Därefter kommer Bettina Wingolf att ge oss en
kulturhistorisk återblick angående materialet tagel.
Lunch äter vi i Älvängen där det serveras en buffé.
Vi börjar årsmötesförhandlingarna ca 13.30.
Information från ÄLH om vad som är på gång kommer under dagen.
Avslutningsvis serveras fika vid tretiden.
Glöm inte utmaningen ”knöligt” från föreningen Knalleslöjdarna.
Dagen är gratis och alla medlemmar är välkomna.
Anmälan görs till Anna Sandin på alhslojd@gmail.com
eller 070 88 44 369 senast fredagen den 6 mars.
Vänligen ange namn, lokalförening/eller direktansluten, och ev
specialkost.
Välkomna hälsar Älvsborgs Läns Hemslöjdsförbunds styrelse och
Ale Slöjdare.
Mötet hålls i Equmeniakyrkan och adressen är Gamla vägen 1 i
Älvängen. Parkering finns utanför

ÄLH:s höstmöte Mer information kommer på månadsmöte.

Onsdagträffar
Vårens onsdagsträffar börjar den 12 jan kl 10 –13 och pågår
varje onsdag till den 4 maj.
Träverkstan startar den 12 jan kl 9 –12 på Häradsvägen.
Höstens onsdagsträffar börjar den 7 sep kl 10 – 13 och
pågår varje onsdag till den 14 dec.
Träverkstan startar den 7 sep kl 9 – 12 på Häradsvägen.
Onsdagsträffarna är till för föreningens alla medlemmar. Då
tillverkar vi alster till föreningen under trevlig samvaro. En
betydelsefull verksamhet för både medlemmarna och föreningen.
Välkommen att delta i vår gemenskap. Alla behövs.

Resa den 17 maj
Resa den 17 maj till Mollösund på Orust.
Anmälan sker på årsmötet.
De som var anmälda till den tidigare men
p g a pandemin inställda resa har förtur.

Jul på Lindekulla 18 – 19 nov
Våra öppettider är: fredag 18 nov 15.00 -18.00
lördag 19 nov 11.00 -15.00

Inlämning av varor till försäljningen sker tisdagen den 15 nov kl 1819 på Lindekulla.
Märk produkterna med snygga namnlappar, varudeklaration,
skötselanvisningar och tydligt pris. Gör en lista i 2 ex på de varor du
lämnar. Ett ex lämnar du tillsammans med varorna, det andra
behåller du själv. Av försäljningssumman går 15% till föreningen.
Tänk på att det finns många som gärna köper hembakat.

LOTTERI
Till våra lotterier behövs många vinster som visar
vad vi gör och kan.
Inlämning senast mitten av oktober

Husets hantverk
Du kan alltid handla fina presenter på Lindekulla. Det finns hemslöjd
av god kvalite, tillverkade bl a på onsdagsträffarna och av våra
medlemmar i hemmen.
Kontakta Britta Ferm tel: 0707-928130 eller Ann Östlund 0734-455523
om du vill köpa något.
TACK alla som

hjälper till och gör
vår förening till det
den är!

Utställning monter
Ta gärna en titt i vår monter utanför biblioteket.

Slöjdfröjd på Lindekulla
Kamratcirklar 2022 i samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan www.sv.se/lerum.
LAPPTEKNIK
Ansvariga: Gull Andersson.
Start våren: tisdag 11 jan kl 10-13
Start hösten: tisdag 6 sep kl 10-13
Därefter tisdagar jämn vecka 8 gånger
Avg: 400 kr
Anmälan görs till Gull Andersson tel 0761-697025

ARBETA MED ULL
Ansvarig: Annika Larsson
Våren: Vi träffas 1:a och 3:dje torsdagen i månaden kl 18-21 med
start 20 jan
Hösten: Vi träffas första gången 15 sept
Avg: 350 kr
Anmälan görs till Annika Larsson tel 070-0383547

GÖRA FÄRDIGT, GÖRA OM ELLER TESTA NÅGOT NYTT
Ansvariga: Ann Östlund
Start våren den 3 feb kl 10-13 och därefter 1:a torsdagen i
månaden (4 ggr)
Start hösten den 1 sep kl 10-13 och därefter 1:a torsdagen i
månaden (4 ggr)
Avg: 200 kr
Anmälan görs till Ann Östlund tel 0734-455523

VÄVNING PÅGÅR I HUSET
På Lindekullas övervåning har vi flertalet av våra vävstolar och en
livlig kamratcirkel-verksamhet.
Det finns nu plats i kamratcirkeln. Vi träffas varje tisdag kl 13-16.
Du bör ha grundkunskaper i vävning för att vara med. Kostnad
per termin 850 kr. Då har du tillgång till vävstolen dygnet runt.
Detta gäller också om du klarar dig själv och vill hyra en vävstol.
Det går också bra att vara flera om en vävstol.
Intresserad? Ring Ann Östlund 0734-455523.

Medlemsinformation
Medlem i Lerums Hemslöjdsförening
Värva en medlem eller har du ändrat adress
Tag kontakt med Kerstin Brasta (tel 0702-249970) eller mail
kerstin@brasta.se
Medlemsavgiften är 250 kr för 2022.
Medlemmar under 16 år betalar ingen avgift.
Tidningen Till Handa kommer att ingå i medlemsavgiften 2022.
På SHR:s hemsida www.hemslojden.org kan du hitta information
om Lerums hemslöjdsförening och alla andra
hemslöjdsföreningar i SHR samt söka kurser över hela landet
mm. Vill du komma direkt till vår egen hemsida gå till
www.hemslojden.org/forening/lerums-hemslojdsforening/
www.svenskhemslojd.com tar dig till svensk hemslöjds butik.
Googlar du på slojdivast får du tips på många intressanta länkar.
Löpande information får du på månadsmötena, på anslagstavlan
i hallen och via mail (om du lämnat din mail-adress till oss!).
Förslag på cirklar mm från dig till oss i styrelsen tar vi gärna
emot både muntligen, skriftligen och gärna per mail.
Vill du skänka något till föreningen.
Kontakta någon i styrelsen.
Lån av böcker
I vårt bibliotek på Lindekulla finns det många intressanta och
lärorika böcker som du gärna får låna. Skriv upp i därför avsedd
lånepärm vad du lånar och när. Maximaltid för lån är 6 månader.
Hyra av lokal
Du som är medlem kan hyra undervåningen på Lindekulla. Hyran
är 300 kronor för högst 6 timmar. Därutöver 50 kronor/timma
(dock lägst 300 kronor).
Kontakta Ann Östlund tel: 0734-455523

Hyra folkdräkt
Föreningen har ett antal folkdräkter att hyra ut. Det kostar 300
kr för dig som är medlem och 500 kr för icke medlem.
Dessa dräkter har vi:
Vadsbo, DalaFloda, Rackeby, Laske, Bohusdräkt, Österåker,
Ärtemark, Toarp, Varola och Ångermanland. Vi har även en
liten mansdräkt.
Vill du ha mer information om dräkterna eller hyra en.
Kontakta Barbro Boije tel 0762-063377

Kalendarium

januari - maj

Jan

11
12
20

Startar cirkeln Lappteknik
Onsdagsträffarna börjar
Arbeta med ull

Feb

3
10

Startar cirkeln Göra färdigt, göra om eller testa
något nytt
Månadsmöte

Mar

1
19

Årsmöte
ÄLH:s årsmöte

Apr

6

Månadsmöte

Maj

4
11
17

Onsdagsträffarna avslutas
Våravslutning
Resa

Kalendarium september - december
Sep

..
1
6
7
15
21

Okt

...
..

Barnfestival på Nääs
Startar cirkeln Göra färdigt, göra om eller testa
något nytt
Startar cirkeln Lappteknik
Onsdagsträffarna börjar
Arbeta med ull
Månadsmöte
Gemensamt möte för kommunens
hemslöjdsföreningar
ÄLH:s höstmöte

Nov

18-19 Jul på Lindekulla

Dec

14
20

Onsdagsträffarna avslutas
Månadsmöte – julfest Obs! Föranmälan

Lerums Hemslöjdsförening
c/o Britta Ferm
Gustaf Daléns väg 23
443 34 Lerum
Bankgiro: 5597-3580 (ej för medlemsavgift)
Besöksadress: Alingsåsvägen 13, Lerum
Hemsida: www.hemslojden.org/forening/lerums-hemslojdsforening/
Swish: 1236836597 Meddelande inne i swish når ej Britta Ferm. Informera
henne via sms:a eller ring!
Valberedningens sammansättning fram t o m årsmötet 2022
Ulla-Britt Andreasson (sammankallande),
Monika Glisell, Inga-Lill Adolfsson
Styrelsens sammansättning fram t o m årsmötet 2022.
Ordf:
V ordf:
Kassör:

Mobil
Ann Östlund
0734-455523
Hanna-Lena Klasson 0706-914864
Britta Ferm
0707-928130

Sekr:

Mail-adress
arcona.anna@gmail.com
Hannalena.klasson@gmail.com
britta_ferm@hotmail.com

Kerstin Brasta
Helena Stålvik
Ord led: Kenneth Stahre
Margareta Burvall
Gull Andersson

0702-249970
0702-828376
0736-128581
0768-067321
0761-697025

kerstin@brasta.se
helena.stalvik@gmail.com
km.stahre@hotmail.com
margaretaburvall@gmail.com
gullananita@hotmail.com

Suppl:

0762-063377
0722-592261

barbro.boije1@outlook.com
Ainagustafsson1940@gmail.com

Barbro Boije
Aina Gustafsson

Revisor: Wivi-Ann Eliasson
Suppleant: Göran Sandels

