Vill Du bli medlem i
Leksands Hemslöjdsvänner?
Det är enkelt!
Ta kontakt med föreningens ordförande: Annalisa Grundström

Mobil 070-569 54 06, annalisa.grundstrom@falubo.se
Eller fyll i namn, adress, telefon, personnr och e-post här nedan
och lämna till någon i styrelsen.
e-post: info@lhv.hemslojden.org

Vännerna skall enligt stadgarna:
•
•
•
•

Föreningen gör detta genom att:
•
•

OBS! Vi finns på Facebook och Instagram
•

Namn

………………………………………………………………

Adress

………………………………………………………………

Adress

………………………………………………………………

Telefon

………………………………………………………………

e-post

………………………………………………………………

Personnr

………………………………………………………………

Efter en tid kommer ett inbetalningskort på 250 kronor från
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, som sköter
medlemsavgifterna åt föreningen.

Välkommen att komma med
och träffa andra hemslöjdsintresserade
och att stötta hemslöjden!

Bevara och utveckla den hemslöjd som finns inom Leksands
kommun.
Ta tillvara det tekniska kunnandet inom slöjden.
Med handgjort skapande och bildning som grund arbeta för
ökad kunskap och ökat intresse, samt skapa opinion för
hemslöjdens frågor.
Stimulera bevarande och användande av leksandsdräkten.

•

Företa inventeringar av bl a mönster, dräkter, material och
redskap.
Anordna utställningar, kurser och annan utbildning i
hemslöjdsämnen i samarbete med Studiefrämjandet
Leksand.
Förmedla rådgivning i tekniska, kulturella och konstnärliga
frågor med anknytning till hemslöjdsverksamhet.
Samarbeta med Dalarnas Hemslöjdsförbund och dess
konsulenter.

Medlemsförmåner:

Som medlem i Leksands Hemslöjdsvänner kan du delta i en
mängd olika aktiviteter där du träffar andra slöjdintresserade
personer. Se info på www.hemslojden.org/medlemsforening.
Du får medlemspris på:
• Kurser arrangerade av vännerna
• Tidningen Hemslöjd
• Sätergläntans kurser
• Resor med Hemslöjdsresor

Digitalt Museum

Leksands Hemslöjdsvänners samlingar
finns att se på www.digitaltmuseum.se.

Upptäck också Vännernas
omfattande inventering av
tupphalskläden i svartstick från
Leksand med omgivande byar!

Bakhäll

Föreningen äger en
bakhäll med kavlar,
brödspadar, sop mm.
Medlemmar kan hyra
utrustningen.
Kontakta kassören.

Styrelsen 2022
Ordförande:

Annalisa Grundström 070-569 54 06
annalisa.grundstrom@falubo.se

Sekreterare:

Elisabet Eronn 070 – 55 92 555
elisabet.eronn@telia.com

Kassör:

Britt-Marie Andersson 070-378 68 85
0247 – 151 95
bm@asonpson.net

Ledamöter:

Kajsa-Lena Isaksson 070 – 395 63 06
kajsa.lena@telia.com

Leksands
Hemslöjdsvänner
2022

Elisabeth Näs 073 – 387 45 57
lilltilda131@hotmail.com
Suppleanter:

Malin Nääs Husby 070 – 880 73 16
malin_n76@hotmail.com
Lena Lilja Hållnissa 076 – 834 30 54
lena65lilja@telia.com
Linnea Trudevall 070 – 549 35 65
linnea.trudevall@gmail.com
Matilda Sandström 073 – 599 18 20
info@matildasandstrom.se

Årsmöte hålls i februari 2023.
Svartsticksruta Anna Hådell

