
Medlemsblad 2020
1 (3)

 

Hemslöjdsvänner
Inte kunde vi väl i vår vildaste fantasi kunna 
tänka oss att år 2020 skulle bli som det blev.

Tänk att ett litet virus i Kina skulle mer eller 
mindre lamslå en hel värld. Det är ofattbart. 
Pandemin Covid-19 fick trots sin osynlighet ett
ansikte, Folkhälsomyndigheten, FHM.

Ofattbart är det nästan också att trots allt 
nederlag som omger oss, med nära och kära 
som lämnat detta jordevarv, att då se all den 
kreativitet som Gästriklands Hemslöjds-
förenings medlemmar genomfört.

Här följer ett axplock av vårt, trots allt, härliga 
verksamhetsår!

Verksamhet
Träsvarvkursen på Västerbergs folkhögskola 
blev en succé med 12 deltagare. Till vårens 
kurs har vi redan 6 intresserade.

Trästycke som blir skål

Under våren genomfördes nästan studie-
cirklarna i Tvåändsstickning, Hitta ditt 
formspråk och Sy i pälsskinn. Nästan för att 
den sista gången i respektive cirkel fick 
genomföras under tidig höst på grund av nya 
restriktioner från FHM.

Våren fylldes även med Barnslöjdsverksamhet 
i Valbo bibliotek. Under 5 vardagar fick de 
prova på allt ifrån att virka och göra papper till 
att tälja och smida.

Under sommaren blev det inte bara ett utan två 
Barnslöjdläger i Mackmyra. Ett för de yngre 
barnen 8-10 år och ett annat för de äldre 11-13 
år. En fröjd att se barnens fantasi få blomma ut 
känna sommarens dofter och bara få vara och 
lära sig bl.a. om grunderna i linframställning 
och tovning samt virkning och järnsmide.

Så blev det höst. Hur skulle vi göra? Efter 
mycket funderande i styrelsen kände vi dock 
att cirklarna Sy i pälsskinn och Fortsättnings-
kursen Hitta ditt formspråk kunde genomföras.

Men ack den glädje som varar. Även denna 
gång har de sista gångerna fått läggas till 
framtiden.

Glädjande kunde vi fortsätta med Barnslöjd-
verksamhet i Forsbacka bibliotek till barnens 
stora glädje. Vi ser att den slöjdverksamhet vi 
erbjuder skapar en ny kreativitet hos barnen. 
Det går att skapa och lära sig utan datorer... 

Förutom vår kursverksamhet hann vi sticka 
emellan med ett årsmöte och ett mycket 
intressant föredrag av Ingela Edkvist. Det 
handlade om Mönster och symboler det vill 
säga vad vi ser omkring oss och hur det 
inspirerar till att hitta ett nytt formspråk i vårt 
hantverk. 

Årsmöte
Efter sedvanliga punkter som verksamhets-
berättelse, resultat- och balansräkning, revi-
sionsberättelse och budget följde val av ny 
styrelse. Till ordförande valde årsmötet Inger 
Henriksson. Som kassör kvarstår Yvonne 
Andersson så gör även sekreterare är Ulla 
Forsberg, medlemsregistrerare blev Margit 
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Kristoffersson och till vice ordförande samt 
även webbansvarig valdes Muriel Bjureberg. 
Övriga ledamöter är Louisa Westberg och Britt-
Inger Söderberg. Som ersättare valdes Britta 
Andersson, Berit Kvarnlind och Anna-Karin 
Hainsworth.
Mari Rasjö och Anders Sundberg avtackades 
för sina förtjänstfulla insatser i styrelsen

Hemslöjdens dag 5 september
Den 5-6 september firades Hemslöjdens dag i 
vår egna lokal i Gävle. Valbogatan 46 inreddes 
med hemslöjdsalster som 16 olika slöjdare så 
välvilligt ställde ut i dagarna två. 

Berit Löfgren, 
ordförande i 
Gästriklands och 
Hälsinglands 
hemslöjdsförbund, 
invigde vår lokal 
genom att hålla ett 
litet tal om hem-
slöjdens betydelse i 
samhället och knöt 
därefter upp den rosett
som var fäst för 
ingången till vår  
källarlokal.

 
Under dagarna två hade vi över 105 besökare 
som på behörigt pandemiavstånd beundrade 
och lovordade vår lokal. 

På gården fanns också ett partytält där vi 
främst hade besökare i de lägre åldrarna, från 
de närliggande hyreshusen, som provade på att 
tova bollar i olika färglager. Barnen ville att vi 
skulle finnas där varje helg. Något att tänka på 
när vi går in i ett nytt hantverksår.

  

Barnen och Berit Kvarnlind Tovade bollar

Lindagar
Under två helger i juli genomförde föreningen 
välbesökta Lindagar. Söndagen den 5 juli på 
Erik-Andersgården i Asta visades delar av 
linberedning som bråkning, skäktning och 
häckling och den 11 juli vid Turbin och 
Ekotorget, Tröskladan Wij trädgårdar i Ockelbo
visades också hur det går till att spinna lin.

Instagram
Att kreativiteten inom utövandet av olika 
hantverk har ökat under 2020 ser vi med glädje
genom att följa det Instagramkonto vi lagt upp. 
@hemslojden_gastrikland . Vi vill gärna att 

Berit Löfgren knyter upp 
band vid invigningen

Besökare på behörigt avstånd
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du följer oss där. Dela gärna din slöjdglädje 
med oss under hashtaggen  #slöjdigästrikland

Kom gärna med förslag om något du vill lära 
dig mer om eller friska upp dina kunskaper i 
något ämne, så kan vi kanske göra en liten kurs
om det. 

Tack
Pandemiåret 2020 håller på att gå mot sitt slut. 
FHM vill att vi håller avstånd, att vi håller ut 
och att vi tar promenader, tvättar våra händer 
och nyser i armvecket. 

Vi ser fram emot ett nytt verksamhetsår med 
förhoppningsvis någon gemensam bussresa till 
ett spännande besöksmål. Blir det inte tre dagar
så kanske det kan bli en endagstur med egna 
bilar. 

Vintersolståndet har vi passerat och nu blir det 
ljusare för varje dag som går. Bara det är något 
som är värt att se fram emot!

Styrelsen framför sitt varna tack för att just du 
är vår medlem. Vi önskar er alla en trivsam 
Julhelg och ett Gott Nytt År genom 

Muriel Bjureberg
vice ordförande

Bilder från invigningen av hemslöjdslokalen:

Berit Löfgren Tårtor, 
Yvonne Andersson och 
Muriel Bjureberg 
Hemslödsvepa

Margit Kristoffersson tröja, 
Berit Löfgren mössor och 
Berit Kvarnlind hästar


