Sommarutställning Nils Blixt (1920–2008)

Arbrå
Hemslöjdsförening
Program 2020

Vår
Tisdagar
Kl. 1800–2100

Knyppling för nybörjare och vana,
Varje tisdag under våren med start 21/1.
Kontaktperson: Kina Sundberg 070-722 98 80

Söndag 10/5

ARBETSHELG på Hemslöjden
Målning och upprustning av fastigheten.
Vill du hjälpa till är du välkommen!
För tider m.m. se hemsidan, Facebook, Instagram
samt affischering i bygden.

Lördag 30/5
Pingstafton
Kl. 1000–1600

SLÖJDRUNDA och Vallsta vårmarknad.
Öppet hus hos flera av våra slöjdare och på Hemslöjden.
Hälsa på i slöjdarnas hemmiljö. På några ställen kan man även
prova på att slöjda!
Se separat program med karta och adresser på hemsidan,
Facebook, Instagram och i tryckt form.

Sommar
SOMMARKURSER
Endagskurser kostar 350:- för medlemmar i SHR-ansluten förening och 450:- för övriga.
Tvådagarskurserna kostar 600:- resp. 700:-. Obligatorisk anmälan till samtliga kurser senast
14 dagar före kursstart, begränsat antal.

OBS! Bindande anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan!
Tfn: 020-120 28 08 eller https://www.sv.se/avdelningar/sv-gavleborg/
Viss materialkostnad kan tillkomma på en del av kurserna. Ta med ditt medlemskort.
Utförliga ”Bra att ta med”-listor skickas till kursdeltagarna i god tid innan kursstart.
VARJE VECKA I JULI MÅNAD OCH UNDER LINVECKAN
Onsdagar
Kl. 1200–1600

Slöjdare i arbete och Kaffeservering med hembakat.
På Kvâr-Eriks gårdstun eller inomhus på Hemslöjden.
Kom och träffa våra duktiga slöjdare som berättar och
inspirerar.
Vi avslutar med Rockstuga på Gästgivars under Linveckan.

Lördagar
Kl. 1200–1600

Kaffeservering med hembakat på Kvâr-Eriks.

Söndag 14/6
Kl 1300

Invigning av vår SOMMARUTSTÄLLNING – Nils Blixt
(1920–2008) på Hemslöjden i Vallsta.
Kaffeservering på Kvâr-Eriks med vår traditionella kakbuffé!

Fred–månd
19–22/6

Under MIDSOMMARHELGEN har vi stängt,
men vi ses väl på Arbrå Fornhem och firar på Midsommarafton?

Sommar
Onsd–torsd
1–2/7
Kl. 1000–1600

Sommarkurs: Tälj skedar och slevar.
Plats: Undersviks Hembygdsgård.
Klyv tunt och hugg smått. Lär dig tälja med yxa och kniv i färskt
trä, klyva och hugga fram ämnet. Gör dina egna köksredskap
och skedar. Ta med förkläde och egen täljkniv om du har.
Kursledare: Niklas Karlsson

Torsdag 9/7
Kl. 1000–1600

Sommarkurs: Virka för nybörjare.
Plats: Hemslöjden i Vallsta.
Vi kommer att gå igenom grunderna och hur man kommer igång
med virkning. Vi går bland annat igenom basteknikerna och hur
man läser av ett mönster. I denna virkkurs behövs inga
förkunskaper, utan bara en vilja att lära sig virka!
Kursledare: Frida Lindblom och Maja Lindh

Torsd–fred
16–17/7
Kl. 1000–1600

Sommarkurs: Tälj dig en krympburk
Plats: Hemslöjden i Vallsta.
Magin mellan färskt och torrt trä är fascinerande och blir
påfallande märkbart i tillverkningen av en krympburk.
En torr botten omsluts av stommen i färskt trä.
En tvådagarskurs där vi börjar med att leta rätt virke i skogen
som vi sedan under handledning bearbetar till en färdig krymp
burk. Ingen förkunskap behövs. Medtag täljkniv och plåster.
Nedre åldersgräns 12 år.
Kursledare: Nils Dahrén och Elsa Knutsson

Torsd–fred
23–24/7
Kl. 1000–1600

Sommarkurs: Smideskurs
Plats: Smedjan på Fornhemmet i Arbrå.
Smideskursen vänder sig till dig som vill börja smida samt
vidareveckla dina kunskaper från förra kurstillfället. I den
här kursen går vi igenom de vanligaste smidesteknikerna som
sträcka, brädda, klyva och dona hål. Föremål som du tillverkar
kan du självklart behålla. Kursen inkluderar även lite material
lära och ytbehandling. Material och lån av smidesverktyg ingår.
Kursledare: Frank Füllkrug

Tisd–onsd
28–29/7
Kl. 1000–1600

Sommarkurs: Tvådagars slöjdläger för barn.
Plats: Hemslöjden i Vallsta.
Vi fortsätter med succén från 2017, 2018 och 2019.
Från 8 år, max 12 deltagare. 150 kr/barn, lunch och material ingår.
Kursledare: Mia Eberson Skjefstad, Anna Thunell och Azadeh
Fouladi.

Månd–sönd
3–9/8

Linveckan är ett samarrangemang med Bollnäs-Voxnadalens
Hemslöjdsförening. Se utförligt program på hemsidan, Facebook,
Instagram och i tryckt form.

Håll utkik!
Andra teman och workshops kan ev. förekomma. Dessa annonseras då
via hemsidan, Facebook, Instagram samt affischering i bygden.

Höst/vinter
Lördag 5/9
Kl. 1000–1600

Hemslöjdens dag på Mobackes i Bollnäs.
Våra slöjdare visar sitt kunnande i en blomstrande miljö.
Försäljning.
I samarbete med Bollnäs-Voxnadalens Hemslöjdsförening.

Måndagar
Kl. 1800–2000

Öppna slöjdkvällar på vävstugan!
Väv, slöjda och umgås. Vi bjuder på kaffe.
Varje måndag under höstterminen, med start 28 september.

Lörd–sönd
28–29/11
Kl. 1100–1500

Julmarknad i hemslöjdsbutiken och Kvâr -Eriks
är öppet för kaffeservering.

Lördag 5/12
Kl. 1100–1500

Julmarknad i hemslöjdsbutiken och
Vallsta julmarknad.

Näverburken på bilden på framsidan heter ”Låt hjärtat vara med”
och det var den sista som Nils Blixt gjorde.
Foto: Catharina Ingvarsson

Hemslöjden i Vallsta
Östernäsvägen 1, 821 67 Vallsta
Tfn. 072-503 63 25
* Träffpunkten mitt i Vallsta samhälle.
* Välsorterad hemslöjdsbutik,
den enda i Gävleborgs län.
* Vävstuga – Väv i någon av
våra vävstolar, med sakkunnig hjälp!

Hemslöjdsbutikens öppettider
Tisdag–Fredag 12–16
Lördag 11–14

Hemsidan: hemslojden.org/arbra
Ni hittar oss även på Facebook och
Instagram.
E-post:
hemslojden.vallsta@hotmail.com

Bli medlem om du inte är det!
Anmäl dig på www.hemslojden.org

Kulturenheten

