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Arbrå  

Hemslöjdsförening  

Program 2019 



Vår 

Måndagar   Öppna slöjdkvällar på vävstugan! 4/3 - 27/5  
1800 - 2000  Väv, slöjda och träffas.  
 

Tisdagar   Knyppling för nybörjare och vana,  
1800 - 2100  Varje tisdag 12/2 - 28/5 
   Kontaktperson: Kina Sundberg 070-255 02 21 
 

Lördag 11 &  ARBETSHELG på Vävstugan  
söndag 12/5 Målning och upprustning av fastigheten. Vill du hjälpa till är du  
   välkommen! För tider m.m. se Hemsidan, Facebook, Instagram  
   samt affischering i bygden. 
 

Fredag 31/5 -  Helgkurs: Fönsterrenovering 
Söndag 2/6  Kursledare: Bertil Persson.  
Kl 11 00 - 1600  Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan, tfn 020 - 120 28 08 
 

Lördag 8/6  SLÖJDRUNDA  
Pingstafton Öppet hus hos flera av våra slöjdare och på vävstugan.                                            
1000 -1600   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 föranmälan till samtliga kurser senast 14 dagar före kursstart, begränsat 
antal. Bindande anmälan via slöjdkalendern på hemsidan www.hemslojden.org/arbra 
Viss materialkostnad kan tillkomma på en del av kurserna. Ta med medlemskort.  
Utförliga ”Bra att ta med”- listor skickas efter anmälan till kurserna. 

 

Onsdagar   Slöjdare i arbete och Kaffeservering med hembakat.  
1100- 1500   På Kvâr-Eriks gårdstun eller inomhus i Vävstugan.   
   Kom och träffa våra duktiga slöjdare som berättar och  
   inspirerar.  
   Vi avslutar med Rockstuga på Gästgivars under Linveckan. 
 

Lördagar  Kaffeservering med hembakat på Kvâr-Eriks.  
1100 - 1500  

Söndag 16/6 Invigning av vår  SOMMARUTSTÄLLNING på Vävstugan  
Kl 1300   ”De onämnbara”  - underkläder från förr. 
   Kaffeservering med vår traditionella kakbuffé!   
 

Fre-mån   Under MIDSOMMARHELGEN har vi stängt. 
21-24/6   Men vi ses väl på Arbrå Fornhem och firar på Midsommarafton?  

VARJE VECKA I JULI MÅNAD OCH UNDER LINVECKAN  



Sommar 

Torsdag 4/7  Sommarkurs: Trådknappar - ett anrikt hantverk från en 
Kl 1100 - 1600   svunnen tid.   
   Sy egna knappar av tråd och garn. Ett perfekt sätt att få unika  
   knappar, lättsamt och dekorativt. Vi börjar att sy 1800-talets små 
   vita linneknappar och fortsätter med lite större och friare  
   modeller. Knappar kan se mycket olika ut, de kan till och med  

   användas som en brosch. Kursledare: Louise Ström, knappmakare. 
 

Torsdag 11/7  Sommarkurs: Slöjda till trädgården  
Kl 1100 - 1600   Kom och slöjda något användbart för trädgården, i olika tekniker 
   och material. Rusta dig med sekatör och täljkniv (finns även att  
   låna).  Kursledare: Karin Hans-Ers, Nisse Dahrén, Eva Englund, 
   och Elsa Knutsson.  
 

Fredag 12/7 Sommarkurs: Stämpeltryck på textil 
Kl 1100 - 1600  Med enkla medel tillverkar vi stämplar och trycker mönster på tyg 
   med folkkonst som inspiration. Kursledare: Textilkonstnären  
   Elena Semenova Esmail, bosatt i Hudiksvall.  
 

Torsdag 18/7 Sommarkurs: Smideskurs för nybörjare 
Kl 1100 - 1600  Smideskurs på Fornhemmet i Arbrå. 
   Vi går igenom de vanligaste smidesteknikerna som sträcka,  
   brädda, klyva och dona hål och tillverkar traditionella föremål som 
   du självklart kan ta med. Kursen inkluderar även lite materiallära 
   och ytbehandling. Material och lån av smidesverktyg ingår.   
   Kursledare: Smeden Frank Füllkrug.  
 

Torsdag 25 &  Sommarkurs: Stramaljbroderi och montering 
Fredag 26/7 En kurs där vi inspireras från gamla Märkböcker att brodera  
Kl 1100 - 1600   ”långa” korsstygn och pärlor på stramalj, vi varvar historik och  
   teknik. Det blir en kurs med mycket glädje och inspiration och  
   passar både nybörjare och vana brodöser. Broscher, armband kan 
   vara några exempel på vad vi arbetar med under kursen. 
   Kursledare: Ann-Sofie Magnér.  
 

Tisdag 30 &  Tvådagars-slöjdläger för barn.  
onsdag 31/7  Vi fortsätter med succén från 2017 & 2018. Från 8 år.  
   Max 12 deltagare, 150 kr/barn, lunch och material ingår.  
   Kursledare: Anna Thunell, Mia Eberson Skjefstad och  
   Azadeh Fouladi.  
 

Måndag 5  -  Linveckan är ett samarrangemang med Bollnäs-Voxnadalens  
Söndag 11/8 Hemslöjdsförening. Se utförligt program på Hemsidan, Facebook,  
   Instagram och i tryckt form.   

 

Håll utkik!  
Ev. andra teman och workshops, annonseras  

via Hemsidan, Facebook, Instagram samt affischering i bygden. 



Höst/Vinter 

Lördag 1/9   Hemslöjdens dag på Mobackes i Bollnäs.  
1000 - 1600    Våra slöjdare visar sitt kunnande i en annan miljö.  
   Försäljning. I samarbete med Bollnäs-Voxnadalens Hemslöjds- 
   förening.  
 

Måndagar   Öppna slöjdkvällar på vävstugan!  
1800 - 2000    Väv, slöjda och träffas.  
 

Lörd. 30/11  Julmarknad i butiken och Kvâr -Eriks   
-  sönd. 1/12  är  öppet  för kaffeservering.  
1100 -  1500  
 

Lördag 7/12 Julmarknad i butiken och Vallsta marknad. 
1100 - 1500  

 
Hemslöjden i Vallsta 

 
Östernäsvägen 1, 821 67 Vallsta  

 
Tfn. 072 - 503 63 25  

 
* Träffpunkten mitt i Vallsta samhälle.  

 
* Välsorterad hemslöjds-butik.  

 
* Vävstuga - Väv i någon av  

våra vävstolar, med sakkunnig hjälp! 

 
För butikens öppettider se  

 
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 

 

 

Håll utkik!  
Ev. andra teman och workshops, framförallt under hösten  

annonseras via Hemsidan, Facebook, Instagram samt affischering i bygden. 

http://www.hemslojden.org/arbra
http://www.hemslojden.org/arbra
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