
Spinnkurs  
Spinnkurs med ull, 2 heldagar (à 6 tim/dag) minst en vecka 
emellan, under oktober/november 
Kursledare: Louise Ström, mobil: 070 662 90 05 

Plats: Gävle 

 

 

Täljningskurs om intresse finns och vi får tag på en 

ledare kan det bli kurs under hösten. 
Plats: Gävle 
 

 

Kurs i träsvarvning (skärsvarvning) 
Syftet med kursen är att få kunskap om den historiska tekniken 
med skärande träsvarvning. Merparten av kursen ägnas åt 

praktisk träning. 

Prel. tid: 10–12 mars 2023  

Plats: Västerbergs Folkhögskola, Storvik 
Kursledare: Åke Landström 

 

 

Slöjdcafé - Kungsgården 
Till hösten fortsätter vi med slöjdkafé på Berglunds Bageri i 

Kungsgården. Start torsdag den 8 september kl 18.30 och 

därefter varannan torsdagskväll jämna veckor. 

 

 

Vill du bli medlem i vår förening? 

 
Fyll i formuläret på hemsida: hemslojden.org/bli-medlem/  
eller kontakta någon i styrelsen (se informationsbladet). 
 

Du kan också nå oss på: gastriklandshemslojdsfor@gmail.com 
 
För aktuell och mer information om hemslöjdens verksamhet i 

Gästrikland och i hela landet, besök www.hemslojden.org  
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Slöjd/hantverksdag på Turbin, Wij trädgårdar 
Lördag den 30 juli visas linberedning, tovning, bandvävning. 

Det kommer även finnas möjlighet att prova på en del hantverk. 

Samma dag infaller världsbroderidagen och Broderiakademins 
Gävlegrupp kommer att finnas på plats och brodera. 

I Kulturmagasinet pågår en utställning med scenkläderna från 

Folkteaterns uppsättning ”Landsbygdsupproret”. 

 

 

Slöjdläger för barn i Mackmyra Brukspark 
Aktiviteter med inriktning på slöjd för barn mellan 8 – 12 år 

t.ex. ulltovning, linberedning och järnsmide 
Måndag 1 aug – tisdag 2 aug  fulltecknad! 

Torsdag 4 aug – fredag 5 aug fulltecknad! 

Arrangemanget är Gratis 
Anmälan görs till Inger Henriksson, mobil: 070 673 05 75. Tag 

kontakt om du vill ställa dig på en kölista om det skulle bli 

återbud. 

 

 

Slöjdläger för vuxna i Mackmyra Brukspark 
Under två dagar slöjdar vi med ull (tovning) och järnsmide ute i 

det fria i den vackra bruksparken i Mackmyra, Valbo 
Lördag 13 aug – söndag 14 aug kl 9.00 – 15.00 

Kostnad 1 100 kr + materialkostnad 

Anmälan görs till Inger Henriksson, mobil: 070 673 05 75 
 

 

Hemslöjdens dag  
Det återkommande arrangemanget Hemslöjdens dag hålls i år 

lördag den 3 sept kl 11.00 – 15.00 på Växtzon 4 i Valbo. 
Årets tema är ”Prova på”. 
 

 

1 kvm lin 
Pågående projekt. Anmäl intresse för fröer via 

gastriklandshemslojdsfor@gmail.com  

 

 

Planerade kurser hösten 2022 
 

Återbruk av päls - Sy i pälsskinn. 

Vi träffas 5 ggr à 4 lektionstimmar under hösten med start 

söndag 11 sept Kursledare: Inger Henriksson 
Anmälan görs till kursledaren mobil: 070 673 05 75 

Kostnad: 825 kr för medlemmar / 995 kr icke medlemmar 
Plats: Gävle 
 

 

Nålbindning - Nybörjar- och fortsättningskurs. 

Vi träffas 5 ggr à 4 lektionstimmar under hösten med start 

söndag 4 sept Kursledare: Britt Inger Söderberg 
Anmälan görs till kursledaren mobil: 070 626 64 15 

Kostnad: 825 kr för medlemmar / 995 kr icke medlemmar 
Plats: Gävle 
 

 

Våga utveckla ditt formspråk – Nybörjarkurs. 

Vi träffas 5 ggr à 4 lektionstimmar under hösten med start 
söndag 2 okt Kursledare: Ingela Edkvist 

Anmälan görs till kursledaren mobil: 070 398 37 98 

Kostnad: 850 kr för medlemmar / 1020 kr icke medlemmar 
Plats: Gävle 
 

 

Tovningskurs 

En helgkurs i tovning planeras. 
Kursledare: Margit Kristoffersson, mobil: 072 221 33 35 

Plats: Gävle 
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