
P R O G R A M Vår 2023

Slöjdcafé – onsdagar klockan 18.00 Hjärsta gård 

25 januari  
Pappersvikning
Att vika papper är en  
gammal konst. Denna 
kväll får vi prova att vika 
ett häfte med omslag med 
fack tillsammans med  
amatörbokbindare  
Marja-Leena Ritari.  
Material finns. 
Ta med penna, linjal och 
om du har, ett falsben.

Årsmöte

Onsdag 15 mars, 18.00  
på Hjärsta gård

 Av jord i Vekhyttan lördag 22 april, 11.00-13.00

Läder är ett fantastiskt  
material och vi formar det 
till vårens blommor med  
Fru Läder, Sofia Bredenberg. 
Tag gärna med dig en vass 
kniv (exempelvis skalpell 
eller mattkniv), skärmatta 
och din kreativitet så skapar 
vi en blomsteräng. Material 
finns att köpa på plats.

29 mars
Läder 

Av jord AB är ett litet familjeföretag som Milis Ivarsson 
och Frida Hafvenstein Lenzer driver. Av jord vill bidra till 
en bättre naturmiljö och en hälsosammare och vackra-
re boendemiljö genom att visa att det både är lätt och 
roligt att blanda sin egen äggoljetempera – en giftfri 
målarfärg till väggar, snickerier, tak och golv.
Anmälan till Anneli Linder, anneli@bricksandblocks.se
Samling klockan 10.15 vid Tappstället vid Gustavsvik, 
anmäl om du behöver skjuts eller om du har fler platser i 
bilen. Ta gärna med egen fikakorg.

Medlemsresa

31 maj 
Svarva och tälja
Denna kväll får vi prova på 
att svarva med Träsvarvarna 
men även att tälja och snida.
Ta gärna med en egen kniv 
om du har.
Vid regn är vi inomhus.

Kvällen erbjuder stöd för 
att lappa och laga kläder. 
Ta med du vill lappa och 
laga! Det finns även  
symaskiner på plats. 
Birgitta Fyrsten och  
Margareta Olstam håller i 
kvällen.

22 februari 
Lappa och laga

Bildkälla: Ö
rebro kom

m
un

Slöjdcaféerna har ett tema och en möjlighet att prova 
på ett hantverk eller lyssna på ett kortare föredrag om 
slöjd. Du kan också slöjda på eget medhavt slöjdarbete. 
Föreningen ordnar med te och kaffe, ta med eget tilltugg. 
Kostnad är 50 kr för icke medlemmar. Medlemmar gratis. 
Ingen anmälan om inget annat anges.

Studiebesök

Lördag 13 maj till Klässbols linneväveri
Den årliga medlemsresan går till Klässbols linneväveri i  
Värmland. Klässbols är ett familjeföretag med anor ifrån 
sent 1800-tal. De tillverkar såväl dukar och servetter som 
kläder och är Kunglig hovleverantör.
Mer information om resan och anmälan kommer senare.

Pionjärer – vad hade Handarbet- 
ets vänner och Hemslöjden varit 
utan dem?

Om några som kring sekelskiftet 1900 
var övertygade om handens förmåga 
och om värdet av slöjd. De skapade en 
rörelse som nu över 100 år senare är  
lika viktig för vår framtid.   
Föreläsning med Kerstin Wickman,  
professor emerita, Konstfack.

Efter föreläsningen fika för alla 
innan vi börjar våra årsmötesför-
handlingar. Ingen kostnad.  
Ingen anmälan. Välkomna!

Utställning Medlemsutställning tillsammans med  
Svensk Form i Nora konsthall 9/6–26/8
Mer information kommer senare.

Örebro läns slöjdförening

Bildkälla: Klässbols linneväveri


