
 Örnsköldsviks hemslöjdsförening 
 

 Varje workshop inleds med en föreläsning av historik, teknik, materialkännedom, ca 30 min, av 

handledaren i ämnet. 

 

Program hösten 2022 

Hemslöjdens- och trasmattans dag 3 september 

Årets tema är GÖRANDET! Kom och prova på tygtryck, trådslöjd, broderi, täljning och nåltovning samt se 

många vackra trasmattor.  

Tid: Lördag 3/9, 11.00-15.00 

Plats: Ödbergska Gården 

Fika: 50 kr 

Medarr: Bilda 

Sy- och Hantverksfestival i Umeå 17 september 

Vi gör en gemensam resa tillsammans med Elviragårdens Vänner. Inträde 140 kr. För att spara tid så köp din 

biljett i förväg via Tickster. 

Vi börjar dagen med ett besök på Gammlia för att se en utställning om Umeåfödde Stig Lindbergs formgivning 

och design, 350 alster visas. Gammlia öppnar kl. 10.00. Förmiddagskaffe hinner vi nog med också.  

Därefter åker vi till Noliamässan och Sy- och Hantverksfestivalen. Här kan man inhandla såväl lunch som fika. 

Datum: Lördag 17/9 

Buss: Avgår från Rådhusparkeringen 08.30, åter cirka 18.00 

Pris: Buss: ca 300 kr/person. Köp inträde till Syfestivalen via Tickster, 140 kr 

Anmäl: Senast 1/9 till Ulla, 076 8340805 eller ulla.grundberglarsson@telia.com 

Maxantal: 50 personer 

Medarr: Bilda 

 

Aktiviteter på Muséet tisdagar ojämna veckonummer 

Brodera med Trådrikt - start 30 augusti 

Inga förkunskaper krävs. Har du eget material så tag med det. Har du påbörjat arbete så tag med det! Broderi-

kit finnas till att köpa på plats för 50 kr för medlem, 75 kr för ej medlem. Kit: innehåller vadmal, nål, tråd samt 

fyllning till en nåldyna. 

Datum: 30/8, 27/9, 25/10 samt 22/11 

Tid: 18.00-20.00  

Medtag; Sax, penna och papper 

Pris: 50 kr för medlem. Ej medlem 75 kr, ingen anmälan krävs, betala gärna med Swish 

Medarr: Bilda 

Tygtryck 13 september  

Prova att trycka på tyg med schablon, potatis eller genom blocktryck. Tyg, schabloner samt färg finns. Vill du 

t.ex trycka på en t-shirt så ta med egen. 

Datum: 13/9 

Tid: 18.00-20.00 

Plats: Örnsköldsviks Museum och Konsthall  

Pris: 50 kr för medlemmar. Ej medlem 75 kr, ingen anmälan krävs, betala gärna med Swish  

Medarr: Bilda 
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Täljning 11 oktober 

Prova på att tälja med kniv! Inga förkunskaper krävs. Material och kniv finns. 

Datum: 11/10 

Tid: 18.00-20.00 

Plats: Örnsköldsviks Museum och Konsthall 

Pris: 50 kr för medlemmar. Ej medlem 75 kr, ingen anmälan krävs, betala gärna med Swish  

Medarr: Bilda   

Nåltovning 8 november 

Prova på att nåltova. Material finns på plats.  

Datum:  8/11 

Tid: 18.00-20.00 

Plats: Örnsköldsviks Museum och Konsthall 

Pris: Pris: 50 kr för medlemmar. Ej medlem 75 kr, ingen anmälan krävs, betala gärna med Swish 

Medarr: Bilda 

Julfest för medlemmar 6 december 

Dopp i gryta med hembakat tunnbröd och skinka. Hemlagad fatost och blana.  

Kaffe med kaka. Hemlig gäst. 

Datum: 6/12 

Tid: 18.30 

Plats: Frälsningsarmén, Läroverksgatan 8 

Pris: 150 kr 

Anmäl: Senast 1/12, Ulla 076 8340805 el ulla.grundberglarsson@telia.com 

Vävning 

Vår fina vävstuga på Ödbergska Gården hälsar nya som gamla vävare välkomna. Där får Du hjälp från varp till 

väv. Handledning finns att tillgå måndag – torsdag, 10 30 – 13 30. Ta kontakt med Britt Forsberg 070 354959 

eller Kaija Orava 070 5434126. Numret till Vävstugan är 070-6525022. 

Ni som har en e-mailadress var vänlig meddela den till ulla.grundberglarsson@telia.com 

Vi vill ha massor av tips och idéer till programpunkter. Mejla och önska! 

Vi ses i höst! 

Styrelsen 

Ordförande: Ulla Grundberg Larsson 076 8340805, ulla.grundberglarsson@telia.com 

Vice ordförande: Anette Bodin 076 8059340, anettechbodin.ab@gmail.com 

Kassör och sekreterare: Lena Westin 0730 419250, lena.westin@telia.com  
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