
 Örnsköldsviks ideella hemslöjdsförening 
 

 Varje workshop inleds med en föreläsning av historik, teknik, materialkännedom, ca 30 min, av handledaren i ämnet. 

 

 

Program våren 2023 – Välkomna till en vacker slöjdvår 

Utställningen NÄRSKAPAT. Med händerna formar vi framtiden pågår fram till lördag 11/2. Passa på att titta på 

hemslöjdade föremål. Se öppettider på Örnsköldsviks museum och konsthall.  

Under våren kommer vi att ha flera olika aktiviteter såsom slöjdträffar på tisdagar, ojämna veckonummer på 

Örnsköldsviks museum och konsthall, workshops och en spännande resa.  Håll även utkik i våra sociala kanaler för 

fler händelser.  

Programmet i datumordning 

Se även programmet i slöjdkalendern på www.hemslojden.org.  

Tisdag 17/1 Slöjdtisdag – Täljning med Jan Dufva, se flera datum nedan 

Kom och tälj tillsammans med andra. Jan Dufva handleder oss och ger tips på tekniker. Material och verktyg finns på plats men 

tag gärna med om du har egen täljkniv. Ingen föranmälan. Medarrangör Hemslöjdskonsulenterna Västernorrland och 

Örnsköldsviks museum och konsthall.  

Datum:  tisdagar 17/1, 14/2, 14/3  

Tid:  18.00-20.00 

Plats:  Skapan, Örnsköldsviks Museum och Konsthall, Läroverksgatan 1   

Kostnad:  Ingen kostnad 

 

Lördag 21/1 Worskhop – Slå rep (FULLBOKAT. Endast väntlista. ) 

Kom och lär dig ett hantverk som existerade redan 2600 före Kristus. Rep och linor har ingått i människans ägor för både jakt och 

fiske och för att sätta fast båtar. Under 1700- och 1800-talen användes ofta lin som material efter som det odlades på gårdarna 

här uppe. Repslagargesällen Lisbeth Vestin är handledare. Kafé finns på museet för att köpa te, kaffe, fikabröd. Medhavd 

matsäck kan förtäras inne i Skapan, ej i kafédelen. Medarrangör Bilda och Örnsköldsviks museum och konsthall.  

 

Datum: lördag 21 januari, max 6 deltagare 

Tid: kl.11.00-15.00 

Plats: Skapan, Örnsköldsviks museum och konsthall, Läroverksgatan 1 

Kostnad: 480 kr för medlem.  550 kr för ej medlemmar. Betalas med Swish på plats.  

Anmälan: Senast 18/1 till catta001@gmail.com, 070 570 86 87 SMS, samtal efter kl.17.00 

 

Tisdag 24/1 Föreläsning på Ödbergska gården, Linet – Nolaskogs INSTÄLLT pga sjukdom. Nytt datum kommer. 

Föreläsning med Lisbeth Vestin som började odla lin 1981 och blev ”fast”. Ikväll pratar hon om Linet – Nolaskogs. Linet är en av 

våra äldsta grödor och här i området var odling, beredning och vävning en viktig näring som gav välstånd till byarna. 

Medarrangör Bilda.  

Datum:  tisdag 24 januari 

Tid:  18.30-20.00 cirka 

Plats:  Ödbergska gården, Skyttegatan 3 

Kostnad:  50 kr för medlem . Ej medlem 100 kr. Fikaförsäljning, kaffe/te, macka 50 kr. 

Anmälan:  NYTT DATUM KOMMUNICERAS SENARE Ulla Grundberg Larsson, ulla.grundberglarsson@telia.com, 076-8340805 

 

 

http://www.hemslojden.org/
mailto:catta001@gmail.com


 Örnsköldsviks ideella hemslöjdsförening 
 

 Varje workshop inleds med en föreläsning av historik, teknik, materialkännedom, ca 30 min, av handledaren i ämnet. 

 

Tisdag 31/1 Slöjdtisdag - Brodera med Trådrikt, se flera datum nedan 

En gång i månaden träffas vi och broderar. Inga förkunskaper krävs. Tag med eget material eller kanske ett påbörjat broderi. 

Brodera tillsammans med andra och inspireras, visa ditt arbete, fråga om tips. Visst material finns att köpa på plats som 

provlappar och tråd. Med eget material tillkommer ingen kostnad.  Ingen föranmälan. Medarrangör Bilda och Örnsköldsviks 

museum och konsthall.  

Datum:  tisdagar 31/1, 28/2, 28/3, 25/4 

Tid:  18.00-20.00  

Medtag: Sax, penna och papper, eget material om du har 

Plats:  Kaféet, Örnsköldsviks museum och konsthall, Läroverksgatan 1  

Kostnad: Ingen kostnad 

 

Lördag 11/2 Workshop - Lär dig grunderna i Anundsjösöm (FULLBOKAT, endast väntlista) 

Kom och lär dig grunderna i Anundsjösöm, vårt eget lokala broderi. Vi följer mönster och teknik efter Brita-Kajsa Karlsdotter. 

Stygnen sys med två trådar, ensidig plattsöm med omväxlande långa och korta stygn. Handledare är Margit Lundquist från 

Bredbyn. Du får provlappar med färdigt mönster. Tag gärna med eget material som du vill brodera på. Kafé finns på museet för 

att köpa te, kaffe, fikabröd. Medhavd matsäck kan förtäras inne i Skapan, ej i kafédelen Medarrangör Bilda och Örnsköldsvik 

museum och konsthall.  

 

Datum:  lördag 11 februari, max 10 deltagare 

Tid:  11.00-15.00 

Plats:  Skapan, Örnsköldsviks museum och konsthall, Läroverksgatan 1 

Kostnad:  100 kr för medlem. 150 kr för ej medlem. Provlapp, nål, tråd ingår. Betalas med Swish på plats. 

Anmälan:  Senast 8/2 till catta001@gmail.com, 070 570 86 87 SMS, samtal efter kl.17.00 

 

Onsdag 15/2 årsmöte på Ödbergska gården 

Årsmöte onsdag 15 februari kl.18.30 för medlemmar. Föreningen bjuder på te, kaffe, smörgåstårta, hemlig gäst. Alla handlingar 

finns tillgängliga på Vävstugan från 1/2, måndag- torsdag mellan kl.10.30-13.30.  

 

Datum:  onsdag 15 februari 

Tid:  18.30-20.00 cirka 

Plats:  Ödbergska gården, Skyttegatan 3 

 

Tisdag 21/2 Fettisdagsfika på Ödbergska gården  

Kom och trivs, prata och umgås. Goda fettisdagsbullar, te eller kaffe.  

Tid:  11.00-15.00 

Plats:  Ödbergska gården, Skyttegatan 3 

Kostnad:  75 kr 

Ingen föranmälan 
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Lördag 18/3 Prova på - Spinna ull på slända  

Att tillverka sitt eget garn är möjligt. Denna lördag får du prova på att spinna med ull och en enkel slända. Handledare är Ulf 

Edberg, slöjdare och även konstintendent på Örnsköldsviks museum och konsthall.  Har du eget material tag med, annars finns 

material på plats.  Max 8 deltagare. Kafé finns på museet för att köpa te, kaffe, fikabröd. Medhavd matsäck kan förtäras inne i 

Skapan, ej i kafédelen Medarrangör Bilda och Örnsköldsvik museum och konsthall. 

Datum:  lördag 18 mars, max 8 deltagare 

Tid:  11.00-15.00 

Plats: Skapan, Örnsköldsviks museum och konsthall, Läroverksgatan 1  

Kostnad:  100 kr för medlem. 150 kr för ej medlem. Betalas med Swish på plats. 

Anmälan:  Senast 15/3 till Ulla Grundberg Larsson, ulla.grundberglarsson@telia.com, 076-8340805 

 

Lördag 1/4 Ångermanlands hemslöjdsförbund årsmöte i Härnösand 
Samåkning från Rådhusparkeringen, Viktoriaesplanaden 28.  

 

Datum:  lördag 1 april 

Tid:  9.30 samling och samåkning 

Plats:  Härnösand 

Anmälam: Senast 24/3 till Ulla Grundberg Larsson, ulla.grundberglarsson@telia.com, 076-8340805 

Lördag 22/4 Workshop - Kom och prova på trådslöjd  

Kom och ha en härlig dag tillsammans med Mia Nilsson som visar oss hur vi kan göra krokar, skålar och vispar med tekniken 

trådslöjd. Mia Nilsson kommer från Ramvik och utför en mängd olika hantverk, gärna genom att upcykla material till nya alster. 

Du hittar henne på Instagram under @miandesign.  

Material finns på plats. Kafé finns på museet för att köpa te, kaffe, fikabröd. Medhavd matsäck kan förtäras inne i Skapan, ej i 

kafédelen Medarrangör Bilda och Örnsköldsvik museum och konsthall. 

Datum:  lördag 22 april, max 10 deltagare 

Tid:  11.00-15.00 

Plats:  Skapan, Örnsköldsviks museum och konsthall, Läroverksgatan 1  

Kostnad: 675 kr för medlem. 750 kr för ej medlem. Betalas med Swish på plats. 

Anmälan:  Senast 17/4 till Ulla Grundberg Larsson, ulla.grundberglarsson@telia.com, 076-8340805 

 

Lördag 13/5 En inspirerande resa – Vännäs – Kulturrundan två älvar 

Följ med på en resa med hantverk, design och inspiration. Runt omkring Vännäs finner vi konsthantverkare och butiker. Vi 

besöker Tvärssan, där vi får fika och höra om huset och spinnrocksmuseet. Här säljs garner, ull, knappar och brodyrgarner. 

Lunchen intas på Café Alice, varm mat, kaffe och kaka. 

Sedan bär det av till Keramik-Stina i Gullbyn som har drejade föremål i stengods. Vi avslutar dagen med besök hos Limmo-

Designn i Brån. Stort utbud av garner, tillbehör och redskap för handarbete.  

 

Datum:  lördag 13 maj, max 48 deltagare 

Tid:   Samling 7.45 (8.00-17.00 cirka), gemensam resa med Lindströms buss 

Kostnad:  640 kronor för medlem. 790 kronor för ej medlem 

Anmälan:  Senast 14/4 till Ulla Grundberg Larsson, ulla.grundberglarsson@telia.com, 076-8340805  
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Vävstugan på Ödbergska gården 

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, kl.10.30 -13 30, 16/1-11/5. Ta kontakt med  

Britt Forsberg 070 354 95 91 eller Kaija Orava 070 543 41 26. Numret till Vävstugan är 070-652 50 22. 

Tisdagar på Sliperiet – Världens kvinnor 

Varje tisdag eftermiddag, med start 17/1, klockan 13.00 – 14.30 träffar vi nysvenska kvinnor på Sliperiet. Vi pratar 

svenska och slöjdar tillsammans. Fikar inte minst! ALLA kvinnor är välkomna! 

 

Vi vill gärna tipsa om fler evenemang 

En dag om VÄV 25/3 

Välkommen till en dag då vi möts omkring det vävda. En dag då vi får fylla på med inspiration, byta idéer och kunskap. I 

samarbete med Länshemslöjdskonsulenterna och Mittvävarna.  

Innehåll:  

- Föredrag och workshops med Gunnel Andersson, mästervävare 

- En varp, flera möjligheter, fokus på fyra skaft och inredningstextilier 

- Fyra workshops omkring olika kuddmonteringar, avslutningar, dekorationer med mera 

- Minivävmässa i entréhallen. Vävstugor och enskilda vävare ställer ut.  

Dag:  25 mars 2023 

Tid:  10.00-16.00 

Plats:  Västernorrlands museum, Härnösand, https://vnmuseum.se/hemslojdskonsulenterna/kurser-och-workshops/  

 

Tisdagar jämna veckonummer är Stickkvällar på Örnsköldsviks museum och konsthall  

Gillar du att sticka så ska du ta dig till Örnsköldsviks museum och konsthall tisdagar jämna veckonummer  

kl. 18-20. Kontakt: Ingrid Ottosson 070 300 39 10 

Färglära för stickare med Johanne Ländin 3-4/6 
Johanne Ländin(@borntonkit) håller en kurs i förenklad färglära, med tyngdpunkt på hur man ska tänka när man kombinerar två 

eller flera färger i flerfärgsstickning. Arrangör hemslöjdskonsulenterna Västernorrland. Se hela programmet här: 

https://vnmuseum.se/hemslojdskonsulenterna/kurser-och-workshops/  

 

Världsstickardagen 2023 8/6 – håll utkik på Facebook och Instagram. 

Världsbroderidagen 2023 30/7 -  håll utkik på Facebook och Instagram.  

Hösten startar med Hemslöjdens och trasmattans dag 2023 2/9.  

Vill du ut och resa ska du kolla in https://www.lindstromsbuss.se/ 

Det personliga bussbolaget som alltid guidar oss säkert på våra resor anordnar själva flera resor per år.  

Bland annat 24-26/2 är det teaterresor men även Sy- och hantverksfestivalen i Stockholm. 
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Styrelsen 

Ordförande: Ulla Grundberg Larsson 076 834 08 05, ulla.grundberglarsson@telia.com 

Vice ordförande: Anette Bodin 076 805 93 40, anettechbodin.ab@gmail.com 

Kassör och sekreterare: Lena Westin 0730 419 250, lena.westin@telia.com  

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! 

Följa oss gärna på  

Facebook Örnsköldsviks hemslöjdsförening 

Instagram @hemslojenovik 
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