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Örnsköldsviks Hemslöjdsförening 
Program Hösten 2021 

 

Bästa medlem, 

Vilken sommar! Varm och skön men långt ifrån normal vilket oroar. Länge  

sedan vi möttes fysiskt men nu har vi för avsikt att vi ska kunna mötas i höst.  

Förhoppningsvis är vi alla vaccinerade x 2 men givetvis ska vi följa de 

restriktioner som finns. Nedan ser du vårt höstprogram och vi hoppas givetvis  

att det ska engagera dig. 

 

Vävning 

Vår vävstuga på Ödbergska Gården är i full gång från 30/8. Nya som gamla 

vävare är välkomna. Där får Du hjälp från varp till väv. Handledning finns att 

tillgå måndag – torsdag, 11–14. Ta kontakt med Britt Marie Olsson, tel 070-

3200109, Britt Forsberg 070 3549591 

Telefonnummer till vävstugan! 070-6525022 

 

Signerat M lämnar 10% rabatt vid uppvisande av medlemskort i vår förening. 

 

Sliperiet 

Varje tisdag eftermiddag, med start 7/9, klockan 13 – 14.30 träffar vi nysvenska 

kvinnor på Sliperiet. Vi pratar svenska, hjälper till med läxor och slöjdar 

tillsammans. Fikar inte minst! ALLA kvinnor är välkomna! Vi försöker bidra till 

att öka integrationen, skaffa nya vänner och lära oss nytt! 

Om du känner för att komma och vara med oss så utökar vi gärna vår grupp från 

föreningen, vi behöver bli fler! Hör av dig till Ulla 

ulla.grundberglarsson@telia.com el ring 076 8340805 om du är intresserad. 

 

 Hemslöjdens dag, tema fiber, Ull och Lin, lördag 4/9 

 Deltar gör damastväverskan Eleonor Gidlund som pratar om ull. Garn från 

 hennes ryafår finns till salu liksom fårskinn. Kl 12 00 berättar hon och visar. 

 Lisbeth Vestin pratar om och visar linhantering. Ulf Edberg engagerar barnen 

 liksom Emma Abrahamsson som tovar. 

Tid:  4/9, 11 – 15. 

Plats: Ödbergska Gården 

Fika: 50 kr 

Medarr: Bilda 
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 Yllebroderihelg med Åsa Westman, Leksand 

 Åsa finns på instagram under namnet #broderaenkudde. Van brodös med många 

 kurser bakom sig. Nybörjare el van att brodera spelar ingen roll. 

Tid:  18 – 19/9, 9-16 båda dagarna 

Plats: Ödbergska Gården 

Pris: 300 kr för hela helgen inkl fika och lunch men exkl material. 

Maxantal: 15 

Anm: Senast 5/9 till ulla.grundberglarsson@telia.com el 076 8340805 

 Visst material kommer att finnas men ta med allt du har! Kläde, broderigarn, 

 nål med spets och stort öga, sax, paljetter, band etc. Anmäl ev matallergi! 

 Hör av dig om du har funderingar! 

Medarr:  Bilda 

  

 Endagsresa till Umeå, ciceron Ulla S Persson 

 Vi besöker Kulturmejeriet, Hemslöjdsbutiken, Handelsgården och ev någon 

 konstutställning. Lunch intar vi givetvis på något trevligt ställe. 

Tid: Lördag 2/10 

Plats: Vi samlas på Rådhusparkeringen kl 9 00 för gemensam bussresa. 

Pris: 200 kr exklusive lunch 

Anm: Senast 20/9 ulla.grundberglarsson@telia.com el 076 8340805 

Medarr: Bilda 

  

 Tecken och symboler i Ångermanland 

 Inför Hemslöjdens dag 2020 var temat Mönster och Symboler men av kända 

 skäl blev den inställd. Nu får vi i stället möjligheten att lyssna till Birgitta 

 Ricklund som kommer att berätta om Mönster och Symboler i Ångermanland. 

Tid: Tisdag 9/11 kl 18.30 

Plats: Ödbergska Gården 

Fika: 50 kr 

Medarr: Bilda 

  

 Julfest  

 Vår traditionella julfest med dopp i gryta, skinka, fatost och blana samt kaffe 

 med kaka, lotteri samt hemlig gäst. 

Tid: 7/12, kl 18 30 

Plats: Frälsningsarméns lokal  

Maxantal: 30 

Pris: 150 kr 

Anm: Senast 30/11, ulla.grundberglarsson@telia.com eller 076 8340805 

 

 Stickkvällar på Museet 

 Tisdagar, jämn vecka m början v 36, 7/9. 18 - 20 
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Ni som har en e-mailadress var vänlig meddela den till ulla.grundberglarsson@telia.com 

 

Om vi kan sända utskick via e-mail minskar det våra portokostnader och dessutom är det ett 

led i vårt miljötänk! 

 

Hoppas att Du hittar något i vårt vårprogram, som passar Dig!  

Kom gärna med tips om kommande programpunkter! 

 

Känn Dig varmt välkommen! 

 

Vi är en folkrörelse som formar framtiden med händerna! 

 

Styrelsen 

Ordförande  

Ulla Grundberg Larsson 076 8340805 

ulla.grundberglarsson@telia.com 

 
Vice ordförande 

Clarie Sundin 0660 702 80, 070 6630922 

cc.sundin@telia.com 

 

Kassör och sekreterare  

Lena Westin 073-0419250 

lena.westin@telia.com 

 

Sidor att länka till: 

http://alltomhemslojd.se 

www.hemslojdensforlag.se   Nya böcker finns 

www.hemslojd-tidningen.se 

www.hemslojden.org 

www.365slojd.se 
 
Följ vårt instagramkonto    hemslojdsforeningenovik 
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