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I år samlas Hemslöjden  
i Landskrona för att diskutera och  

besluta om angelägna frågor. 

Foto Anders Ebefeldt



FREDAG 24 MAJ 

Plats: Landskrona teater
Moderator: Nadia Jebril  
(journalist och programledare  
för Karlavagnen)

11.00–13.00 
Registrering och lunchmacka

13.00–14.30
Tecken i tiden, ett samtal om  
identitet och tillhörighet 

Presentation av projektet  
Romsk slöjd och hantverk

14.30-15.00 
Fikapaus

15.00-17.30 
Slöjdarporträtt samt  
presentationer av  projekten  
Flyga drake och Hör och gör

Andra programinslag dyker  
upp under efter middagen

17.30 
Sammanfattning och  
tack för dagen

19.00-22.00 
Buffé och trevlig samvaro hos  
Skånes Hemslöjdsförbund

Vi inleder fredagen med lättare lunch på Landskrona teater. Eftermiddagen 
ägnar vi åt samtal kring slöjd och tecken i tiden, identitet och tillhörighet. 
Bland annat presenteras inspirerande projekt och slöjdar porträtt. Fredags
kvällen avslutar vi i Skånes Hemslöjdsförbunds fina slöjdhus. 

Under lördagen hålls riksförbundets stämma och Sätergläntans Vänners 
stämma. Kallelse och handlingar till stämmorna skickas ut i särskild ordning. 
Särskilt program ordnas för hemslöjdskonsulenter/utvecklare och för butiks
personal. På kvällen bjuds det till festmiddag i nya Hotel Öresund där Lands
krona stad står som värd. 

På söndagen finns möjlighet att följa med på en tur till den vackra ön Ven!

VÄLKOMMEN!
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TECKEN I TIDEN  Att göra saker med händerna 
påverkar människor positivt, hjärtfrekvensen 
sjunker och stressen minskar. I Hemslöjden gör 
vi saker med händerna, och tillsammans med 
andra skapar vi en gemenskap och en tillhörighet 
som bygger självförtroende. Att kunna göra själv 
och att lappa och laga är också konkreta exempel 
på ett hållbart sätt att leva. Varför syns inte Hem
slöjden mer i en tid då alla tecken talar för oss? 

ROMSKT SLÖJD OCH HANTVERK Romskt Kul
turcentrum i Malmö utbildar tillsammans med 
Skånes Hemslöjdsförbund romska ungdomar i 
olika slöjd och hantverkstekniker i kombination 
med formgivning och företagande. Syftet är att ge 
de unga kunskap och olika verktyg för att förval
ta det romska kulturarvets mäktiga formspråk.

FLYGA DRAKE De syriska konstnärerna Maiad 
Khalili och Farah Ali har har genom projektet 
Flyga drake fått en plattform i samhället. I deras  
workshops deltar personer med olika etnicitet, 
kön och ålder. Att bygga drakar är ett enkelt sätt 
att mötas över kulturgränser och skapa kontakter.
 
HÖR OCH GÖR Detta långsiktiga barn och ung
domsprojekt arbetar med delaktighet, berättande 
samt hållbarhet inom slöjden. Genom att utveck
la en inkluderande metod vill man öka barn och 
ungas möjligheter att påverka sitt eget slöjdande 
och känna ett lustfyllt engagemang. 



LÖRDAG 25 MAJ

Plats: Hotel Öresund

9.00–12.00 
Stämma för Svenska Hemslöjds-
föreningarnas Riksförbund, 
SHR, med avbrott för fika

12.00-13.00 
Lunch

13.00-14.30 
SHR:s stämma fortsätter  
där efter följer Sätergläntans  
Vänners stämma

14:30
Fika

EFTER STÄMMAN

14.00–17.00 

Landskrona museum, visning 
av utställningarna Modefoto och 
Systrarna och deras brudkistor

17.00-18.30 
Landskrona Konsthall,  
utställningen Bård Breivik- 
Skulptur

18.00 
Landskrona Konsthall, samling  
i den fina sherrybaren

19.00 
Middag på Hotel Öresund där 
Landskrona stad står som värd

HÅLLBART  Vi säger gärna att slöjden är håll
bar, men vad menar vi egentligen med det? Vi 
behöver ha en gemensam grund, större kunskap 
inom området och förmågan att kommunicera 
slöjdens hållbarhet. Och vi behöver se hur slöjden 
är relevant på vägen till ett hållbart samhälle. 

MODEFOTO Mode är ett ofta kontroversiellt 
men ständigt kreativt uttryck. Fotografi är en 
viktig del av modets språk. Det följer sin tids 
strömningar och visar våra föränderliga ideal. 
Samtidigt vågar bilden av modet vara frisinnat 
extravagant och nyfiket experimentell. I en unik 
och generöst stor utställning visar vi hur svens
ka modefotografer uppfattat och avbildat modet 
sedan början av 1900talet fram till idag.

SYSTRARNA OCH DERAS BRUDKISTOR Syst
rarna Andersson växte upp på en gård utanför 
Landskrona kring sekelskiftet 1900. De vävde, 
sydde och broderade allt till det framtida hem
met. Tiden gick och fyra av systrarna gifte sig 
aldrig. Nu visar Landskrona museum upp en stor 
dela av de sex systrarnas textila skatt. Många av 
textilierna aldrig har använts och färgerna är lika 
lysande som när de en gång lades ner i kistorna.

BÅRD BREIVIK-SKULPTUR Bård Breivik (1948
2016) var en banbrytare för den skandinaviska 
skulpturen. Med sin bakgrund i gränslös hant
verkstradition behärskade han alla material: trä, 
stål, glas och sten. Men också vidjor, ståltråd, 
djur hår, pärlemor, porslin ...  Han satte en ära i att 
vara en lokal konstnär med världen som arbetsfält.

FÖR DIG SOM INTE DELTAR PÅ STÄMMAN 
FINNS FÖLJANDE ALTERNATIV 

Plats: Hemslöjden

9.00-14.00 
Program för hemslöjdskonsulenter/
utvecklare och för butikspersonal på 
temat Hållbart med avbrott för fika och 
lunch.

10.00-17.30 
Öppet hus med slöjdkafé, värd är före-
ningen Hemslöjden Malmöhus.



SÖNDAG 26 MAJ

9.30–17:15
Utflykt till Ven  

Utflykten till Ven startar vid Ven
terminalen på Skeppsbron 2 klockan 
9.30. Klockan 10 avgår färjan mot 
Bäckviken på Ven och efter 30 minuter 
är vi framme. På kajen möter vår guide 
som  följer  med oss under dagen. Trans
port mellan de olika arrangemangen 
sker med buss. 

Vi börjar med ett besök på Nämn
demansgården som är Vens hem
bygdsgård och nästa stopp blir Tycho 
Brahemuseet och Stjärneborg som var 
hans observatorium. Sen blir det lunch 
vid Backafallsbyns restaurang. Sista 
stoppet blir vid Sankt Ibbs gamla kyr
ka från slutet av 1100 talet som ligger 
vid Backafallen. Från kyrkomuren är 
det en underbar utsikt mot Backafall
en, Danmark och Kyrkbackens hamn.

16.45 går färjan tillbaka till 
Landskrona.

HITTA TILL 
DE OLIKA 
LOKALERNA
Landskrona teater

Östergatan 18, 261 31 Landskrona, in
gång från Järnvägsgatan. Teatern ligger 
centralt i Landskrona vid Teaterparken.

Hotel Öresund

Sofia Albertinas Plats 5, 
261 31 Landskrona

Skånes hemslöjdsförbund 

Landskronas gamla stationshus 
Österleden 10, 261 35 Landskrona

Landskrona museum

Slottsgatan, 261 31 Landskrona,  
ingång från Kasernplan.

Landskrona konsthall

Slottsgatan, Citadellområdet,  
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Vi har avtal med några boenden i Lands
krona och har förbokat ett antal rum.

Hotel Öresund 

Sofia Albertinas Plats 5, 261 31 Landskrona

Enkelrum 1 natt: 1 340 kr, övriga  
nätter 895 kr

Dubbelrum 1 natt: 1 690 kr, övriga  
nätter 1090 kr

Bokas via bokning@hoteloresund.se  
eller 0418474000

Uppge bokningsnummer 164105 vid  
bokning

Hamnhotellet Kronan

Lilla Strandgatan 11, 261 31 Landskrona

Enkelrum: 895 kr/rum/natt

Dubbelrum: 1 090 kr/rum/natt

Superior: 1 350 kr/rum/natt

Bokas via info@hamnhotelletkronan.se 
eller 041844 63 60

Uppge Hemslöjden vid bokning

Landskrona Vandrarhem

S:t Olovsgatan 15, 261 36 Landskrona 

Enkelrum med toalett 400 kr/natt

Enkelrum utan toalett 350 kr/natt

Tvåbäddsrum med toalett 550 kr/natt

Tvåbäddsrum utan toalett 500 kr/natt

Sänglinne och handduk 75kr/person

Frukost 75 kr

Bokas via landskrona.vandrarhem@telia.
com eller 041812063

Uppge Hemslöjden vid bokning

BOENDE

Anmälan till stämmodagarna gör du  
i bifogat anmälningsformulär. Skicka  
din anmälan senast 15 april till  
info@hemslojden.org.

Vid eventuella frågor kontakta Agneta 
Carlson på telefon 0854 54 94 52 eller 
mejla info@hemslojden.org.

Pris:
Deltagande i fredagen och lördagens pro
grampunkter kostar 1 500 kr och alla mål
tider ingår (även middag lördag kväll). 

Om du vill delta enbart under förbunds
stämman är det kostnadsfritt. 

Söndagens utflykt till Ven kostar 750 kr.

ANMÄLAN


