
Med dina händer 
kan du göra skillnad
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En temavecka om slöjd och hållbarhet



Vill du arbeta med händerna och ge dina älskade prylar 
ett extra liv? Slöjd Håller, 23-29 mars 2020 är en tema- 
vecka om slöjd och hållbarhet i Dalarnas, Gävleborgs, 
Värmlands, Västmanlands, Uppsala och Örebro län. 
Med dina händer kan du göra skillnad.
 Med Slöjd Håller vill vi inspirera dig att använda enkla 
redskap, energisnåla tekniker och naturliga material. 
Med kunskap kan du göra egna val som bidrar till ett 
hållbart samhälle. Du kan också.

Måndag 23 mars i Sala
WORKSHOP: Brodera, provocera, diskutera
Lär dig stygn och brodera ett budskap eller motiv på ett förgängligt 
föremål som t ex sanitetsskydd eller bomullspads. Den tidigare 
förspillda kvinnokraften i nya provocerande former som bjuder in 
till dagsaktuella intressanta diskussioner. Kristina Dahl och Ylva 
Seidel, Skapligt i Sala leder workshoppen.
Tid: Måndag 23 mars kl 18.00-20.00
Plats: ABF, Norra Esplanaden 14, Sala
Kostnad: Kostnadsfritt. 
Arrangör: Sala slöjd- och hantverksförening i samarbete med ABF.
Mål: 10.2 Främja social, ekonomisk och politisk inkludering samt
11.4 Skydda världens kultur- och naturarv.

Tisdag 24 mars i Västerås
WORKSHOP: Lappa, laga och stoppa
Lär dig att lappa och laga dina kläder. Och att stoppa dina strumpor. 
Du får tips hur du gör klassiska och hållbara lagningar. Ta gärna 
med eget projekt. Medlemmar i Västerås slöjd- och hantverks-
förening visar inspirerande exempel och ger tips.
Tid: Tisdag 24 mars kl 10.00-12.00.
Plats: Mötesplats Rönnby, Släggkastargatan 1, Västerås
Kostnad: Kostnadsfritt. 
Arrangör: Västerås slöjd- och hantverksförening.
Mål: 12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar.

VÄLKOMMEN TILL EN HÅLLBAR SLÖJDVECKA! 

PROGRAM FÖR VÄSTMANLANDS LÄN

I Västmanlands län kan du under vecka 13 slöjda på 
fem orter under dagtid, kvällstid och helg. Slöjd Håller 
vänder sig till dig som vill lära nytt, prova på och hitta 
hållbara vägar i din vardag. 
 Lördagen den 28 mars är det WWF Earth Hour 
kl 20.30-21.30 och under dagen kan du fira med oss 
genom att slöjda din röst för planeten!
 
Välkommen till en hållbar slöjdvecka!

Torsdag 26 mars i Norberg
WORKSHOP: Lappa, laga och stoppa
Lär dig att lappa och laga dina kläder. Och att stoppa dina 
strumpor. Du får tips hur du gör klassiska och hållbara lagningar. 
Ta gärna med eget projekt. Medlemmar i Norbergs Bergslags 
Hemslöjdsförening visar inspirerande exempel och ger tips. 
Tid: Torsdag 26 mars kl 10.00-13.00.
Plats: PRO-lokalen, Engelbrektsgatan 57, Norberg.
Kostnad: Kostnadsfritt. 
Arrangör: Norbergs Bergslags Hemslöjdsförening.
Mål: 12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar.

Slöjd- och hantverksföreningarna i Köping-Arboga- Kungsör, Norberg, Sala, Surahammar och Västerås 
tillsammans med Västmanlands läns hemslöjdsförbund



Lördag 28 mars i Västerås
FÖREDRAG OCH WORKSHOP: 
Slöjda din röst för planeten!
Maria Yvell är gerillaslöjdare, virkare, aktivist, föreläsare 
och driver kontot Virka Dygnet Runt samt är en av personerna 
bakom Gerillaslöjdsfestivalen. Fira inför kvällens Earth Hour med 
tankeväckande föredrag och workshop!

Tid: Lördag 28 mars kl 12.00-16.00 
Plats: Hörsalen, Karlsgatan 2, Västmanlands läns museum
Kostnad: Kostnadsfritt. 
Kl 12.30-13.30. FÖREDRAG: Hur kan små kollektiva hand-
arbeten skapa stora politiska budskap?
Kl 13.30-15.30: WORKSHOP: Gerillaslöjda din röst för planeten! 
Skapa aktuellt och hållbart budskap i en jordglob.
Arrangör: Västmanlands läns hemslöjdsförbund.
Mål: 10.2 Främja social, ekonomisk och politisk inkludering samt 
11.4 Skydda världens kultur- och naturarv.

Lördag-söndag 28-29 mars i Köping
KURS: Lär dig karvsnitt
Lär dig att göra karvsnitt, en snedskuren, ofta symmetrisk, dekor
på trä med vinklade snitt under ledning av Östen Hansson, Sala
slöjd- och hantverksförening. Material ingår. Verktyg finns att
låna på plats. Medtag lunch och fika (kaffe/te ingår). 
Tid: Lördag-söndag 28-29 mars kl 10.00-16.00.
Plats: Trädgårdsgatan 14, Köping.
Kostnad: 200 kr (250 kr icke medlemmar).
Sista anmälningsdag:  20 mars till Laila Radlöv-Sköld, 
073-748 03 12
Arrangör: Köping-Arboga-Kungsör slöjd- och hantverksförening 
i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Mål: 11.4 Skydda världens kultur- och naturarv.

Lördag-söndag 28-29 mars i Surahammar
UTSTÄLLNING: Återbruksbroderi
Karin Olofsson visar broderier på återbrukade brev, vykort och 
i ansjovisburkar. Marie Långhans ställer ut drejade reflektioner. 
Utställningen pågår 7 mars till 5 april.  
Tid: Lördag-söndag 28-29 mars kl 13.00-17.00 eller enligt 
överenskommelse, telefon 070-532 35 15.
Plats: Stenhuset, Ekängsvägen 5, Surahammar.
Arrangör: Surahammars konst- och hantverksgille.
Mål: 11.4 Skydda världens kultur- och naturarv. 

Fira inför Earth Hour 
kl 20.30-21.30! 

Årets temavecka har fokus på två av FNs sjutton globala mål för hållbar utveckling; Hållbara städer och 
samhällen (mål 11) och Hållbar konsumtion och produktion (mål 12). Vid respektive aktivitet hittar du 
information om vilket delmål du bidrar till med din medverkan.

Du kan 
också

Torsdag 26 mars i Västerås
WORKSHOP: Lappa, laga och gör om
Lär dig att lappa och laga dina kläder. Och att göra om något 
gammalt till något helt nytt. Gittan Wallin Wester, slöjdpedagog 
visar kreativa exempel och ger tips på vad du kan göra i återbruk. 
Ta gärna med eget projekt.
Tid: Torsdag 26 mars kl 15.00-19.00.
Plats: Västerås stadsbibliotek, Biskopsgatan 2, Västerås.
Kostnad: Kostnadsfritt. 
Arrangör: Västerås slöjd- och hantverksförening.
Mål: 12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar.

BARNLÖRDAG 
Lördag 28 mars kl 13.00-15.00 på Västmanlands läns 
museum, Karlsgatan 2, Västerås. Barnlördag i Pedagogen, 
plan 2 där du kan skapa insekter, rymdskepp eller fantasidjur 
av skräp. Arrangör: Västmanlands läns museum. 

SKAPANDE HÄNDER I SÄTRA BRUNN 
visar utställningen ”Åter i bruk” på temat hållbart och återbruk 
med föremål i naturmaterial, plast och av skräp. Budskapet är att 
allt kan tas tillvara och att det bara är fantasin som sätter gränser. 
Öppet v 13: onsdag-fredag kl 12.00-17.00, 
lördag kl 11.00-16.00 och söndag kl 10.00-14.00. 
Utställningen pågår t o m 2 april.

MED DINA HÄNDER KAN DU GÖRA SKILLNAD



Slöjd Håller är en temavecka, v 13, 23-29 mars 2020 om slöjd och hållbarhet 
i Dalarnas, Gävleborgs, Värmlands, Västmanlands, Uppsala och Örebro län.  

Mer information
Varje år arrangerar slöjd- och hantverksföreningarna i Västmanlands län 
tillsammans drygt 200 aktiviteter. Aktiviteterna publiceras löpande i 
Hemslöjdens Slöjdkalender, www.hemslojden.org. 
Följ oss också gärna på Facebook!

VÄSTMANLANDS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRBUND
Hejargränd 6 A, Bäckby Park, 721 33 Västerås, 070-22 22 470, 

susann.leval@hemslojd.org,  www.facebook.com/hemslojdsforbund


