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Representation:
Ordf. Anni Lindberg Ehinger representerade vår förening vid Ångermanlands
Hemslöjdförbunds föreningsstämma. Dessutom har 1/10 av föreningens medlemmar rätt
att rösta vid mötet. Hon representerade också vid SHR:s digitala stämma 29/5.
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Föreningens verksamhet.
Även 2021 har präglats av pandemin. Detta gjorde att vi inte kunde skicka ut ett vanligt
program för våren. Under hösten var läget lite bättre och många hade fått en – två doser av
vaccinet, så då gjorde vi ett program, dock med blandade fysiska och digitala
programpunkter. Tack vara vår Zoom-licens har vi kunnat erbjuda mer verksamhet i den
osäkra tid som rått, även om det inte varit optimalt och många säkert har känt sig
obekväma med detta.
Liksom tidigare år har vi samarbetat med Studieförbundet Vuxenskolan och fått utnyttja
deras lokaler på Brunnshusgatan 6 i Härnösand för de aktiviteter som vi kunnat
genomföra fysiskt. Där har Synålens vänner samlats varje måndag mellan kl. 13 och kl. 15
för kreativt slöjdande och trevlig samvaro, till glädje för många efter pandemiuppehållet.
Hemslöjdsjuntorna (10 till antalet) har dock helt hållits via Zoom under året med mellan
20 och 60 deltagare, Teman som sträckt sig över två tillfällen var har varit: sticka sockor
till flyktingar i Grekland i projektet ”Vi gör skillnad”, sticka muddar och torgvantar, Märta
Stina-stickning och stickad Shetlandsmössa. Aktiviteterna har gått lättare att genomföra
än vad vi trodde skulle bli fallet och många nya medlemmar, även från andra föreningar,
har deltagit och bidragit med idéer, funderingar och trevlig samvaro.
Även de föreläsningar vi erbjudit medlemmarna har hållits digitalt, men har varit relativt
välbesökta av mellan 38 och 46 deltagare. I mars berättade Anna Bauer inspirerande om
”Hönsestrikk” och Ivar Asplund talade över det intressanta ämnet ”Den här gamla trasan”
om stickade plagg från 1600-talet till 1800-talet. I april kunde vi lyssna till ett mycket
intressant föredrag om ”Ull” av Elenor Gidlund och i maj var det dags för Anna Zetterlunds
samtal med Lisbeth Westin runt linets egenskaper, dess betydelse i Ångermanland samt
odling och beredning av lin. Detta ingick i SHR:s satsning på projektet ”1 kvm lin”, där 125
medlemmar i vår förening deltog denna sommar. SHR har också bidragit med 8
nyhetsbrev till deltagarna i projektet. Vi har fått ta del av några medlemmars vackra
linodlingar och linskörd på tork via tillsända bilder, vilka vi hoppas att ni sett på webben.
Slutligen bjöds medlemmarna i slutet av augusti på en föreläsning av Lotta Blom, som
färgar garner och driver garnbutiken ”Tant Kofta” på Västkusten. 44 medlemmar lyssnade
till denna intressanta och väl genomförda föreläsning. Den anordnades inför Hemslöjdens
Dag som i år hade temat ”Fiber”. Vi höll då till utomhus vid Västernorrlands Länsmuseum.
Ett 20-tal deltagare kom och provade på att tova halsband och höstprydnader, också med
inslag av de detta år prunkande rönnbären. Två medlemmar hade tagit med sitt skördade
lin och band linkronor och -kransar. Vi hade tur med soligt väder, om än lite blåsigt och
kyligt.
Inga kurser anordnades under våren, men under hösten har Margareta Thorsell genomfört
två fulltecknade nybörjarkurser i vävning i vår regi i Vävstugan på Murberget. Vi har fått
bidrag till hennes arvode av SHR. Hon har också hållit i en knypplingskurs, men där blev
det ett sent avhopp, vilket gjorde att det krävda deltagarantalet inte uppnåddes, så bidraget
från SHR frös inne.Dessutom har vi genomfört en kurs i tvåändsstickning med MarieLouise Lindbladh som ledare och där även Eva Norberg från ”Sticklust” deltog med garn
och nystmaskiner. En mycket uppskattad täljkurs hölls i Slöjdverkstan vid Västernorrlands
Länsmuseum, ledd av Rasmus Pettersson, en av Ångermanlands Hemslöjdsförbunds
stipendiater 2021. Roligt är att alla dessa kurser har lockat nya deltagare och medlemmar.

Både Världsstickdagen 12/6 och Världsbroderidagen 30/7 kunde genomföras med 13
deltagare i Domkyrkoparken respektive 15 deltagare vid Prästgården på Murberget med
försiktig men trevlig samvaro runt aktiviteterna.
För att hålla oss i styrelsen uppdaterade runt förhållandena vad gällde olika
programförslag och läget i samhället startade vår ordförande en kontaktgrupp i
Messenger, vilket har varit till stor hjälp i vårt styrelsearbete. Medlemmarna har hållits
uppdaterade på webben och via Facebook.
Både vårt årsmöte i februari och Ångermanlands förbundsstämma i april hölls digitalt med
några få fysiskt närvarande från samlingslokalen på Hovsgatan 52. Vid det första deltog 31
medlemmar, som också bjöds på en intressant föreläsning av Maria Nordlund om
häxprocesserna i vårt område samt ett medlemslotteri med olika teknikhäften från
Hemslöjdens förlag som vinster. Vid Ångermanlands förbundsstämma deltog 24
medlemmar varav 10 från vår förening. Då berättade två av de fyra 2021-stipendiaterna,
Rasmus Pettersson, träslöjdare, och Ada Häggkvist, mjukslöjdare i främst ull, om sina
verksamheter. De övriga två är Sandra Sandström, som arbetar med återbruk och tygtryck,
och Alva Sunneby Eklund, som tillverkar möbler, vilka ej kunde medverka vid det tillfället.
Ordf. deltog digitalt i SHR:s stämma i slutet av maj. Då lanserades en ny
verksamhetsinriktning för 2022-23 med fokus på medlemskap, hållbarhetsmålen, slöjd för
barn och unga och att nätverka med andra i samhället.
Dessa tankar fördes vidare vid ett webbinarium ”Alla blir så himla glada av att slöjda”, där
några ur styrelsen fick ta del av andra föreningars arbete kring detta.
Vi har även deltagit i Regionens ”Klusterdialog” inför en ny kulturplan, med utbyte av
idéer med andra föreningar. SHR ordnade föreningsdagar i november, som delvis var
möjliga att följa på webben och där vi hade en representant på plats.
Frågor runt lokala vant- och mössmönster från deltagare vid det digitala
”hemslöjdsjuntorna” ledde fram till att vi har utlyst en tävling bland medlemmarna att
skapa en vante/mössa med inspiration från vår hembygd. Den pågår in på våren 2022.
Traditionsenligt avslutades året med ”Julgröt och slöjd”, som hölls i samlingslokalen på
Hovsgatan 52. 21 medlemmar deltog. Birgit Eldrot och Elisabeth Wall höll i det kreativa
slajdandet och stämningen var mycket uppsluppen runt borden.
Vi tackar varmt alla medlemmar och andra som medverkat i föreningens arbete och
bidragit till hemslöjdsföreningens verksamhet och ser förhoppningsfullt fram mot ett än
bättre år.
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