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Föreningens verksamhet

Under det gångna året har vi dels haft aktiviteter (juntor och föreläsningar) via Zoom, för

vilket vi valt att fortsätta betala licens. Detta dels på grund av den pandemi vi fortsatt har

omkring oss, men också för att underlätta för medlemmar som bor en bit utanför stan

och/eller har svårt att ta sig. Det har varit varierande teman, och något varierande

uppslutning.

Kontinuerligt under året har Synålens vänner samlats måndagar 13-15 i Studieförbundet

Vuxenskolans lokaler.

Utöver detta har vi anordnat både juntor/träffar samt kurser på flertalet olika ställen i

Härnösand, och i samarbete med flera olika aktörer. Bland annat har vi varit på Re:store vid

2 tillfällen, och då även valt att inrikta de träffarna mot hållbart slöjdande/återbruk. Detta

faller inom ramarna för Hemslöjdens verksamhetsplan 2022-2023, liksom de 2

träffar/kurser vi haft i Visible Mending, med handledning av Catarina Yngvesson. Vi har vid

2 tillfällen haft junta hos Lotta i hennes butik Rara Nystan, vilket har varit väldigt uppskattat

och trevligt. Vi har även besökt restaurangen Engströms vid några tillfällen, där Eva Norberg

från Sticklust tillhandahållit garn för inköp. Och såklart fortsatt vårt samarbete med

Studieförbundet Vuxenskolan. Vi har också haft ett nära samarbete med

hemslöjdskonsulenterna, dels kring Anundsjö-söm med flera träffar på Murberget under

hösten 2022. Men även tälj-kurs under våren 2022, där vi fick låna den fina Slöjdverkstan på

Murberget. Och vi har spridit information om en del av hemslöjdskonsulenternas kurser och

föredrag, då vi tänker oss att deras program intresserar även våra medlemmar.

Kurserna under våren 2022 inkluderade bland annat vävning, ull och broderi. Vi besökte

också Brynge kulturcentrum och lärde oss om linberedning, som en del i projektet 1

kvadratmeter lin, som fortgått även detta år med utskick av linfrö för sådd. Under sommaren

2022 anordnade vi Broderi vid havet, på Villa Fridhem, vilket vi hoppas och planerar för ska

bli ett återkommande inslag i vårt program. Under hösten 2022 anordnades kurs i skarvsöm,

mosaikvirkning, retrobroderi, Anundsjösöm med mera. Vi hann även med en resa till Umeå

för ett besök på Sy- och Hanterverks-festivalen, i samarbete med Byberg Nordin. Detta gav

mersmak, och vi planerade även för en jul-resa till Östersund, som tyvärr fick ställas in på

grund av för få anmälda. Vi tänker oss att det kan ha haft med priset att göra, och har för

avsikt att försöka hålla kommande resor till dagsresor för att hålla priset på en rimlig nivå.

Vi har även uppmärksammat några “världsdagar” under året, nämligen Världsstickdagen

11/6, där vi stickade tillsammans i Domkyrkoparken men också utlyste vinnarna i den

vantmönster-skapar-tävling som anordnades under våren 2022. Vinnar-bidragens mönster

sammanställdes under hösten 2022 till ett häfte som nu finns att köpa för 50 kronor. 30/7

träffades vi vid Prästgården på Murberget och broderade tillsammans på

Världsbroderidagen.

Vi har också stickat för fred under det gångna året, se bild ovan.

Årsmötet våren 2022 anordnades digitalt, och vi fick lyssna till Lars Wahlström från Oknytt,

som även kan höras i podden När man talar om trollen. Som traditionen bjuder hade vi även

lotteri med utlottning av fina priser. Ångermanlands hemslöjdsförbunds årsmötet 9/4



anordnades fysiskt på Murberget, och i samband med detta erbjöds även 2 dags-kursen med

Karin Kahnlund; Märta-Stina-stickning samt tvåändsstickning (10/4).

Föreningen har under hösten 2022 även skaffat Swish, för att underlätta betalning av det

material vi har till försäljning, samt betalning för kurser.

Och på tal om ekonomi, så har vi under verksamhetsåret inte kunnat tillsätta en kassör i

styrelsen, utan har i styrelsen fattat beslut om att arvodera tidigare kassör Margit Löwenteg

för detta uppdrag. Hon har haft tätt samarbete med Eivor Vallin i styrelsen, så att vi på varje

möte fått en uppdatering om vår ekonomi. Margit har också adjungerats in vid behov vid

styrelsemöten.

1/12 anordnades den traditionsenliga Julgröten, på Hovsgatan denna gång. Vi åt gott och

återbruks-slöjdade juldekorationer framförallt i papper. En trivsam och trevlig avslutning på

ett späckat år.

Vi i styrelsen vill tacka er, våra medlemmar, å det varmaste för ett trevligt år! Nu tar vi sikte

på 2023 och allt roligt vi ska göra då!
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