Lek med stygn
Vi går igenom olika stygn och får träna på dem. Sedan
får vi bli kreativa och planera och göra ett eget broderi
utifrån dessa stygn.
Tid: Helgkurs, 21–22 mars. kl. 10-16.
Kursledare: Mait Ek
Kursavgift: 900 kr för medlemmar,
1000 kr för icke medlemmar.
Anmälan: senast 6 mars.

Tälj för trädgård
Kurserna hålls på Östbergsgården(Rosa huset) på Norra
Berget. Utöver kurskostnad tillkommer kostnad för ev.
material samt lunch och fika.

Välkommen till årets kurs i trädgårdsslöjd. Vi kommer
slöjda olika typer av blom/växtstöd, odlingsskyltar,
dekorationer av slyvirke och återbruksmaterial. Kursen
riktar sig till alla och inga förkunskaper krävs. Väl mött!

För anmälan och information kontakta Marie Aknes
kvällstid på tel. 070-340 86 94 eller skicka e-post till
medelpads.hemslojdsforening@gmail.com

Tid: Helgkurs, 9-10 maj. kl. 10 – 16.

Kursavgiften inbetalas senast två veckor före kursstart till
plusgiro: 495 30 23–1 eller swish: 123 198 46 81 , ange att
inbetalningen avser kursavgift
Kurserna sker i samarbete med Hemslöjden centralt.

Kursledare: Magnus Sundelin
Kursavgift: 900 kr för medlemmar,
1000 kr för icke medlemmar.

Tid: Kvällskurs med start onsdag 11 mars kl. 18- 21.
Kursledare: Gun Hermansson
Kursavgift: 900 kr för medlemmar
och 1 000 kr för icke medlemmar.
Anmälan: senast 26 februari.

Brioche/Flerfärgspatent
Tors. 23 januari. kl. 18.30-20.30
Vi visar grunderna i flerfärgspatent. Man stickar med en
färg i taget. Ta gärna med egna strumpstickor nr4 om du
har. Till fika blir det förstås Brioche-bröd
Band och Snoddar
Tors. 20 februari. kl. 18.30-20.30
Prova på bandgrind och andra roliga sätt att göra enkla
och fina snoddar.
Dubbelstickning
Tors.19 mars. kl. 18.30-20.30
Prova på dubbelstickning. Vi stickar så att vi får
rätsida på båda sidorna.
Metallslöjd
Tors. 23 april. kl. 18.30-20.30
Prova på att göra enkla trädgårdsdekorationer av
dryckesburkar, kapsyler m.m.

Anmälan: senast 24 april.

Spinn på slända

Vill du lära dig spinna ditt eget garn på slända. Under
fyra onsdagar får du utveckla dina spinn och
ullkunskaper. Du behöver ull och en slända. Om du har
kardor är det bra. Jag har några kardor du kan prova på
först och jag har ull till självkostnadspris.

Vi ses i Östbergsgården. Fika finns att köpa. Ingen
föranmälan.

Föreningsstämma
Söndagar udda veckor kl. 12 -15

på Östbergsgården.
Datum: 19/1, 2/2, 16/2, 1/3, 15/3, 29/3, 12/4, 26/4,
10/5, 24/5, 7/6.
Det behövs ingen föranmälan utan du är välkommen att
slöjda tillsammans, umgås och inspireras. Ta med något
du har på gång.
Du kan också passa på att titta i vårt bibliotek och
handla slöjdmaterial.

Torsdag 26 mars kl. 19 -21
Lokal: Danslogen, Norra Berget.
Efter sedvanliga förhandlingar fikar vi tillsammans och
har ett medlemslotteri med fina hemslöjdspriser.
Vi behöver din anmälan för att planera åtgång av fika
m.m. senast den 23 mars till
info@medelpad.hemslojden.org eller Marianne
Hellström, tel. 070-315 38 51

FästFest
Fredag 3 april kl. 18
Lokal: Östbergsgården
Passa på att fästa trådar eller avsluta något projekt
tillsammans med oss. Något smått att äta och något gott
att dricka kommer finnas att köpa.

Alla Hjärtans slöjd
Slöjdverkstad på Kulturmagasinet, Sundsvall
Tid: 8 februari kl. 11-14
Lokal: Kulturmagasinet. Ingen föranmälan krävs.

Barn slöjdar på sportlovet

Tema: Skapa med hårt och mjukt.
Tisdag 3 mars kl. 11-14 i Östbergsgården
Onsdag 4 mars kl. 13- 15 på Barn och
Ungdomsbiblioteket i Kulturmagasinet.
Från 6 år.
Ingen föranmälan krävs.

Medelpads Hemslöjd

Föreningen bildades redan 1909. Vi har som mål att främja
hemslöjd och dess utveckling i landskapet och att hålla
kulturarvet levande genom utveckling och nyskapande inom
hemslöjdens område. Detta gör vi bland annat genom att
anordna inspirationskvällar, slöjdkaféer, kurser och
utställningar.
Som medlem får du information om aktuella aktiviteter, rabatt
på tidningen Hemslöjd, böcker från Hemslöjdens förlag, våra
kurser och vissa av våra produkter samt produkter på Made in
Medelpad.

Medelpadsdräkten/Slöjdmaterial
Barn slöjdar på Påsklovet
Tema: Vårpyssel
Onsdag 15 april kl. 11-14 i Danslogen på Norra Berget.
Från 6 år.
Ingen föranmälan.

Dräktdag på Norra Berget

Lördag 16 maj kl. 12-15
Dräktdag på Danslogen med försäljning av begagnade
folkdräkter, folkdans m.m.
Samarrangör: Sundsvalls Folkdansgille

Föreningen säljer dräktmaterial och arbetsbeskrivningar till
Medelpadsdräkten (dräkt från Torp) och förmedlar rådgivning
kring sömnad av den.
Föreningen har också material till broderi och stickning samt
böcker till försäljning på Östbergsgården.

Kontakt
Vi finns på Östbergsgården vid våra aktiviteter och de flesta
torsdagar mellan 10 och 12. Du kan också kontakta oss via
e-post info@medelpad.hemslojden.org
Årsavgift 2020 är 230 kronor för vuxen, 330 kronor för familj
och 50 kronor för ungdom upp t.o.m. 25 år.
Du anmäler enklast ditt medlemskap via Hemslöjdens hemsida
www.hemslojden.org
Medelpads Hemslöjd är ansluten till Hemslöjdens riksförbund,
en ideell organisation med fler än 90 medlemsföreningar runt
om i landet.
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Vi meddelar eventuella ändringar i programmet på
vår hemsida och på facebook.

Norra Stadsberget
856 40 Sundsvall
Telefon: till Östbergsgården 060-61 55 02
Plusgiro: 495 30 23–1
Swish: 123 198 46 81
Hemsida: www.hemslojden.org/medelpad
Epost: info@medelpad.hemslojden.org
Facebook: Medelpads Hemslöjd
Instagram: medelpadshemslojd

Bilden på framsidan är en detalj på det skåp som Medelpads Hemslöjd
visade på den Baltiska utställningen i Malmö 1914

