Med våra händer formar vi framtiden

Att Hemslöjdens tid är nu råder det ingen tvekan om. Intresset för handgjort
skapande växer i takt med att fler och fler intresserar sig för ett hållbart sätt att
leva.
Häromveckan blev det återvunna plagget utsett till årets julklapp, visst är det
fantastiskt?

Slöjdkalendern är full av spännande
aktiviteter i december och för den
oinvigde finns det gott om tillfällen att
prova på slöjd och hantverk i olika
former!
Låt oss ta god hand om alla som nu
intresserar sig för vår verksamhet.
I det här nyhetsbrevet hittar du det
senaste från Hemslöjdens
Riksförbund, tidningen och
bokförlaget.
God läsning önskar vi dig och en
riktigt god jul!

Nytt nummer av
HEMSLÖJD i butik 5
december
Nya numret heter Rundgång
och kretsar kring cykler,
återanvändning, saker som snurrar
eller är runt till formen.
Du får bland annat möta polisen som
bär blomsterkrans på jobbet, en
skapare av mekaniska
applådmaskiner och
guldmedaljörerna från årets spinnVM.
Klicka här för att läsa mer...
Prenumerera på HEMSLÖJD

Nu släpper vi
filmerna från
Handmade Issues
2018
Årets Handmade Issues är över för
den här gången men föreläsningarna
lever vidare på film.
Föreläsaren Claes Svartzonker Claesson med
sina prisbelönta beten. Foto: Pierre Björk

Välkommen att använda filmerna i din
förening!
Tack till alla som medverkade under
dagen och stort grattis till alla
stipendiater!
Klicka här för att läsa mer och se
filmerna.

Tre frågor till vår nye kommunikatör

Edith Backlund började som kommunikatör på Hemslöjden i november 2018. Foto: Stina Gullander

Vem är du?
– Jag är låtskrivaren som blev artist som blev retoriker som blev webbproducent
och kommunikatör. Musiken är en stor del av mitt liv och jag spelar fortfarande
både med egna och andras projekt.
Var jobbade du innan du kom till Hemslöjden?
– Då arbetade jag på Läkare Utan Gränsers marknadsavdelning där jag skapade
kommunikation som bidrog till livräddande insatser i fält.
Vad ser du mest fram emot att göra i din nya roll?
– Jag vill gärna bredda Hemslöjdens kommunikation så att fler upptäcker
slöjdandet, inte bara som ett hållbart alternativ, utan också hur roligt det är att
skapa någonting från grunden och att göra det tillsammans med andra.

Välkommen på ny
hemslöjdskryssning!
Efter succén i mars blir det en ny
kryssning med M/S Birka till Åland!
24-25 mars 2019 är det dags och vi
kör samma koncept som förra gången:

M/S Birka på väg mot kreativa äventyr!



intressanta föreläsare



god mat och samvaro



workshopar i stora och mindre
grupper



Svensk Hemslöjds Pop Up-butik
finns med på resan

Vi har 200 biljetter och först till kvarn
gäller!
Förra året var det rykande åtgång så
säkra din biljett redan idag.
Läs mer och boka din resa här.
Hemslöjdens medlemmar och
prenumeranter på tidningen Hemslöjd
har som vanligt rabatt på biljetten!
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