Hej
Hösten är snart här och det är mycket på gång! Snart firar vi Hemslöjdens
dag! Från norr till söder, öst till väst bjuder hemslöjdsföreningar in allmänheten
att prova på slöjd och hantverk. Vi vill att fler ska upptäcka hur roligt det är att
slöjda. Så, om din förening är med i firandet – passa på att ta med dina vänner,
barn och barnbarn!
Läs mer om Hemslöjdens dag nedan. Dessutom berättar vi mer om den
nationella ullveckan och gör ett djupdyk ned i 70-talet!

Trevlig hälsning,
Hemslöjdens Riksförbundskansli

Prova-på-slöjd i hela Sverige på Hemslöjdens dag!

Lördagen den 3 september öppnar hemslöjdsföreningar över hela landet sina
dörrar för allmänheten. Vill du slå skosnören i en repmaskin? Prova på
växtfärgning? Bygga en labyrint av halm? Ta del av alla evenemang i
Hemslöjdens Slöjdkalender.
Prova på slöjd och hantverk för hela familjen och ta chansen att lära känna
din lokala hemslöjdsförening!
Hemslöjdens dag firas första lördagen i september varje år. Den arrangeras
av Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund med 90 medlemsföreningar
och nära 14 000 medlemmar. Tillsammans vill vi få fler att upptäcka hur roligt
det är med slöjd och hantverk.

Vad händer på din ort?
Vi har sammanfattat alla evenemang i landet så att du snabbt och enkelt kan
skapa dig en överblick över vad som händer där du bor. På sidan finns även
tips på hur du kan delta digitalt.

Ta mig till sammanfattningen!

Svensk ull i fokus under nationell temavecka

Ullveckan 2022 är en digital temavecka som pågår mellan 4–10 september. Vi
vill att fler människor ska förstå finessen med denna superfiber som, trots sina
fantastiska egenskaper, slängs helt i onödan.
Ullveckan samarrangeras av Hemslöjden, Föreningen Ullvilja och Svenska
Fåravelsförbundet i syfte att sprida kunskap om svensk ull och dess
användningsområden.
Varje dag den 4–10 september presenteras ett nytt program med
föreläsningar, filmer och panelsamtal. Det blir utbildning och fortbildning med
alltifrån samtal med Annkristin Hult som skrivit det omtalade teknikhäftet ”Om
Ull” till livesänding från Spinn-SM.

"Med ullveckan vill vi lyfta varför det är viktigt att ull fortsätter att produceras i
Sverige och hur användningen av ullen kan breddas. Inte minst som ett led i att
utveckla en mer hållbar, närproducerad och förnybar textilråvara,” säger
Hemslöjdens styrelseordförande Kent Johansson.
Läs mer om Ullveckan!

Hemslöjden 110 år: 1972-1981
Hemslöjden fyller 110 år i år. Det ska firas! Varje månad gör vi
därför nedslag i Hemslöjdens historia. Den här gången blickar vi
mot perioden 1972-1981. Hemslöjden tar sig ut i världen och
möter den gröna vågen...
1973 fick SHR i uppdrag av Svenska institutet att sammanställa en
slöjdutställning att visa i Kanada. Utställningen användes sedan i flera år av
Svenska institutet som vandringsutställning för att visa svensk slöjd utomlands.
1974 deltog Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund i den storartade
hemslöjdssammankomsten i Visby, nämligen det nordiska hemslöjdstinget. Det
var kombinerat med Europeiska hemslöjdsförbundets kongress. Där fanns flera
stora utställningar som representerade de olika länderna.
På plats fanns SHR:s ordförande Gunnel Hazelius-Berg som talade om hur
hemslöjdens traditioner skulle föras vidare. Internationellt samarbete var viktigt
för Hazelius-Berg och särskilt nära var de österrikiska och schweiziska
kontakterna.
1970-talet förde också med sig svåra ekonomiska förutsättningar för såväl
föreningar som butiker. "Gröna vågen" skapade ett explosionsartat intresse för
"gör-det-själv-slöjdande". Slöjdarna träffades hellre utanför den organiserade
föreningsverksamheten och sålde sina alster på marknader och mässor vilket
konkurrerade med de etablerade butikerna.

Snart släpps biljetterna till höstens stora konferens!
Måndagen den 5 september släpps biljetterna till vår nordiska hybridkonferens
"Vad händer när ingen längre kan?"

Konferensen riktar sig i huvudsak till personer som jobbar med slöjd, t.ex.
hemslöjdskonsulenter och museitjänstemän med intresse av bevarandet och
utvecklandet av vårt gemensamma immateriella kulturarv.

Läs mer om konferensen här!

Skrock, magi och mystik i nya numret av Hemslöjd

Dolda tusenåriga symboler i gamla vantmönster. En nutida klok gumma och
hennes brygder. Och sanningen om träslagen i trollstavarna i böckerna om

Harry Potter. Hemslöjds nya temanummer handlar om magi.

Hemslöjd finns både som papperstidning och i digitalt format. Som medlem
har du rabatt på prenumerationen.

SHR (Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund) är den samlande organisationen för landets alla
hemslöjdsföreningar. Vi äger bolaget Hemslöjd Media AB där tidningen Hemslöjd och Hemslöjdens
förlag ingår. Du får det här utskicket eftersom du är en del av vår verksamhet, antingen som föreningseller styrelsemedlem, medarbetare, återförsäljare eller som tidningsprenumerant.
Vår adress:
Hemslöjden Åsögatan 122 Stockholm 116 24 Sweden
Tel 08-54 54 94 50
info@hemslojden.org
Lägg till oss i din adressbok.

