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ÅRET I KORTHET

5 Utställningar
ca 22 000
besökare

326 aktiviteter
3 180 deltagare
varav 677 barn

33 arvoderade slöjdare
12 visstidsanställda kursledare
(utöver ordinarie personal)

verksamhet i

12 kommuner
4

51 kurser
varav 22 veckolånga
1294 lektioner
457 deltagare

workshops
handledarutbildningen
lärarfortbildningar
föredrag/expertmedverkan
konsulentledda kurser
skapande skola
nätverksträffar
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Projekt
Väva Spis
Flyga Drake
Utvalt
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hemsidor
sociala medier
Hemslöjdsnytt
digitalt nyhetsbrev
Digitalt Museum

Hemslöjdsbutiken
i Landskrona
2 tillsvidaranställda
1 timmanställd
nätbutik
utställningar
stickkaféer
mässdeltagande

7 hemslöjdsföreningar
ca 2 000medlemmar

198 aktiviteter
i våra lokaler i Landskrona.

Våra egna och andras arrangemang

ca 242 föreningsaktiviteter
ca 4 330 deltagare

Landskrona gamla stationshus
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SKÅNES HEMSLÖJDS FÖRBUND
Detta är Hemslöjden i Skåne
Skånes Hemslöjdsförbund, SHF, är en ideell paraplyorganisation för
Hemslöjden i Skåne. Förbundet är en del av Kulturarvssektorn i regionen
och uppbär verksamhetsbidrag från Region Skåne för hemslöjdskonsulenternas arbete. Utgångspunkten för verksamhetsbidraget är
de nationella kulturpolitiska målen och Regional kulturplan för Skåne
2016–2019.
SHF har sju lokala medlemsföreningar; Staden Malmös hemslöjdsförening, MittSkånes hemslöjdsförening, Ängelholms hemslöjdsgille,
Helsingborgs hemslöjdsgille, Östra Skånes hemslöjdsförening, Hemslöjden Malmöhus och Söderslätts hemslöjdsförening. Dessa föreningar har
tillsammans ca 2 000 enskilda medlemmar.
SHF har kansli och verksamhetslokaler i gamla stationshuset på Österleden 10 i Landskrona. SHF äger och driver butiken Hemslöjden Skåne
AB, som är en självbärande enhet och har lokaler finns mitt i huset i
den gamla vänthallen. Inom organisationen finns också två regionala
hemslöjdsarkiv, Stiftelsen Skånsk Hemslöjd som innehåller arkiv och
samlingar från gamla Malmöhus läns hemslöjdsförenings verksamhet
och Östra Skånes Hemslöjdsarkiv som innehåller gamla Kristianstad
läns hemslöjdsförenings arkiv. Det förra finns på Rådhuset i Landskrona
och det senare förvaras hos Regionmuseet Kristianstad.

STYRELSEN FÖR 2017 BESTOD AV

Skånes Hemslöjdsförbund är anslutet till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, en ideell riksorganisation för hemslöjd som består av 89
hemslöjdsföreningar runt om i landet.
Skånes Hemslöjdsförbunds styrelse
Styrelsen är arbetsgivare för hemslöjdskonsulenterna, butiks- och kanslipersonal och har ansvar för förbundets ekonomi samt att verksamheten
följer de riktlinjer och villkor som finns för uppbärande av verksamhetsbidrag. SHF har en ideellt arbetande styrelse som bland annat består av
representanter för de sju medlemsföreningarna.
Verksamhetsledaren är föredragande vid styrelsemötena och övriga
hemslöjdskonsulenter adjungeras för redovisning av projekt och olika
satsningar.
Årsmöte och styrelsemöten
Årsmöte och konstituerande möte hölls den 8 april i Landskrona och
styrelsen har därefter haft fem sammanträden den 1 mars, 31 maj, 7
september, 23 oktober och 5 december.
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Personal Skånes Hemslöjdsförbund/hemslöjdskonsulenterna
Annhelén Olsson, verksamhetsledare 100% 1/1–31/12
Åsa Stentoft, kunskapsförmedling 100% 1/1–31/12
Kalle Forss, barn och unga 100% 1/1–31/12
Sofia Månsson, kommunikation 85% 1/1–31/12
Camilla Höst, ekonomihantering 32,5% 1/–11/6, 62,5% 12/6–7/8,
32,5% 7/8–1/9
Johanna Karlsson, ekonomiassistent 50% 1/9–31/12
Personal Hemslöjden Skåne AB
Eva Berg, ansvarig för butiken 100% 1/1–31/12.
Karin Mårtensson, butikspersonal 75% 1/1–30/9
Ann-Charlotte Larsson, butikspersonal 50% 1/9–31/12
Sara Willman, timanställd
Ekonomihantering
Bokföring och löneadministration har utförts av Rasmusson AB Ekonomi
och Juridik i Landskrona.
Anslutning till IDEA
SHF är anslutet till IDEA som är en fristående arbetsgivarorganisation
för den ideella sektorn.
Region Skåne och det regionala uppdraget
Region Skåne ger Skånes Hemslöjdsförbund verksamhetsbidrag för hemslöjdskonsulenternas arbete och vi har ett regionalt uppdrag. Vi är en del
av Kulturarvssektorn i regionen och utgångspunkten för verksamhetsbidraget är de nationella kulturpolitiska målen och Regional kulturplan för
Skåne 2016-2019.
I riktlinjerna finns uppdraget att Skånes Hemslöjdsförbund ska:
• aktivt delta i det regionala arbetet med kulturarvsfrågor enligt
handlingsplanen för kulturarv.
• öka intresset för, kunskapen om och utövandet av hemslöjd i Skåne.
• tillvarata och stärka förnyelsen av hemslöjdens material- och teknikkunskap, formspråk, tradition och kvalitet, ur såväl ett kultur- som
näringsperspektiv.
• öka barn och ungas intresse för och utövandet av, olika slöjdtekniker.
Verksamhetsledaren deltar i Kulturarvsmöten och tillsammans med
ordförande i Kulturarvskollegier. Utöver verksamhetsbidraget får SHF
ofta projekt- och utvecklingsbidrag från Region Skåne, för att utveckla
och stötta upp verksamhetens olika områden. Under 2017 har SHF fått
två projekt beviljade:
Projektet Väva spis, har fått utvecklingsbidrag från Region Skåne.
Väva spis har utvecklats ur de senaste årens arbete med att digitalisera
Hemslöjdens samlingar och projektet är ett fortsatt samarbete med
Fine Little Day, men nu med fokus på produktion och samarbete mellan
formgivare/slöjdare/småskalig industri - med inspiration ur länets båda
hemslöjdsarkiv.
SHF har också fått projektmedel till Projektet Flyga Drake – en utvidgning. Flyga Drake är ett samarbete mellan SHF, Kulturstöd Landskrona och stadsbiblioteket och har under 2017 pågått i Landskrona. Nu har
vi fått projektmedel beviljat för att utvidga projektet till Örkelljunga,
Klippan och Bjuvs kommuner under 2018.
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VERKSAMHETEN
Vad gör hemslöjdskonsulenterna i Skåne?

Fyra hemslöjdskonsulenter har under 2017 arbetat med att öka intresset
för, kunskapen om och utövandet av hemslöjd i Skåne. Vi har arbetat för
att förnya slöjden både ur ett kultur- och näringsperspektiv. Vi har arbetat för att slöjden, där det egna skapandet är centralt, ska nå ut till så
många som möjligt. Vi har gjort flera särskilda satsningar för att slöjden
ska nå barn och unga. Vi har fokuserat på slöjden som näringsgren för
slöjdare och småskalig tillverkning och vi har under året arbetat med de
nationella minoritetsgrupperna samer och romer. Vi har använt slöjden
som medel för att bygga broar och skapa integration och för att få en
större mångfald både i det vi gör och bland våra deltagare har vi prövat
nya, digitala vägar att nå ut, texter på olika språk och ansträngt oss för
att öka tillgängligheten till vår verksamhet.
Det verksamhetsbidrag som vi får från Region Skåne är avgörande för
vår existens, men räcker inte till för att finansiera den verksamhet som
vi faktiskt genomför under ett år. Därför bedriver vi en verksamhet enligt
Robin Hood principen och det innebär att de som kan betala, får göra det.
Därmed kan vi finansiera verksamhet som vi inte kan få projektmedel
till och olika satsningar som vi vill genomföra. På så sätt finansierar vi
projektet Utvalt, våra utställningar i egna lokaler där vi betalar utställningsersättning, föreläsningar och workshops som är helt gratis för
deltagarna.

Den löpande verksamheten

Vi skiljer på den löpande verksamheten och särskilda satsningar eller
projekt som ibland pågår över flera år. I den löpande verksamheten ingår
kursverksamheten, föreläsningar, utställningar och annan programverksamhet.
Kursverksamheten
Vi har en omfattande kursverksamhet som vi bedriver för att det är ett
bra sätt att utbilda, inspirera och utveckla slöjden samtidigt som vi skapar arbetstillfällen för ett stort antal kursledare, vilka är verksamma som
slöjdare och konsthantverkare. Under 2017 har vi anordnat 51 kurser och
för detta har vi anställt 10 kursledare som har arbetat år oss under 520
lektioner. 33 olika slöjdföretagare har fakturerat för kurser, föreläsningar
och workshops.
Flera av kurserna har arrangerats i samarbete med SHR:s länsanknutna
kursverksamhet, andra har arrangerats i samarbete med Önnestads
folkhögskola, Studieförbundet Vuxenskolan och KKV-textiltryck i Malmö.
Kurserna har varit i Landskrona, Förslöv, Kristianstad, Önnestad, Malmö
och i Lund.
Intresset för vår kursverksamhet sträcker sig långt utanför Skånes
gränser och våra deltagare kommer från hela landet, många från Danmark men också från USA, Nederländerna och Japan. Under sommaren
arrangerade vi en veckolång kurs i vävning för en grupp amerikanska
kvinnor, som reste hit enkom för detta.
Nätverksträffar
För de som spinner, stickar eller täljer ordnas regelbundna träffar:
Vi har haft spinnträffar i ett par års tid i Landskrona och under 2017
startat upp dem i Kristianstad också. Vi har arrangerat World Wide
Spinn in Public Day den 16 september i Landskrona och i Kristianstad
där 65 personer tog del av aktiviteterna. 20 spinnträffar har ordnats i
Landskrona och i Kristianstad, med totalt 114 deltagare som har spunnit
ull och lin tillsammans.
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Under 2017 har vi anordnat 51 kurser
varav 22 har varit veckolånga.
Totalt 1294 lektioner.
KURSER ARRANGERADES I
Skånskt yllebroderi
Folkdräktssömnad
Skarvsöm
Montering
Spinna med färg
Tvåändsstickning
Mormorsrutor
Retrobroderi
Guldbroderi
Spinnkurs
Konstvävning
Väva trasmattor
Garderobsbroderi
Skapa med ull och tyg
Gör en egen tröjmodell
Traditionella tekniker och mönster på
samiska vantar
Sy samiska armband
Mossa-mylla-manipulera fritt broderi
Shibori
Färglära för stickare
Rita mönster på vante eller mössa
Karvsnitt
Skafta kniv
Löb
Askar
Lädersömnad
Pilflätning
Svarvning
Tälja skedar
Sy skinnväskor
Fantasidjur av pinnar
Träsnideri
Stjärnfall – vik papperstjärnor
457 detagare, varav 29 män och sex barn
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Butikens personal har arrangerat 17 stickkaféer med ca 15 deltagare/
gång i samarbete med Hemslöjden Malmöhus i Landskrona.
Täljakademin är vårt nätverk för träslöjdsintresserade i länet. Det har
ca 130 deltagare och under våren ordnade vi en träff på Hemslöjden i
Landskrona.
21– 22 oktober hölls för andra året i rad ett träevent på Falsterbo
Strandbad. Det var ett samarbete med Söderslätts Hemslöjdsförening och
Falsterbo Konsthall och Naturum. Första dagen bjöd vi in till familjelördag med öppen workshop i täljning och 225 personer deltog. Den andra
dagen kallade vi för Täljfest. Dit krävdes anmälan och temat var skedar
och slevar, med mästerslöjdaren Knut Östgård som inspiratör. På Täljfesten deltog 35 personer varav fem var under 18 år.

Familjelördag på temat täljning lockade
225 deltagare.
Täljfest – en heldag om skedar och slevar.
35 deltagere

Ta i trä!
En helg med fokus på trä och täljning!
Täljfest!

22/10, 10-16

Expertmedverkan
Hemslöjdskonsulenterna medverkar ofta vid evenemang arrangerade av
andra aktörer, t ex:
• Biblioteket som arena för kulturarv. Dialogmöte med biblioteken i
Skåne Nordost på Regionmuseet Kristianstad. Presentation av SHF:s
verksamhet och informationstjänster, 50 deltagare.
• Presentation av projektet Hemslöjdens samlingar, arrangör Gillet
Skånska dräkter, 10 deltagare.
• Presentation av projektet Hemslöjdens samlingar, för Vi vävare i
Skåne i samarbete med Regionmuseet Kristianstad, 21 deltagare.
• Presentation av projektet Väva Spis, i anslutning till Seminarium
kring samlande, arrangör Nämnden för hemslöjdsfrågor och Svenska
hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, 40 deltagare.
Utställningar
I våra lokaler arrangerar vi 4-6 utställningar per år. Vi har en liten
flexibel galleridel i anslutning till butiken, som är öppen måndag till
lördag och vi tar ingen entréavgift. Det är sedan några år tillbaka en ny
verksamhet för oss, som vi bedriver inom befintlig budget och vi betalar
utställningsersättning till våra utställare.
Följande utställningar har visats under 2017:
11 mars–1 april Virkmagi & Sydda väskor
Mormorsrutor i fantastiska kombinationer av Maria Gullberg och sydda
väskor inspirerade av kjolsäcken av Helena Bengtsson. Utställningen var
ett samarrangemang med Hemslöjdsbutiken.
8 april–13 maj Linnekläder från Ullcentrum på Öland
Ullcentrum på Öland har ett fint sortiment av linnekläder och dessa
visades som en POP-UP-SHOP i butiken. Utställningen var ett samarrangemang med Hemslöjdsbutiken.
20 maj–26 augusti Väva Spis – intryck och uttryck från Hemslöjdens
samlingar i Skåne tolkat av Fine Little Day
2–30 september Samiska marknadsvantar – mönster, teknik och
tradition. En vandringsutställning av Erika Nordvall Falck med originalvantar, rekonstruktioner och fotografier.
7 okt–11 nov Botaniska Avtryck – Spår efter blad och växtdelar fästa
i tyget som ett vackert minne. Åsa Sävbrand har utforskat ekoprintets
mysterier.
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Tema skedar och slevar
Det blir täljdemonstrationer och tid för såväl
mingel som eget slöjdande.
Anmälan krävs! Läs mer och anmäl dig på:
hemslojdeniskane.se/taljfest.
Kostnad inkl. material och lån av verktyg, trädvandring med naturum samt fika och föredrag
500 kr.

Familjedag!
21/10, 11-16

Upptäck hur roligt det är att tälja. Vi gör
insekter i trä under ledning av professionella
slöjdare. Material och redskap finns på plats.
För barn från 7 år i sällskap av vuxen.
Ingen kostnad, ingen föranmälan.
Trädvandring med naturum kl.14.
Naturguiden visar och berättar om träd,
insekter och deras liv.

Familjedag!
21 oktober, 11–16
Täljfest!
22 oktober, 10–16
Ett samarbete mellan Skånes hemslöjdsförbund, Söderslätts hemslöjdsförening och Falsterbo Strandbad

falsterbostrandbad.se

VIRKMAGI &
SYDDA VÄSKOR
11 mars–1 april
Hemslöjden i Skåne
Mormorsrutor i fantastiska kombinationer av
Maria Gullberg och sydda väskor, inspirerade
av kjolsäcken av Helena Bengtsson.

En utställning sammanställd av Erika Nordvall Falck

SAMISKA MARKNADSVANTAR

2–30 sept, Hemslöjden i Skåne, Landskrona
en vandringsutställning av Erika Nordvall Falck med orginalvantar,
rekonstruktioner och fotografier på över 100 unika mönster från norr.
VÄLKOMMEN TILL VERNISSAGE 2 SEPTEMBER

kl. 11: Invigning och visning av utställningen av Erika Nordvall Falck samt
Caisa Lindfors utvecklare, kulturarv Region Skåne
kl. 12: Bildspel med berättelser om norrbottnisk stickning av Erika Nordvall Falck
kl. 12–14: Öppen drop-in workshop för barn med Solveig Labba. Mönstra vantar med papper och garn.

Hemslöjden i Skåne
Landskrona gamla stationshus | Österleden 10

hemslojdeniskane.se

Öppet
mån–fre 10–18
lör 10–14

Hemslöjden i Skåne
Landskrona gamla stationshus | Österleden 10
hemslojdeniskane.se

Öppet
mån–fre 10–18
lör 10–14

BOTANISKA AVTRYCK
Spår efter blad och växtdelar fästa i tyget, som ett vackert minne
Åsa Sävbrand utforskar ekoprintets mysterier
7 oktober – 11 november
Hemslöjden i Skåne
Landskrona gamla stationshus | Österleden 10

hemslojdeniskane.se

Öppet
mån–fre 10–18
lör 10–14

VÄVA SPIS – INTRYCK OCH UTTRYCK FRÅN HEMSLÖJDENS
SAMLINGAR I SKÅNE TOLKAT AV FINE LITTLE DAY
20 maj–26 augusti Hemslöjden i Skåne, Landskrona
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Särskilda satsningar över flera år
Projektet Flyga drake
Under 2017 har SHF i samarbete med Landskrona stadsbibliotek och
Kulturstöd Landskrona genomfört projektet Flyga drake. Projektet har
finansierats av Region Skåne och Kulturrådet. Två konstnärer från
Syrien, Maiad Khalili och Farah Ali har varit kopplade till projektet och
under året har ett 40-tal workshoppar och en drakflygarfestival genomförts där ett stort antal personer med olika etnicitet, kön och ålder har
deltagit.
De flesta aktiviteterna har skett i Hemslöjdens lokaler, på biblioteket i
Landskrona, på skolor och inom fritidsverksamheten, andra har skett
i angränsande kommuner som Svalöv, Helsingborg och Höganäs. De
syriska konstnärerna har utanför projektet, blivit kontaktade av andra
kommuner för att genomföra workshops. Några aktiviteter har riktat sig
till speciella grupper som SFI-studerande, elever i introduktionsklasser
och LAB på Karlslundstorget i Landskrona som vänder sig till flickor i
åldern 9–12 år.
Allmänheten bjöds in till en Flyga drake festival på Citadellet i Landskrona i slutet av maj, det blev ett mycket lyckat event med ca 250 deltagare
som byggde drakar och flög med dem, fikade och umgicks.
I Hemslöjdens lokaler har 13 workshops anordnats med ca 260 deltagare.
Syftet med projektet är att i arbetet kring drakbygget skapa förutsättningar för möten över kulturgränser och att utveckla samarbeten, kunskapsförmedling och språkträning för personer som håller på att etablera
sig i Sverige. För 2018 har Region Skåne beviljat projektmedel för en
utvidgning av projektet till att omfatta även Örkelljunga, Klippan och
Bjuvs kommuner.
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Drakflygarfestivalen i
Landskrona lockade ca 250
deltagare. Våren 2017
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Utvalt – konsthantverk, slöjd och form i Skåne
Utvalt är en jurybedömd utställning som återkommer vart tredje år och
den visar konsthantverk, slöjd och handgjord form i Skåne. Projektet är
ett samarbete mellan Konsthantverkscentrum, Skånes Hemslöjdsförbund
och Form/Design Center där värdskapet alternerar mellan de tre parterna. Genom denna långsiktiga satsning vill vi främja och utveckla området
konsthantverk, slöjd och handgjord form i regionen, vi vill inspirera till
nytänkande och utveckling av verksamheten inom dessa områden.
2017–2019 har Skånes Hemslöjdsförbund huvudmannaskapet för projektet och under året som gått har vi arrangerat tre föreläsningskvällar
för allmänheten, med särskild inbjudan till alla utövare i våra respektive
organisationers kontaktnät. Alla föreläsningar har varit kostnadsfria och
de har varit förlagda till Malmö högskola och Form/Design Center.

Tre föreläsningar med teman
Vad inspirera dig och Material & Teknik
lockade 263 deltagare.
Foto: Annika Wahlström

Den 23 februari hade projektet Kick Off på Malmö högskola. Medverkade gjorde Annika Wahlström, konstnär från Dals Långed, med
föreläsningen Driva vissheten framför sig. I panelsamtal på temat Vad
inspirerar dig? deltog Sophia Lithell, formgivare, Maria E Harrysson,
konsthantverkare och konstnär samt Krister Nilsson, keramiker. Föreläsningarna går att ta del av på Youtube.
Den 13 juni arrangerades föreläsning på temat Material & Teknik på
Form/Design Center och då medverkade två föreläsare; Michaela Ivarsdotter, Karlskrona, som är Sveriges enda kvinnliga kopparslagarmästare
och Ellen Ehk Åkesson, som är keramiker och har sin studio i Pukeberg i
Nybro.

Foto: Ellen Ehk Åkesson

Den 27 september arrangerades föreläsning på temat Material &
Teknik på Form/Design Center och då medverkade fyra föreläsare; Linnea
Blomgren, väverska och färgare från Stockholm, Beth Moen, slöjdare
och snickarmästare från Siljansnäs samt Louise Hederström, designer
och Carina Grefmar, tapetserare som tillsammans utvecklat samarbetet
Ticka projektet.
Alla föreläsarna beskrev ingående sina material, vilka tekniker de använder och sina verktyg. De berättade om svårigheter, materialens begränsningar och utmaningar och hur de bemästrar dessa. Vid alla träffar har vi
informerat om projektet Utvalt 2018, om juryn, om stipendierna och vilka
kriterier som gäller för att söka till utställningen.
Ansökningsperioden för Utvalt 2018 öppnade 1 november 2017. När den
stängde den 1 februari 2018 hade ca 245 ansökningar kommit in. Av
dessa kommer ett trettiotal att visas under 2018-2019 på Form/Design
Center, Trelleborgs museum och på Kulturcentrum i Ronneby.
www.utvaltiskane.se

Foto: Linnea Blomgren

Foto: Louise Hederström & Carina Grefmar
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Slöjd Cultures
NFH initierade i början av 2015 ett samarbete mellan de tre storstadsregionerna Skåne, Stockholm och Västra Götaland kring ämnet mångfald.
Med mångfald avses i detta sammanhang såväl etnicitet, uttryckssätt,
tekniker, genus med mera. Samarbetet drivs som en pilotverksamhet till
vilken man längre fram kan bjuda in övriga regioner att delta. Under
2017 har två seminarieträffar anordnats för deltagarna, 8-9 mars i Stockholm och 18-19 oktober i Kungälv. Det är ett spännande utvecklingsprojekt där processen är i fokus och vi ser att förändringsarbetet påverkar
verksamheternas inriktning. Det är också en intressant samverkansform,
att mötas från flera olika delar av landet och i arbetsgrupper arbeta fram
nya modeller tillsammans.
Väva spis – intryck och uttryck från Skånes hemslöjdsarkiv
I Hemslöjdens samlingar finns många exempel på fruktbara samarbeten
mellan Hemslöjden och textilformgivare vid 1900-talets mitt. Idag är
förutsättningarna annorlunda och nya modeller för samarbete behövs.
Detta har undersökts i samarbetsprojektet med Fine Little Day.
I projektet sammanförde vi formgivare och slöjdare/småskaliga tillverkare för att hitta och prova samarbeten kring produktutveckling och
produktion. Som grund för utvecklingsarbetet användes de idéer som
Elisabeth Dunker (formgivare, fotograf och bloggare för Fine Little Day)
tagit fram under projektet Framtiden för Hemslöjdens samlingar i Skåne.

Skånes två hemslöjdsarkiv rymmer ett par
hundra år av tusentals kreativa timmar,
karaktäriserade av en stor dos fritt och
konceptuellt hantverksdrivet
skapande. Historien, bildvärlden och
berättelserna kännetecknas av en
kulturellt brokig och kreativ anda, som
också innehåller en upplyftande närvaro
av kvinnohistoria. Väva Spis-projektet är
färgat av associationer och impulser, samt
en tribut till det lekfulla, aparta skapandet.
Elisabeth Dunker

Resultatet visades i utställningen Väva Spis på Hemslöjden i Landskrona den 20 maj–26 augusti, därefter i Fine Little Days lokaler i Lindome
under september. I maj 2018 visas utställningen på Nääs konsthantverk.
I utställningen visades unika föremål och prototyper till produkter
formgivna av Elisabeth Dunker, tillsammans med skisser och förlagor ur
Stiftelsen Skånskt Hemslöjds och Östra Skånes hemslöjdsförenings arkiv.
Några av produkterna kommer att finnas kvar till försäljning i vår butik.
Produkterna har tagits fram i samarbete med slöjdare och småskaliga
producenter i Skåne och Västra Götaland: Vävaren i Båstad. Matilda
Ekström Rosenberg/Textiltryckeriet i Malmö. Yallatrappan, Malmö. Elin
Janze, Stockholm. Kristina Bourghardt Hattenbach, Simrishamn. Gunvor
Johansson, Staffanstorp. Mariedal Design, Alingsås. Eva Berg/ Hemslöjden Skåne AB, Blommiga Gredelina, Klagshamn. Sotoko Kobayashi
Fridolf, Göteborg. Projektet har genomförts med utvecklingsbidrag från
Region Skåne och med evenemangsbidrag från Landskrona stad.
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Vandringsutställningen Samiska marknadsvantar
Under året har vi haft flera inslag av samisk kultur i vårt program.
Den stora satsningen var under september då vi visade utställningen
Samiska marknadsvantar – mönster, teknik och tradition på Hemslöjden
i Landskrona. Utställningen är en produktion av Erika Nordvall Falck,
där mer än 100 unika mönster hämtade från Jokkmokk- Jukkasjärvi- och
Kirunaområdet visas tillsammans med originalvantar, rekonstruktioner
och foton, som lyfts fram ur privat ägo och ur Ájttes samlingar.
I anslutning till vernissagen bjöd vi på knäckesticks kryddade med fjällkvanne, älggrässaft och handgjorda mönstrade bärband av hjortron, blåbär
och lingon som levererades av Eva Gunnare från Essense of Lapland i
Jokkmokk. Caisa Lindfors, utvecklare kulturarv med förvaltningsövergripande ansvar för nationella minoriteter på Region Skånes kulturförvaltning, invigde utställningen tillsammans med Erika Nordvall Falck, som
därefter höll ett föredrag om Norrbottnisk stickning. Samtidigt ordnade
vi drop-in workshop för barn i att mönstra vantar med papper och
garn tillsammans med Solveig Labba från Sámi Duodji – Sameslöjdsstiftelsen. Under hela utställningsperioden sålde vi samisk slöjd i vår butik.
Två kurser: Mönsterstickade vantar i norrbottnisk tradition och Sy ett
armband inspirerat av nordsamiskt dräktbälte anordnades med Erika
Nordvall Falck och Solveig Labba som lärare under söndagen.
Den 19 september hade vi stickkafé med samiskt tema, där Eva
Jönsson från föreningen Samer i syd berättade om livet som same i Skåne
och visade slöjd. Samtidigt visades utställningen och vi bjöd på kaffe med
kaffeost. Ca 30 deltagare.
Den 29 september ordnades Afternoon tea med samiskt tema. Det
var ett samarrangemang med föreningen jämlikt.nu, Landskrona stad
och mångkulturveckan Hela Landskrona. Medverkade gjorde Helena
Dådring, ordförande för föreningen Samer i syd med föredraget Finns det
renar i Skåne? och Timimie Märak, samisk poet, med spoken word - som
är en ordbaserad scenkonst. Ca 68 deltagare.

#DELAVANTAR –

I samband med utställningen väcktes idén om att göra ytterligare en
vantutställning. Vi ville göra en aktivitet där alla fick vara med. Projektet
#delavantar föddes och där har vi arbetat med digital tillgänglighet.
#delavantar är en utställning såväl i verkligheten som på nätet. Vi
arbetade med en blogg, med en grupp på facebook (som snabbt fick över
1000 medlemmar), med hashtaggen #delavantar på Instagram (som vid
årsskiftet hade runt 500 inlägg) och samarbetade med den välkända
stickpodcasten STICKKONTAKT. Under hösten gjordes ett upprop och
en inbjudan att visa upp vantar. För att få delta i utställningen ställdes
två krav: 1) Du måste formge vantarna själv. 2) Du måste dela med dig av
beskrivning och mönster. Uppropet spreds snabbt via sociala medier och
176 par vantar lämnades in. #delavantar är ett samarbete med hemslöjdskonsulenterna Region Norrbotten och Norrbottens museum.
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EN UTSTÄLLNING PÅ NÄTET OCH I
VERKLIGHETEN.
på vantar.hemslojdeniskane.se finns alla
vantarna med tillhörande mönster och
berättelser.
Under 2018 ställs vantarna ut på:
Hemslöjden i Skåne, Landskrona
Norrbottens Museum, Luleå
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BARN OCH UNGA
Arbetet med barn och unga är en viktig del av vår verksamhet. Under
många år har vårt fokus varit riktat på fortbildning av pedagoger, lärare
och andra som arbetar med barn, för att genom dem föra in kunskapen
om slöjdteknikerna och det egna skapandet i barnens undervisning och
på deras fritid.
Slöjdhandledarutbildning
Genom Slöjdhandledarutbildningen, en fortbildning för dem som arbetar
med barn och unga, har vi under nio år utbildat 175 personer i olika slöjdtekniker som är anpassade till barns eget skapande. Fortbildningen har
omfattat 69 lektionstimmar fördelade över nio heldagar utspridda över
året. Utbildningens innehåll har varit praktiskt slöjdande i olika tekniker
och material samt teoriavsnitt om slöjdhistoria, genusdiskussioner, vikten
för barn att få arbeta med händerna med mera. Det har också ingått en
dag med akutsjukvård för barn. De flesta deltagarna har varit textil- och
slöjdlärare, men det har också funnits många museipedagoger, personal
från kulturskolan, förskolan, fritids och särskolan samt föreningsaktiva.
Slöjdhandledareutbildningen har gett ringar på vattnet och många
platser har nu slöjdaktiviteter för barn tack vare vår fortbildning. Under
2017 deltog 13 personer i utbildningen som var förlagd till Landskrona.
Nu gör vi några års uppehåll i denna fortbildning och satsar i stället på
vårt stora fleråriga projekt Hör och Gör.
Hör och Gör
Hemslöjdskonsulenter och slöjdutvecklare i sex regioner (Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg, Kalmar och Jönköping) kommer att genomföra ett flerårigt samarbetsprojekt Hör och Gör, med inriktning mot barn
6-12 år. Vi tar fram en metod och ett pedagogiskt material som innehåller
berättelser, slöjdmaterial, verktyg och rekvisita som ska möjliggöra
slöjdaktiviteter och engagera barnen till eget skapande. Utformningen
kommer att vara sådan att det ska vara enkelt att nå barnen även i små,
avlägsna kommuner och städers ytterområden samt att barn med särskilda behov ska kunna ta del av aktiviteterna. Flera slöjdhandledare kommer att utbildas och dessa genomför aktiviteter i de olika regionerna och
ser också till att slöjdaktiviteterna lever vidare efter projekttidens slut.
Slöjd för ungdomar i samarbete med B-Art i Burlöv
Fyra dagars slöjdaktiviteter anordnades för ungdomar i samarbete med
B-Art i Burlöv. Tillsammans slöjdade vi fågelholkar, 3D-tavlor och annat
av återvunnet material. Det hela avslutades med en utställning på
Burlövs bibliotek. B-Art drivs av ABF Malmö. 13 personer deltog.
Skapande skola projekt i Vinslöv och Trelleborg
Under våren arrangerade vi två olika Skapande skola-projekt på Serresjöskolan i Trelleborg och Furutorpsskolan i Vinslöv. Barn i årskurs 3, 4,
5 och 6 fick göra hopprep och stämpeltryck tillsammans med hemslöjdskonsulenterna och olika slöjdhandledare. Vi var två dagar i Trelleborg
och sex dagar i Vinslöv, totalt deltog 287 barn i aktiviteterna som varade
under drygt två timmar. Barnen fick välja aktivitet och de som valde hopprep fick slå rep på repmaskin av hampasnören, därefter tälja trähandtag
och montera dessa till hopprep. De som valde stämpeltryck, fick tälja
trästämplar med olika mönster och sedan trycka med dessa i olika färger
på återbrukad lakansväv. Allt eftersom de olika grupperna blev färdiga,
fylldes skolgården av barn som hoppade hopprep. Det var härligt att se!
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Elever på Furutorpsskolan i Vinslöv slår rep
tillsammans med hemslöjdskonsulenterna
våren 2017.
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Slöjdworkshop för ungdomar i samarbete med Romska Kulturcentret i Malmö
Helgen den 2-3 december slöjdade vi med 25 romska ungdomar i åldern
15-30 år i Malmö. De fick arbeta i fyra olika stationer och pröva täljning,
trådtjack, grannlåtsbroderi och flätade/vävda band och snoddar. Syftet
med workshopen var att låta ungdomarna få pröva att slöjda i olika
material och med olika verktyg, att testa sitt handlag och känna efter om
det finns ett djupare intresse för att arbeta med slöjd/hantverk. Tillsammans med andra aktörer som Nämnden för hemslöjdsfrågor, Konstfack
och Linnéuniversitetet ingår SHF i ett nätverk för att stötta Romska
Kulturcentret i Malmö i deras strävan att bygga en hantverksutbildning
för romska ungdomar.

Kulturskolan
Sedan ett par år tillbaka har vi fokuserat på att få in slöjden i kulturskolorna. Slöjdverksamhet finns nu på kulturskolorna i Simrishamns
och Eslövs kommuner. Inriktningen mot kulturskolorna har skett i ett
samarbete med Nämnden för Hemslöjdsfrågor, som också har slöjd inom
ramen för Sveriges kulturskolor som prioriterat mål vad gäller barn och
ungdomar. Återkommande kontakter har skett både nationellt och lokalt
med Kulturskolerådet och kommunernas kulturskolor. Under 2016 kom
utredningen ”En inkluderande kulturskola på egen grund”. Många av de
slutsatser som dras i utredningen passar in utmärkt på den slöjdverksamhet vi bedriver för barn inom hemslöjden. På 2017 års kulturskolekonferens i Östersund, som arrangerats av Kulturskolerådet, deltog både
Nämnden för hemslöjdsfrågor och en hemslöjdskonsulent från Skåne
för att lobba för slöjdens roll inom kulturskolan och presentera vårt nya
utbildningsmaterial, Barnen och hemslöjden – en skrift om hur du som
slöjdhandledare kan öka barns möjlighet att få slöjda.
På konferensen Fokus Barn och Unga i Uppsala, som arrangerades av
Nämnden för hemslöjdsfrågor under tre dagar, deltog en hemslöjdskonsulent från Skåne som föreläsare och workshopslärare.
25 hemslöjdskonsulenter från hela landet deltog.
Skånes kulturskolor anordnade en fortbildning för sju av sina konstpedagoger i Landskrona under höstlovet, där en hemslöjdskonsulent deltog
och berättade om hur vi inom Hemslöjden arbetar med barn och slöjd.
Kulturskolorna i Skåne anordnade en träff för ca 30 rektorer och verksamhetschefer i Trelleborg, där en hemslöjdskonsulent deltog och berättade om hur slöjden kan komplettera Kulturskolornas övriga verksamhet.
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HUR NÅR VI UT?
Marknadsföring, information och kommunikation

De senaste åren har vi satsat alltmer på att sprida information om vår
verksamhet och att nå nya, kanske för oss helt okända grupper. En av
hemslöjdskonsulenterna, har särskilt ansvar för området och producerar
alla våra trycksaker, annonser, affischer, medlemstidningen Hemslöjdsnytt och driver utvecklingen av all den information som går ut via digitala medier som nyhetsbrev, instagram och facebook.
Samtidigt som vi gör en fysisk utställning eller arrangerar en föreläsning,
filmar vi och lägger ut information på nätet som kan följas och delas av
obegränsat antal deltagare. Vi livesänder poddar med föredrag som pågår
och vi bjuder på rikligt med inspiration genom ett rikt bildmaterial på
Instagram och Pinterest. Vi ser att detta är framtiden för att nå fler och
framförallt en yngre målgrupp.
Hemslöjdsnytt
Skånes Hemslöjdsförbund ger ut informationsbladet Hemslöjdsnytt med
information från hemslöjdskonsulenterna, hemslöjdsföreningarnas och
butiken Hemslöjden Skåne AB. Den tryckta pappersvarianten har en
upplaga på ca 3500 ex/nr och sprids till medlemmar, bibliotek, museer
och konsulentkontor i övriga landet. Redaktör och ansvarig utgivare är
hemslöjdskonsulent Sofia Månsson.
Informationsbladet Hemslöjdsnytt ukommer med fyra nummer/år.
Medlemmar i hemslöjdsföreningen får
Hemslöjdsnytt hem i brevlådan.
Hemslöjdsnytt finns även att läsa digitalt
på vår hemsida hemslojdeniskane.se.
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Digitalt nyhetsbrev
Skånes Hemslöjdsförbund använder sig också av ett digitalt nyhetsbrev
via Get a newsletter. 2017 skickades åtta digitala nyhetsbrev ut till
ca 2 500 prenumeranter. Under 2017 startade vi upp ett digitalt nyhetsbrev för Utvalt i Skåne med fem utskick under året till 641 prenumeranter.
Hemsidor
hemslojdeniskane.se är Skånes Hemslöjdsförbunds webbplats. Under
2017 besöktes sidan ca 3250 ggr/månad. Här tipsar hemslöjdskonsulenterna om sånt som är på gång i länet, samt tar emot anmälningar till den
egna kursverksamheten. Här finns också länk till Hemslöjdsbutikens
Nätbutik (hemslojdenskane.se). hemslojden.org är Hemslöjdsrörelsens
nationella webbplats. Här finns både föreningarnas och Skånes Hemslöjdsförbunds aktiviteter med i den sk slöjdkalendern.
Facebook
hemslöjdskonsulenterna har personliga facebookkonton. Vi driver även
facebooksidorna
• hemslojdiskane som representerar hela den skånska hemslöjdsorganisationen. Där har konsulenter, föreningarna och butiken administrationsrättigheter. 2017 hade sidan 1544 följare.
• hemslojdeniskane är en sida för att synliggöra våra lokaler i
Landskrona. Här delar vi de arrangemang som genomförs i huset. 324
följare
• HemslojdenskaneAb är butiken Hemslöjden Skåne ABs egna
facebooksida. 1895 följare.
Instagram
Skånes hemslöjdsförbunds använder instagram som en kanal för att sprida inspiration. Detta är den plattform vi valt för att knyta internationella
kontakter och använder oss därför av engelska i inläggen.
@hemslojdeniskane har 6047 följare
Pinterest
Här finns vi som @slojdiskane. Vi samlar inspirerande slöjdbilder som
kan användas bl a i kursverksamheten.
Youtube
Vi har några filmer som ligger under vår kanal på youtube
@hemslojdeniskane. Under året har vi filmat bl a föreläsningarna i
projektet Utvalt i Skåne.
Annonser
Hemslöjdsbutiken har en stående annons (i alla nummer) i tidskriften
Hemslöjd, där även Hemslöjdsförbundet annonserar en gång/år inför
sommarkurserna. I år annonserade vi även i Papperstidningen
Landskrona–Svalövsbygden i två nummer inför eventet Jul på Gamla
stationsområdet.
Digittaltmuseum
Större delen av samlingarna i Stiftelsen Skånsk Hemslöjd och Östra
Skånes hemslöjdsförenings arkiv finns tillgängliga för forskning och
inspiration i Hemslöjdens samlingar på digitaltmuseum.se. Det är
3 800 poster med äldre slöjdföremål, fotodokumentation av allmogeföremål, slöjdtekniker och föreningsverksamhet.
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VI SAMVERKAR MED
Aktörerna inom Kulturarvssektorn
Förutom de olika aktörerna inom Kulturarvssektorn i Skåne, länets
regionala och lokala museer har SHF och hemslöjdskonsulenterna ett
väl utvecklat samarbete inom hemslöjdsorganisationen i Sverige. Det är
framför allt Nämnden för hemslöjdsfrågor, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund och landets olika hemslöjdskonsulenter som vi samverkar med. Sedan ett tiotal år tillbaka har vi också haft ett tätt samarbete
med Form/Design Center i Malmö och med Konsthantverkscentrum.
Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH
Hemslöjdskonsulenterna deltar i de årliga informationskonferenser som
NFH anordnar. 2017 var det i Jönköping, den 4-6 april på temat Kulturarv - kunskap, samhällsnytta och deltagande. Hemslöjdskonsulenterna
står i regelbunden kontakt med NFH:s kansli och dess personal, för
planering av olika samarbeten. En hemslöjdskonsulent från Skåne har
även deltagit och föreläst på NFH:s utbildningsdagar i Uppsala Fokus
Barn och Unga.
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
SHF är anslutet till riksorganisationen och representanter för styrelsen
deltar i årsmöten och föreningsträffar som riksförbundet anordnar. Under
2018 planerar vi tillsammans för riksorganisationens årskongress som
förläggs till Landskrona i maj 2019.
Samarbete med hemslöjdskonsulenter i andra regioner
Tillsammans med kollegor från hela landet pågår olika samarbeten. De
textila hemslöjdskonsulenterna har tagit fram en vandringsutställning
Ull för livet som visades första gången på VÄV 2017 i Växjö under hösten.
Detta samarbete har genomförts för att stärka fårnäringen, visa på ullen
som ett miljövänligt material och dess olika användningsområden och
utställningen vandrar nu runt i landet med tillhörande program. Den
visas i Skåne i maj 2018.
Projektet och utställningen #delavantar sker i samarbete med hemslöjdskonsulenterna i Region Norrbotten och kommer att visas där under våren
2018.
Hemslöjdskonsulenter och slöjdutvecklare i sex regioner (Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg, Kalmar och Jönköping) utvecklar och driver
tillsammans ett flerårigt samarbetsprojekt Hör och Gör med inriktning
mot barn 6-12 år. Projektet startade hösten 2017 och finansieras med
medel från Kulturrådet och förhoppningsvis också från Arvsfonden. I
projektet tar vi fram en metod och ett pedagogiskt material som innehåller berättelser, slöjdmaterial, verktyg och rekvisita som ska möjliggöra och
engagera barnen till eget skapande. Utformningen är sådan att det ska
vara enkelt att nå barnen även i små, avlägsna kommuner och städers
ytterområden samt att barn med särskilda behov ska kunna ta del av
aktiviteterna. Flera slöjdhandledare kommer att utbildas och dessa
genomför aktiviteter i de olika regionerna och ser också till att slöjdaktiviteterna lever vidare efter projekttidens slut.
Form/Design Center och Konsthantverkscentrum
Det stora samarbetsområdet just nu är Utvalt – konsthantverk, slöjd
och form i Skåne, som är en jurybedömd utställning som återkommer
vart tredje år och visar konsthantverk, slöjd och handgjord form i Skåne.
Denna satsning påbörjades 2013 och vårt samarbete består i att vi har
utarbetat formen för projektet tillsammans, vi delar på värdskapet som
alternerar mellan oss om tre år vardera, samt att alla tre organisationerna sitter i ledningsgruppen. Genom denna långsiktiga satsning vill vi
främja och utveckla området konsthantverk, slöjd och handgjord form i
regionen, vi vill också inspirera till nytänkande och utveckling av verksamheten inom dessa områden. Under 2017 - 2019 har SHF projektansvar och under 2017 har tre olika föreläsningskvällar har anordnats på
Malmö högskola och Form/Design Center. Föreläsningarna har varit
gratis och ett stort antal utövare har deltagit.
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HEMSLÖJDSFÖRENINGARNA
Hemslöjdsföreningarna är lokalt förankrade och bedriver en mycket stor
verksamhet, helt på ideell basis, inom sina geografiskt olika upptagningsområden. Framförallt är det kortare kurser, prova på att slöjda i olika
tekniker och material, föreläsningar och återkommande stick-, broderioch täljkaféer, men föreningarnas styrelser och medlemmar medverkar
också i olika kommunala evenemang och flera föreningar arbetar aktivt
med integration och slöjd för nyanlända. Alla Skånes hemslöjdsföreningar
medverkar på Sy- och Hantverksfestivalen i Malmö varje vår, där man
visar olika slöjdtekniker, håller kortkurser och informerar om hemslöjden
i länet.
Föreningaktiviteter
Allt som händer på slöjdområdet annonseras genom Hemslöjdsnytt
som ges ut fyra gånger per år. Här är några exempel från föreningarnas
verksamhet under 2017:
Lovslöjd på biblioteket i Höör och på Hörby museum för sportlovslediga
barn, Föreläsning om bastflätning på biblioteket i Höör, Slöjdresa i maj
till Östergötland med Helsingborgs hemslöjdsgille, Slöjden och hantverkens dag på Bosjökloster den 14 maj, Broderikafé på Landskrona
bibliotek på lördagarna, Slöjda med papper - sportlovsaktivitet på Hjärups bibliotek, Broderikafé på Europacaféet i Limhamn, Föreläsning om
skånska spedetröjor på Form/Design Center, Kurs i brickbandsvävning i
Malmö, Stickkurs för barn i Skanör, Stick- och broderikafé i Ängelholm,
Prova på smide i Munka Ljungby, Fläta i sly för trädgården i Örkelljunga,
Stickkafé i Vanneberga, Grannlåtsbroderi i Hantverkshuset i Sankt Olof,
Växtfärgning i Simrishamn, Kulturkvarterdagen i Höör, Tvåändsstickning i Helsingborg, Virkkurs för barn i Skanör, Hantverk och matmarknad i Hembygdsparken i Ängelholm, Lär dig brodera bottensömmar i
Ängelholm, Tälj för trädgården i Sockenhuset i Norra Sandby, kurs i
Handledsmuddar Tyringe, Slöjdkafé på Helsingborgs stadsbibliotek och
på Rosengårdens bibliotek, Brodera Lundakartan på Lunds stadsbibliotek, Kulturnatten i Höör, Slöjdbio på Form/Design Center, Slöjdloppis på
STPLN, Stapelbädden i Malmö, Virkade korgar för barn i Skanör, Höstlovslöjd för barn och vuxna i Ängelholm.
Träffar för styrelseaktiva
Skånes Hemslöjdsförbund ordnar informations- och inspirationsträffar
för medlemsföreningarna. I februari ordnades Kick Off på temat Vilken
väg tar slöjden? Trendspaning kring slöjd och konsthantverk, återbruk
och närproducerat med Lotta Ahlvar, då vd för Handarbetets Vänner i
Stockholm. I september, i anslutning till vernissagen för Samiska vantar,
ordnades föreningsdag för styrelsefolk med stickning, föreläsning och
buffé. Vid föreningsträffar informerar hemslöjdskonsulenterna om verksamheten, vad som är på gång, kurser och utställningar som planeras,
intern information om olika gemensamma satsningar och sådant som
föreningarna kan haka på och lyfta fram i sina respektive områden.
Konsulentledda kurser
Hemslöjdskonsulenterna stöttar föreningarna genom att kostnadsfritt
hålla kurser och föreläsningar åt dem. Under 2017 har följande genomförts; Tälja för trädgården i Bosjökloster, Ängelholm och Norra Sandby
och Helsingborg. Pappaskar i Ängelholm, Kristianstad, Helsingborg och
Höör. Fritt broderi i Ängelholm och Helsingborg. Föreläsning om Väva
Spis projektet, arrangör Helsingborgs hemslöjdsgille och Hemslöjden då,
nu och i framtiden, arrangör Östra Skånes Hemslöjdsförening.
Totalt har ca 200 personer deltagit i dessa kurser och föreläsningar.
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SKÅNES HEMSLÖJDSFÖRBUND HAR
SJU LOKALA MEDLEMSFÖRENINGAR
Helsingborgs hemslöjdsgille
Hemslöjden Malmöhus
MittSkånes hemslöjdsförening
Staden Malmös hemslöjdsförening
Söderslätts hemslöjdsförening
Ängelholms hemslöjdsgille
Östra Skånes hemslöjdsförening
Dessa föreningar har tillsammans
ca 2 000 enskilda medlemmar.

Ideella krafter – guld värt
Om hemslöjdskonsulenterna är motorn i länets hemslöjdsverksamhet är
de ideella föreningarna definitivt en av våra bästa samarbetsparter. Utan
de föreningsaktiva och det arbete de lägger ner i kombination med sin
lokala förankring, skulle vi inte kunna ha en så omfattande och varierad
slöjdverksamhet runt omkring i Skåne.

Urdrag ur föreningarnas verksamhetsberättelser
Helsingborgs Hemslöjdsgille
Vår förening har 163 medlemmar. De tre viktigaste aktiviteterna som
vi haft under året, har varit slöjdkaféerna som vi har på två ställen i
Helsingborg, våra övriga medlemsaktiviteter och hemslöjdskonsulenterna
som inspirerar oss mycket i vårt styrelsearbete och genom sina kurser
hos oss, som är mycket välorganiserade. Särskilt nöjda är vi med våra
medlemsaktiviteter. Medlemmarna har visat stort intresse och varit
mycket glada över att aktiviteterna inte har kostat något. Vi är också nöjda med att ha startat upp ett nytt slöjdkafé. Hit har det kommit personer
som vi inte har träffat förut. Ett bra sätt att synliggöra vårt arbete och
förhoppningsvis få nya medlemmar. Vi har ordnat 36 aktiviteter med 483
deltagare, varav 17 har varit barn som kommer på våra slöjdkaféer.
Hemslöjden Malmöhus
Vår förening har 851 medlemmar, av dem är 52 barn och 43 familjemedlemmar. Vårt viktigaste evenemang har varit Skärtorsdagarna på
Hemslöjden i Landskrona som är en succé. Dit kommer mor- och farföräldrar med sina barnbarn. Pappor och mammor med sina barn, tjej- och
pojkgäng kommer och ser dessa torsdagar som en mötesplats. Det har
verkligen blivit ett slöjdmöte över generationsgränserna med deltagare
från 7 år till 80 år.
Till vår kurs i Klistermarmorering kom det deltagare från hela Sverige,
det är roligt att vi når så långt med vår verksamhet. Vårt samarbete med
biblioteken blir allt större och allt viktigare. För att sprida kunskapen
om hur viktigt det är med handens arbete, har vi under året har haft nio
broderikaféer på Landskronas bibliotek, med 30-40 deltagare per gång.
Vi har arrangerat ca 37 olika slöjdaktiviteter med 257 deltagare, plus
aktiviteterna på biblioteken där det är drop in.
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MittSkånes Hemslöjdsförening
Vår förening har 105 medlemmar. De tre viktigaste aktiviteterna under
året har varit träffarna när vi broderat MittSkåne-kartan, Slöjdens-dag
på Bosjökloster och Brodööserna.
Vi är särskilt nöjda med aktiviteten att brodera MittSkåne-kartan, eftersom under det arbetet har vi haft aktiviteter i både Höör, Hörby och Eslöv
och vi har träffat så många intresserade kvinnor i olika åldrar och med
olika bakgrund som inte tidigare har varit engagerade inom Hemslöjden.
Under 2017 har vi haft 24 aktiviteter med 170 deltagare.
Staden Malmös hemslöjdsförening
Vi har 235 registrerade medlemmar.
Våra viktigaste aktiviteter är inspirationskvällarna för våra medlemmar,
på så sätt håller vi en löpande kontakt och den känns viktig. Vår förening
har arbetat fram en värdegrund/policy och sett över våra stadgar. Vi har
också haft en intern framtidsdag för styrelse och inspirationsgrupp, där
vi formulerade vår gemensamma version för föreningens utveckling de
kommande fem åren.
Verksamhet som vi vill lyfta fram är Slöjdloppis på Stapelbädden i Malmö
där vi lyckades skapa en trevlig mötesplats med både försäljning och
fikahäng. Föreningen har deltagit med slöjdaktiviteter på Malmöfestivalen. Vi har arrangerat totalt 20 aktiviteter, varav 10 inspirationskvällar
där ca 930 personer har deltagit.
Söderslätts hemslöjdsförening
Föreningen har ca 100 medlemmar. Under året har föreningen haft två
möten med kommunen kring att integrera flyktingar genom hemslöjden.
Vi har genomfört åtta medlemskvällar och vid dessa har ett hundratal
personer deltagit. Föreningen har genomfört 13 olika kurser, som har
varit välbesökta av både barn och vuxna. Det har kommit ca 300 vuxna
och ca 80 barn. En grupp i föreningen har arbetat med ett kartbroderi
över Vellinge kommun, där ett 30-tal brodöser bidrog till kartan, vid vernissagen kom 60 besökare. Föreningen deltog i Falsterbo Strandbadens 1
års-jubileum, där lokala föreningar och organisationer medverkade. Där
visade vi broderier och marknadsförde vår verksamhet. Samarbetet med
Strandbaden och Naturum i Falsterbo fortsätter och det kröntes även
detta år av Täljfesten som genomfördes i ett samarbete med hemslöjdskonsulenterna. Årets tema var att tälja insekter. Närmare 225 personer
provade på att tälja och ca hälften var barn.
Ängelholms hemslöjdsgille
Vi har ca 293 medlemmar. Vi är mycket nöjda över att det är så stort
intresse för de flesta av våra aktiviteter. Vi har också mycket stor uppslutning på våra årsmöten. Under året har integrationsarbetet känts
mycket viktigt och för arbetet vi utför har vår förening fått Ängelholms
kommuns kulturstipendium. Vi är glada och nöjda med att vår verksamhet uppmärksammas alltmer av kommunen.
Under året har vi haft 65 aktiviteter med ca 865 deltagare.
Östra Skånes Hemslöjdsförening
Vår förening har ca 420 medlemmar. Alla våra aktiviteter känns viktiga,
men dessa vill vi särskilt lyfta fram: prova-på-slöjd för unga på Valfisken i Simrishamn, arbetet med vårt hemslöjdsarkiv och den fortsatta
digitaliseringen samt visning av olika slöjdtekniker på Regionmuseets
julmarknad.
Det som är mest värdefullt är de öppna aktiviteterna, när man i olika
sammanhang kan visa upp slöjden. Stickkafé i Vanneberga ordnas varje
vecka, broderikafé har anordnats 19 gånger på våren och 13 på hösten i
Kristianstad och där ungefär 20 personer deltagit varje gång. Föreningen
har haft 15 olika helgkurser, mest i textila tekniker.
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