Orusts Slöjdförening
HÖSTPROGRAM 2021
Årets rikstäckande tema är Ull.
NYA Slöjdlokalen (Södra Strandvägen 17, Henån.)
Äntligen är fly�en �ll vår nya lokal i Henån klar och den gamla är tömd, saker har gå�s genom etc.
Skönt med varmva�en, en ljus och varm lokal!
Skördefesten 25-26/9 blev lite invigning med mycket folk.
Här kan vi göra många trevliga saker och vill ha förslag ifrån er vad vi kan hi�a på här.
Tycker ni a� vi skall ha öppet någon dag i veckan, ha saker �ll försäljning, fika?
Ideer och förslag kan ni skicka in på vår mail.
Vi har redan ha� e� bråkkalas för de som har odlat lin i sommar på Tegneby Hembygdsmuseum
den 2/10. Det kommer en träff �ll våren som andra intresserade kan medverka på.
Kurser och studiecirklar i Slöjdlokalen
Studiecirklarna har redan startats. Eva Bålds kurs är vilande denna termin.
Flamskvävnad

Måndagar udda veckor, kl 10-12.30.
Kontaktperson: Mai Rassy 0304-506 29

Knyppling

Måndagar jämna veckor, kl 10-12.30.
Kontaktperson: Agneta Jahn 073-0610118

Bohus s�ckning

Tisdagar jämna veckor, kl 16-18.30.
Kontaktperson: Rose-Marie Olsson 070-3539593

Spinna på spinnrock
och bandvävning

Tisdagar jämna veckor, kl 18.30-21.00,
Kontaktperson: Eva Båld Olsson 070-2318560

Saluslöjdarmöte 25/10 kl 18:30, i NYA LOKALEN
Saluslöjdargruppen informerar om si� arbete. Vi pratar om julförsäljning 1-22 dec, bedömning,
montrar etc.

Tavlebords saluhall
Vi håller i caféet 1 ggr per termin. Det ger inkomst �ll vår förening. Vårt datum för hösten är
redan 23/10. Vi behöver bli fler som hjälper �ll med a� baka och/eller servera på plats. Ju
fler vi blir desto roligare! Du behöver inte binda upp dig. Hoppas vi får ihop en lång lista!
Maila intresse �ll info@orustsslojd.se
eller ring Ann Holmdahl 0304-39580, 070-3539550

Workshops i NYA Slöjdlokalen
21/10 Bivaxdukar. Tag gärna med lite små favori�ygbitar i tunnare bomull.
18/11 Ullänglar med Aja.
9/12 Garntomtar med SigBri�.
Alla dessa kl 16-19. Kostnad 20 kr+ ev materialkostnad. Fika ingår.
4/11

Repslagning för höstlovslediga barn och föräldrar kl 11-13 i lokalen.

Tex�lt Återbruk
Vi är en växande skara på Orust som skapar av tex�lt Återbruk och vi vill gärna bli fler.
Vi har en syjunta där vi ses varannan onsdag (just nu varje onsdag på prov).
Är du intresserad av a� delta, kom som gäst vid enstaka �llfälle eller anmäl dig som medlem via
Studieförbundet Vuxenskolan. Mer info från Maria Schmidt Larsson, maria@seconddesign.se,
mob 0705 835435.
Det finns också en facebookgrupp ”Tex�lt återbruk Orust”

Håll dig informerad
Vi kommer framöver a� göra fler utskick på mailen och kan tyvärr inte all�d skicka per brev. Om
du vill ha all info vad som är på gång se �ll a� vi har en aktuell mejladress �ll dig. Har du inte
meddelat aktuell mailadress kan du göra det �ll Barbro Lagerqvist.
Glöm inte a� ��a in på vår facebook/instagram och gilla den! Vi uppdaterar kon�nuerligt.
Vi har även en hemsida som heter www.orustsslojd.se
Instagram: orusts_slöjd
Facebook :orustsslojd
Mail: info@orustsslojd.se

Vi har ett AU i styrelsen kontakta gärna oss om du undrar något:
Ann Holmdahl

0703-539550

ann.holmdahl@telia.com

Aja Bergstrand

0735-743014

aja@manufactus.se

Eva Båld-Olsson

0702-318560

eva.bald@telia.com

0709-122016

bala838@hotmail.com

Barbro Lagerqvist

0304-39580

0304-22016

LÄNSFÖRENINGEN
Sök stipendium hos Länsföreningen om du vill gå någon kurs i år eller har gått.
Du kan bara söka pengar för kursavgiften.
Ulla Andersson vill ha ansökan.
Adress: Höjdgatan 12, 431 36 Mölndal.Tel 031-272557 Mail: ulla@myriapod.se

Tittta in på Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbunds hemsida.
https://hemslojden.org
Där finns en slöjdkalender, roliga slöjdtips och kurser både digitala och fysiska och mycket
mer.
På Kultursam hittar du Länkar för kreativt skapande i Västra Götaland
https://www.kultursam.se/

Alla våra aktiviteter gör vi i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Hälsningar

Ann
MÖLNDALS HEMSLÖJDSFÖRENING bjuder in �ll:
Digitala träffar hösten 2021
Alla träffarna är 18:30-21 via ZOOM. Ingen avgift.
Onsdag 20 oktober Tema Pappersblommor
Under kvällen formar vi ett par olika PAPPERSBLOMMOR. Kräppapper är lätt
att använda men även silkespapper och servetter med papper i flera skikt kan
fungera. Mindre blommor kan skapas av papperssnöre och origamipapper.
Anmälan till ulla@myriapod.se senast 17/10. Länk till mötet skickas 18/10.
Du får då också information om vad som kan vara bra att ha till hands under
kvällen.

Onsdag 24 november Tema Pappersklipp
Vi intresserar oss för olika sorters PAPPERSKLIPP som finns runt om i
världen och prövar sedan att klippa. Du behöver en vass liten sax och tunt
papper t ex kopieringspapper 70-80 g, glanspapper i olika färger eller olika
sorters tidningspapper.
Anmälan till ulla@myriapod.se senast.21/11. Länk till mötet skickas.22/11.
Du får då också information om vad som kan vara bra att ha till hands under
kvällen.

