
Program 2021

Lerums Hemslöjdsförening
c/o Britta Ferm
Gustaf Daléns väg 23
443 34 Lerum
Bankgiro: 5597-3580  (ej för medlemsavgift)
Besöksadress: Alingsåsvägen 13, Lerum   
Hemsida:    www.hemslojden.org/forening/lerums-hemslojdsforening/
Swish: 1236836597    Meddela Britta Ferm!

Valberedningens sammansättning fram t o m  årsmötet 2021 

Solveig Jacobsson (sammankallande), 
Monika Glisell, Inga-Lill Adolfsson

.

Styrelsens sammansättning fram t o m  årsmötet 2021.

Mobil Mail-adress
Ordf:          Ann Östlund                 0734-455523         arcona.anna@gmail.com
V ordf:       Hanna-Lena Klasson   0706-914864         Hannalena.klasson@gmail.com
Kassör:      Britta Ferm                   0707-928130         britta_ferm@hotmail.com

Sekr:          Kerstin Brasta              0702-249970          kerstin@brasta.se   
Helena Stålvik              0702-828376          helena.stalvik@gmail.com

Ord led: Kenneth Stahre   0736-128581           km.stahre@hotmail.com
Margareta Burvall       0768-067321           margaretaburvall@gmail.com
Gull Andersson            0761-697025           gullananita@hotmail.com

Suppl:       Barbro Boije                 0762-063377           barbro.boije@tele2.se
Aina Gustafsson          0722-592261           Ainagustafsson1940@gmail.com 

Revisorer: Wivi-Ann Eliasson, Lars Olsson
Suppleanter: Göran Sandels

Detta program kan behöva ändras p g a Corona-

pandemin. Cirklarna återupptas så fort FHM ger 

klartecken. 

Vi kommer att skicka ut information via mail en gång 

i månaden så länge den varar. 

Om Du inte lämnat din mail-adress till oss, gör det, 

så att även du kan få del av informationen. Det gör 
du genom att skicka ett mail till Kerstin Brasta 

kerstin@brasta.se

Årsmöte    Kamratcirklar    Vårmarknad

http://www.hemslojden.org/forening/lerums-hemslojdsforening/
mailto:kerstin@brasta.se


Välkommen till ett nytt år i Lerums Hemslöjdsförening!

Detta händer under året 

LHF årsmöte  vid lämpligt tillfälle fram i vår.

Mer information kommer via mail  

Maj

Vårmarknad utomhus på Lindekulla med försäljning av nytt och 

använt.

Märk produkterna med snygga namnlappar, varudeklaration, skötselanvisningar 
och tydligt pris. Gör en lista i 2 ex på de varor du lämnar. Ett ex lämnar du 
tillsammans med varorna, det andra behåller du själv. Av försäljningssumman 
går 15% till föreningen.  

Använda saker, textilier och kläder tas gärna emot och försäljningen av det går 
oavkortat till föreningen.

LOTTERI

Till våra lotterier under året behövs många vinster som visar vad vi gör 

och kan

Du kan lämna in vinster hela året.
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TACK     

alla som hjälper till och gör vår 
förening till det den är!



Medlemsinformation
Medlem i Lerums Hemslöjdsförening         
Värva en medlem eller har du ändrat adress
Tag kontakt med Kerstin Brasta (tel 0702-249970) eller mail  
kerstin@brasta.se
Medlemsavgiften är 250 kr för 2020.
Medlemmar under 16 år betalar ingen avgift. 

På SHR:s hemsida  www.hemslojden.org kan du hitta information om Lerums 
hemslöjdsförening och alla andra hemslöjdsföreningar i SHR samt söka kurser 
över hela landet mm. Vill du komma direkt till vår egen hemsida gå till
www.hemslojden.org/forening/lerums-hemslojdsforening/
www.svenskhemslojd.com tar dig till svensk hemslöjds butik. Googlar du på  
slojdivast får du tips på många intressanta länkar.

Förslag på cirklar mm från dig till oss i styrelsen tar vi gärna emot både 
muntligen, skriftligen och gärna per mail.

Löpande information får du på månadsmötena, på anslagstavlan i hallen och 
via mail (om du lämnat din mail-adress till oss!).

Lån av böcker
I vårt bibliotek på Lindekulla finns det många intressanta och lärorika böcker 
som du gärna får låna. Skriv upp i därför avsedd lånepärm vad du lånar och när. 
Maximaltid för lån är 6 månader.

Hyra av lokal 
Du som är medlem kan hyra undervåningen på Lindekulla. Hyran är 300 kronor 
för högst 6 timmar. Därutöver 50 kronor/timma (dock lägst 300 kronor).
Kontakta Ann Östlund tel: 0734-455523
.

Vill du skänka något till föreningen.
Kontakta någon i styrelsen.   

Hyra folkdräkt

Föreningen har ett antal folkdräkter att hyra ut. Det kostar 300  kr för dig som är 
medlem och 500 kr för icke medlem. 
Dessa dräkter har vi:
Vadsbo, DalaFloda, Rackeby, Laske, Bohusdräkt, Österåker, Ärtemark, Toarp, 
Varola och Ångermanland.  Vi har även en liten mansdräkt. 
Vill du ha mer information om dräkterna eller hyra en. 
Kontakta Barbro Boije    tel 0762-063377 

Husets hantverk

Du kan alltid handla fina presenter på Lindekulla. Det finns hemslöjd av god 
kvalite, tillverkade bl a på onsdagsträffarna och av våra medlemmar i hemmen. 

Tag gärna en tur till Lindekulla och titta in genom fönstret ut mot gatan på den 
fina utställningen, som gjorts med saker du kan köpa.

Kontakta  Britta Ferm tel: 0707-928130 eller Ann Östlund 0734-455523 om du vill 
köpa något.

Onsdagsträffar

Vårens onsdagsträffar börjar den 13 jan kl 9.30 – 13.00   och pågår varje onsdag 
till den 5 maj.    Träverkstan startar  den 13  jan på Häradsvägen.

Höstens onsdagsträffar börjar den 8 sep kl 9.30 – 13.00   och pågår varje onsdag 
till den 8 dec.   Träverkstan startar den 8 sep på Häradsvägen.

Onsdagsträffarna är till för föreningens alla medlemmar. Då tillverkar vi alster till 
föreningen under trevlig samvaro. En betydelsefull verksamhet för både 
medlemmarna och föreningen.
Välkommen att delta i vår gemenskap. Alla behövs. 
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Slöjdfröjd på Lindekulla

LAPPTEKNIK
Ansvariga: Britta Ferm och Gull  Andersson. 
Start våren: tisdag 12 jan  kl 10-14
Start hösten: tisdag  7 sep kl 10-14
Därefter tisdagar jämn vecka 8 gånger
Avg: 400 kr 
Anmälan görs till Britta Ferm  tel  0707-928130

Kamratcirklar 2021  i samarbete med Studieföbundet Vuxenskolan 

www.sv.se/lerum.

ARBETA MED ULL – TOVA, STICKA, VIRKA ELLER GÖR VAD DU VILL  
Ledare: Annika Larsson
Start våren:   torsdag 14 jan kl 18-21 
Start hösten: torsdag  2 sep kl 18-21 
Därefter 1:a och 3:dje torsdagen i månaden.
Avg: 300 kr (8 tillfällen à 3 tim)
Anmälan görs till Annika Larsson  tel 070-0383547

GÖRA  FÄRDIGT, GÖRA OM ELLER TESTA NÅGOT NYTT
Ansvarig: Ann Östlund 
Vi träffas 1:a torsdagen i månaden (4 ggr) kl 10-13
Vi startar den 4 februari. 
4 mars:       
8 april:        
6 maj:         

Start hösten:  2 sep
Avg: 50 kr / gång 
Anmälan görs till  Ann Östlund tel 0734-455523

VÄVNING PÅGÅR I HUSET

På Lindekullas övervåning har vi flertalet 

av våra vävstolar och en livlig kamratcirkel-verksamhet. 

Det finns nu plats i kamratcirkeln. Vi träffas varje tisdag kl 13 – 16 . Du bör ha 
grundkunskaper  i vävning för att vara med. Kostnad per termin 850 kr. Då har 
du tillgång  till vävstolen dygnet runt. Detta gäller också om du klarar dig själv 
och vill hyra en vävstol. Det går också bra att vara flera om en vävstol. 

Intresserad?      Ring  Ann Östlund 0734-455523. 
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