Vävar i Värnamo
Utställning Hemslöjdens Hus
Damast - Hans Thomsson m.m.

2019 Höst

Välkommen

till höstens aktiviteter

Ta gärna med
dina vänner

Helen - ny i styrelsen
Jag är redaktör för hemsidan
sedan 2018. Numera är jag också
ledamot i styrelsen.
Jag knypplar, syr och väver. För
25 år sedan började jag knyppla
och att sy kläder och inredningsdetaljer har jag gjort sedan
grundskolan.
Vävning lärde jag mig på
gymnasiet. Sedan blev det
uppehåll, tills jag i 50 års present
gav mig själv ett sabbatsår från
jobbet på Husqvarnafabriken, för
att gå ett år på Textilakademin
på Värnamo folkhögskola. Vi fick
testa allt från vävning och hatttillverkning till att sy kläder och att
konstruera mönster. Det är det
bästa jag har gjort, mycket
inspirerande och lärorikt, med
mycket duktiga lärare och elever
i alla åldrar.
Så nu har jag en vävstol och har
börjat väva igen. Hittills har det
bland annat blivit dukar, gardiner
och kuddar. Jag har även hållit
i några mindre kurser i diagonalvävning
Kreativ nyfikenhet och våga testa.
Det är mitt motto.
Helen Karlsson Huskvarna
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Inlämning av vävar
till utställningen
Tankar kring min väv

Handvävare i
Jönköpings län
ställer ut valfria
vävar i
Hemslöjdens hus
14 sept – 15 okt.

mslöjdens Hus

15 oktober 2019

Välj själv
ng i Hemslöjdens
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du vill skall vara
i utställningen.
mber – 15med
oktober
2019
Det kan vara något nyvävt
eller något som finns i dina
gömmor. Teknik och kvalité
väljer du själv.
Skriv ner dina tankar kring varje
väv och maila helst texten till
eva.landen@rjl.se.
Har du inte möjlighet att maila,
ta med texten tillsammans
med dina vävar.

Du lämnar in dina
vävar (max 3 st)
den 9/9
kl. 9.00 - 9.00
(21.00).
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Hemslöjdens Hus kl 14.00

Utställning i Hemslöjdens Hus
14 september – 15 oktober 2019

Välkommen och ta med dina vänner
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Resa till Värnamo

september

Vi reser till Värnamo för att få
uppleva vävnaderna “Eld” och
“Vatten”. De vävdes av besökarna,
under utställningen “Knutar i väven”
på Länsmuseet i Jönköping.
Nu finns de i ett meditationsrum på
sjukhuset i Värnamo. Eivor Blomqvist
kommer att berätta om verksamheten
i rummet.
Därefter fortsätter vi till Missionskyrkan
där vi bjuder på fika. Vi avslutar kvällen
med att Kirstine Packalen berättar om
vävnaden i kyrkorummet, som hon vävt.

Avresa från olika platser och det
blir samling vid huvudentrén till
Värnamo sjukhus kl 17.50.
Vi reser i egna bilar. Därför är det
viktigt att vi får veta om du har
möjlighet att köra eller om du vill
åka med.
Medresenärer betalar resan direkt
till chauffören.
Anmälan till Elisabet Staaf senast
den 14 september. Vi samordnar
bilarna,
036-82124, 0706-381524 eller
best_elst@hotmail.com
Anmäl särskild kost.

Vi bjuder på fika

VÄLKOMMEN
Ta gärna med en vän

Damast, kungadukarna
och Stenbergska
Föredrag av damastvävaren Hans Thomsson

Jönköpings läns museum den 5 oktober kl 13,00
Hans fick sin första vävstol när han gick i
mellanstadiet och efter gymnasiet blev en terminskurs i vävning startskottet för hans verksamhet. Utbildningen fortsatte på Väfskolan i
Borås, där han fick prova på jacqardvävning, en
teknik som sedan blivit hans specialitet.
Idag är Hans Sveriges främste jacquardvävare
och efter att ha vävt 64 meter bordslinnedamast och 200 linnedamastservetter kan han
även titulera sig Kunglig hovleverantör.
Under föreläsningen på Jönköpings läns museum kommer Hans berätta om sina
drygt 35 år av vävning, om olika uppdrag och om utmaningar inom vävning. Hans
kommer också att visa ett axplock av det han skapat. Under föreläsningen får vi
även höra om Stenbergska damastväveriet i Jönköping.

HT DAMAST

Årsmöte 2019

Vi samlades till årsmöte i Hemslöjdens Hus fina lokaler. Anita Bengtsson
avtackades med blommor och Helen Karlsson invaldes i styrelsen.
Efter förhandlingarna fick vi alla njuta av Therese Holmbergs fantastiska
kostymer sydda av 70 m tyg. Hon berättade för oss om sitt arbete med
kollektionen där plaggen var sydda efter orginalmönster från 1700-talet.
Vi kunder alla förstå att det tagit mycket tid att färdigställa alla plagg
på ett så hantverksskickligt sätt.
Som vanligt serverades en god lunch och alla kunde känna sig nöjda
efter att ha sett så mycket vackert.

15

oktober

Vävpärmar och skisser
inspirerar till nya vävar

Ing-Britt har fått en handskriven
bok med vävnotor och skisser,
som Gunhild Oscarsson gjorde,
under sin utbildning 1937-38.
Har du gamla vävpärmar eller
vävnotor? Ta med dem, så visar
vi varandra olika bindningar och
kvalitéer som man vävde förr.
Kanske kan vi använda samma
bindning men ändra kvalité eller
material och få fram helt nya
vävar!
Temat Skärvor och dynor i skön
förening, pågår för fullt. Har du
vävt något? Då är det roligt om
du tar med och visar, så kan
vi inspirera varandra till dynor i
mängder!
Vid träffen plockar vi ner
utställningen “Tankar kring
min väv”.
Var och en får ta med sina
egna vävar hem.

Hemslöjdens Hus
15 oktober
kl. 18.00
Vi bjuder på fika

VÄLKOMNA

Slöjdmässan i Hjo

14 medlemmar arbetade under Slöjdmässan i Hjo. Först och främst med att
väva med barn, men vi hade också med
både band- o grindvävstol att väva i.
Många lotter såldes också under dessa
dagar.
Ett stort tack till alla som var med och
gjorde reklam för vävningen!!
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Resa till Glimåkra

okt

Vi reser med buss till
vävdagarna i Glimåkra.

En färgstark mässa med mängder
av garn, redskap och litteratur.
Här hittar du säkert inspiration
och material till din nästa vävuppsättning. Besök även

Avresa med buss
hemma ca
7.00
Eksjö stn
21.30
7.25
Aneby Coop
21.05
7.55
Lekeryd skolan
20.35
8.10
Hva obs fd. biblioteket 20.20
8.25
Jönköping M2 First hotell 20.05
9.20
Bredasten Mc Donalds
19.10
Avresa från Glimåkra 16.15
Stopp i Ljungby ca 18.00

Glöm inte meddela var du stiger på.
Priset för resan är 450:Ta med macka el. vad du vill ha till
kaffe el te som finns på bussen. Du
väljer själv när och var du vill äta
lunch i Glimåkra.
Betalas till PG 656639-2 senast den
20 okt (varav anm. avg. 100:- som ej
betalas tillbaka vid ev. återbud).

Välkommen

med på en givande resa
och ta gärna med
dina vänner.

Anmälan senast den 15 okt till Ing-Brith Jonsson 0381-711 81, 0705-367342

Riksårsmötet i Uppsala
Jag hade förmånen att vara
föreningens ombud på årsmötet.
Flera av våra medlemmar deltog
i de utflykter och workshops som
anordnades. Det syntes tydliga spår
i stadsbilden att det var hantverk
i stan. Jag besökte domkyrkan på
egen hand och det kändes som
om halva vår svenska historia fanns i
golvet därinne.

Gobeläng i domkyrkan

Själv deltog jag bara i själva årsmötet
där bl a Tuula Lindström avtackades
efter många års arbete som kassör.
En viktig fråga från förra årsmötet var
hur styrelsen jobbat med sammanställning och säkerställande av
utbildningar och kurser inom
vävning. Det finns en sammanställning som är gjord av nämnden
för hemslöjdsfrågor som ska läggas ut
på riks hemsida efter godkännande/
tillåtelse, för den som vill ta del.
Det går också att kontakta Charlotte
Hellsten Husman som presenterade
den på årsmötet.

Eva Hannerz och Tuula Lindström

Valen till de olika förtroendeuppdragen tog lång tid och det behöver
styras upp bättre till nästa gång.
Jag valdes in i valberedningen för 3
år så nu behöver jag allas hjälp att
fundera på vilka ni gärna ser sitter
i Riksvävarnas styrelse i framtiden.
Jag tackar för förtroendet att
representera er i år.
Utanför museet

Ewa Nilsson

28-1

Fårfest 2020 i Kil

feb mars

Fårfest i Kil
.
Bild 1 av 109

Nu har vi en ny resa på gång!

Anmäl ditt intresse!

Vi planerar att göra en 2-dagarsresa till Kil och den kända FÅRFESTEN.
De som redan varit där, säger att man
inte får missa dessa dagar i Kil! Skall
vara helt fantastiskt!

Priset beror på hur många vi blir.
Ca 1600 - 1900:- och då ingår resa
med buss, hotell, frukost och middag.
Enkelrumstillägg 250;-

Intresseanmälan senast den 15 oktober
till Elisabet 036-82124, 0706-381524
best_elst@hotmail.com

och ta gärna med dina vänner!

Väkommen med på resan
Mer info i nästa kalender.

Min första väv

1974 började jag min första
vävkurs. Jag hade vävt en liten
duk på högstadiet, men nu skulle
jag få väva en hel termin. I salarna
på Idas skola fanns många vävstolar och i några av dem fanns
det redan varp uppsatt.
Vi började med trasmattor, handdukar m.m. Men några av oss fick
börja väva i de varpar som redan
var uppsatta och jag var en av
dem.

Smålandsväven blev min lott!
Det var kanske inte det enklaste
att börja med. Lingarn i varp och
inslag, två skyttlar, där den ena
hade dubbelspolat garn, litet
skäl och ett mönster som skulle
trampas med botteninslag
mellan.
Trots denna start, så tycker jag
fortfarande, att väva är det
roligaste man kan göra.
Lena Gunnarsson

Har du en bild och några rader om Din första väv, skicka den till
lenagunnarsson8@gmail.com

Eva Hannerz goda vävkaka

Eva Hannerz goda
vävkaka har följt
oss på flera av våra
vävmöten.
Här kommer en
glutenfri variant:
Sätt ugnen på 175 grader
Smält 100 g smör + 1 msk honung
Tillsätt 1/2 dl vatten, låt svalna något.
Blanda i en bunke:
2 dl havregryn (glutenfria) + 2 dl mandelmjöl
+ 1 dl kokosflingor + 1 dl sesamfrön
+ 1/2 dl solrosfrön + 2 dl strösocker
+ 2 tsk bakpulver + 1 krm salt.
Rör ner smörblandningen i gryn/fröblandningen.
			
Klicka ut 30 - 40 stycken på bakplåtspapper, där
det får plats 10 - 12 på varje plåt.
Platta till dem med en gaffel om du önskar tunna flarn.
Grädda i 10-12 min.
Låt dem svalna lite på plåten innan de lossas.
							
Sätt på kaffet och njut, det går lätt att få ner några
stycken hälsar Eva Hannerz.

Vävlokalen Rosenlund
Vill du som är medlem i vår förening,
Handvävare i Jönköpings län, ägna
dig åt vävning och lite andra hantverk,
är du välkommen till vävlokalen.
Tillsammans planerar vi och sätter
upp vävar i olika tekniker.
Temakvällar har vi en gång per
månad. Alla medlemmar är varmt
välkomna att delta i verksamheten.

Planerade aktiviteter
hösten 2019
Aktiviteter:
22/8 Uppstart. Stina Möller berättar
från vistelsen på en fjällstation.
12/9 Resa som planeras vid uppstarten alt. hur man knyter snören
i en kontramarschvävstol.
10/10 Sy grytlappar mm
7/11 Stöpa ljus
5/12 Julavslutning
Planeringsmöten:
29/8, 26/9 , 24/10, 21/11.

Övriga torsdagar är det arbetsmöten

Rolf är glad över sin fina filt.

Samtliga träffar är på torsdagar
och startar kl 18.00 i vävlokalen på
Rosenlundsgatan 5 B i Jönköping.

Vi har en arbetsgrupp som består av
Margareta Hultgren 073-3560150,
(m.hultgren@hotmail.com)
Lena Kalbe,
Birgitta Nilsson 070-6639959 och
Ann Bergenblad 070-3391640
som “håller i trådarna” i vävlokalen.
Aktiv deltagare betalar 100:-/år
utöver medlemskapet i Handvävarna.
Är du intresserad av vävning/våra
aktiviteter - kontakta
Margareta Hultgren.
Vill du vara med på vävlokalens
maillista, så får du kontinuerlig
information.

Kalender hösten 2019
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Augusti

9

September

14-15
Sept-Okt

Anteckningar

Eld och vatten och
vävnad i Missionskyrkan
Resa till Värnamo
Inlämning av vävar
till utställningen på
Hemslöjdens Hus
Tankar kring min väv
Utställning
Hemslöjdens Hus

15-19

VERNISSAGE
14 september kl. 14.00
Hemslöjdens Hus

Februari

5

Oktober

Hans Thomsson
Berättar om damast
Jönköpings läns museum

15-19

Februari

15

Oktober

Vävpärmar m.m.
Träff i Hemslöjdens Hus
Hämtning av vävnader

15-19

Anmäl ditt intresse till
FÅRFESTEN i Kil
senast 15 oktober.

Februari

26

Oktober

Resa till Vävdagarna i
Glimåkra

15-19

Februari
28 feb1 mars

15-19

Resa till
Fårfestivalen i Kil.

HANDVÄVARE I JÖNKÖPINGS LÄN
Adresslista till styrelsen 2018-19
Handvävare i Jönköpings län
PG 656639-2 Swish 123-0385104

(gäller endast aktiviteter i länsföreningen)

Ordförande
Ing-Brith Jonsson
Rosenö 5
575 91 Eksjö
0381-711 81, 0705-367342
ai-b.jonsson@telia.com

Hemsida, vice ordf.
Helen Karlsson
Gripenbergsgatan 64
561 36 Huskvarna
070-2759090
helen.ksson@gmail.com

Sekreterare/Medlemsregister
AnnMari Turesson
Ekvägen 17
335 93 Åsenhöga
0370-97138, 0738-332222
annmarituresson@gmail.com

Lena Gunnarsson
von Essenvägen 11
553 07 Jönköping
0739-932572
lenagunnarsson8@gmail.com

Kassör
Ewa Nilsson
Ängsholm Bönarp 25
561 91 Huskvarna
036-52095, 0761-935020
skogsnille@gmail.com
Övriga ledamöter
Elisabet Staaf
Carlforsvägen 24
561 38 Huskvarna
036-82124, 0706-381524
best_elst@hotmail.com

För att bli medlem
i Handvävare i Jönköpings
län skall medlemsavgiften
betalas till Riksföreningens
BG 5267-9941 eller
PG 480 945 6-9

Medlemsavgift 275:-,
Familjemedlem 80:-,
Ungdom (under 25 år) 100:-

Eva Landén
Kultur och utveckling - hemslöjd
Hus B9 - Hemslöjdens Hus
Länssjukhuset Ryhov
55185 Jönköping
010-2425995 mob. 0702-267629
eva.landen@rjl.se

www.rjl.se/hemslojd

Hemsida Helen Karlsson
helen.ksson@gmail.com
Revisorer
Kerstin Larsson
Ingbeth Stenvall
Ann Bergenblad suppl.
Valberedning
Eva Rosell
Catharina Åstrand
Marianne Olsson

www.riksvav.se

