
Aktiva Kvinnor Gammelstad

Vi är AKTIVA kvinnor i alla åldrar, med olika 

yrkesbakgrund och intressen, som arbetar 

tillsammans mot gemensamma mål. 

Framför allt så har vi roligt och umgås under 

enkla förhållanden.

Föreningen tillhör organisationen FHF-

Fristående Husmodersförbundet och är religiöst 

och politiskt obunden.

Vår föreningslokal ligger mitt i Världsarvet  

på Gamla Hamngatan 5 vån 2.

Vi har ett medlemsblad som utkommer  två gånger 

per år med aktuell information om terminens 

verksamhet.

Vi har en Facebook grupp Aktiva Kvinnor Gammelstad

Övriga föreningsaktiviteter.

Samarbete med Hägnan

Genom åren har det alltid funnits ett bra samarbete 

mellan föreningen och aktiviteter på Hägnan. Vi nyttjar 

varandras kompetens och kunskap. Vi bakar bröd i 

museiebagarstugan i samband med marknader; 

Eldfesten, Nationaldagen, och Julmarknaden.

Medlemsresor

Vår strävan är att en gång per år ordna resa med

studiebesök för våra medlemmar. Vi har bl.a. varit på 

bussresor och besökt spännande platser, båttur med 

räkfrossa m.m.

Studiebesök

Vi gör även kortare studiebesök i samband med vår

studieverksamhet. Bl.a. har vi besökt flera vävstugor 

i länet för att Inspireras.

Välkommen som medlem !

Medlemsavgift 150kr/år.

Avgiften betalas in till bankgiro 866-5333.

Ange ditt namn och din adress i meddelandefältet

vid inbetalningen.

Kontaktpersoner:

Gerd Kemi, sekr. 070-6987170 gerdkemi@gmail.com

Gun Bergström, kassör 070-5640157 

gu.bergstrom@telia.com

Besök gärna vår hemsida 

http://norrbottenshusmodersforeningar.se/lokalfore

ningar/gammelstad/

mailto:gerdkemi@gmail.com
mailto:gu.bergstrom@telia.com


Brödbakning på Hägnan

Föreningen startade 1972

Vi har studiecirklar för att bevara och utveckla 

hantverkstraditionen, samt för att bli kunniga och 

medvetna konsumenter.

Vi har medlems/månadsmöten första tisdagen i 

varje månad. Vi bjuder in aktuella föreläsare, 

diskuterar viktiga medlemsfrågor och njuter av 

härlig gemenskap.

Vi försöker att kontinuerligt bevaka 

konsumentfrågor samt engagera oss i för 

föreningen angelägna samhällsfrågor. Vi 

bedriver viss hjälpverksamhet.

Vi har försäljning av hantverk - stickat, vävt, 

broderat - i vår föreningslokal och deltar med 

brödbakning, försäljning och tombola/lotteri i 

samband med Hägnans traditionella 

julmarknad.

Vi har hantverkscafé varje torsdag 10.00 -12.00 i 

vår föreningslokal. Välkommen att besöka oss.

Försäljning av mjukkaka under julmarknaden

Svampcirkel

Under augusti-september har vi en svampkurs. 

Vi koncentrerar oss på soppar, kremlor och 

riskor. Vi lär oss känna igen, ta tillvara och 

tillreda de svampar vi plockat.

Kransbindning

I november binder vi kransar av lingon och

enris för eget bruk eller på beställning.

Deltagarna plockar eget ris och sen träffas vi och

binder kransarna färdiga till advent.

Under ett veckoslut i oktober och i mars har vi 

studiecirkel där vi lär oss baka bröd på 

traditionellt sätt i en bagarstuga med vedeldad 

bakugn. Vi bakar tunnbröd, mjukkaka och

rågknäcke. Om vi är många delar vi in i 

baklag, så att alla får möjlighet att pröva alla 

moment.

Studiecirklar

Vävning

Vår vävstuga finns i föreningslokalen. Vi har idag nio

vävstolar. Vi väver både till föreningen och för eget 

bruk. Vi träffas måndagskvällar varannan vecka då 

vi planerar verksamheten och hjälps åt vid 

uppsättning av vävar. Vi har cirkel varje torsdagar.

Hantverk gamla och nya tekniker

Vi träffas varje tisdag 13.00-15.30 i 

föreningslokalen. Vi tillverkar slöjdalster med gamla 

och nya textila tekniker

Bokcirkel

Vi träffas onsdagar 10.00 – 12.30 var tredje vecka.

Vi läser och diskuterar aktuell skönlitteratur.

Vi väljer böcker från bibliotekets utbud av färdiga

bokcirkelkassar.


