
Biskopsgårdens årliga tradition
HANTVERKSDAGEN  
2009

Ett axplock av bilder



TACK!

Tack alla 35 hantverkare & föreningar som ställde 
ut

Tack alla 800 besökare som kom och minglade
Tack alla dansare, musiker och kulturpristagare
Tack alla i kulturgruppen som möjliggjorde den 

här dagen, alla på Folkets Hus, Göteborgs 
Folkhögskola, Västra Hisingens kulturskola, 
Svenska kyrkan, Vårvindens fritidsgård och 

Biskopsgårdens bibliotek

Tack SDF Biskopsgården!

Hoppas att vi ses på hantverksdagen 2010!



Stickat och virkat

Siv Engelin väver sedan många år 
och efterlyser en permanent lokal 
för sin vävgrupp.

Eivor Jacobsson brukar leda 
PRO:s handarbetsgrupp på
Monsunen på måndagar.



Brickor och ljus



En persisk matta växer fram

Föreningen Integrationsnätverk i Biskopsgården

38,2 % av alla 25 500 biskopsgårdsbor är födda utanför Sverige 



En turkisk brudkista

4,7 % av biskopsgårdsborna är födda i Turkiet.

av 
Sultan Tuna



Svarvade hantverk i trä

av Eric Jacobsen

3,8 % av biskopsgårdsborna är födda i ett annat nordiskt land



Mer sytt, stickat och virkat

Fadime Duzgun från föreningen Kurdiska Kvinnor för Integration och 
Madeleine Larsson från Göteborgs Folkhögskola i Biskopsgården.
Hur många kurder som bor i Biskopsgården vet vi inte 
eftersom statistiken som vi har tillgång till bara visar hur många av 
biskopsgårdsborna som är födda i Turkiet (4,7%), Iran (2,8%), Irak (2,4%) 
och övriga Asien (3,9%).



Vykort och 
blomsterarrangemang

Naturliga blommor som spraymålats av Elisabeth Aspee

0,7% av biskopsgårdsborna är födda i Chile



Stickade dukar

av Janina Stelmach

1,3 % av biskopsgårdsborna är födda i Polen



Keramik

Keramiker Katarina Wassenius, Ateljé Kawalett



Textil, vävt, sytt & 
garnteknik

av Agneta Thivall
i Torslanda



Friluftsfrämjandet hälsar alla 
välkomna till Stick-Cafét i 
Temperaturens Parklek 
på måndagar kl. 11.00 - 14.00.

De lär dig sticka om du inte kan!



Dansuppvisning i 
bibliotekets café

Västra Hisingens kulturskola



Ardeshir Zebardast med eleverna 
Einar och Salar på santour 
och Amir på tar

Västra Hisingens kulturskola



Biskopsgårdens 
kulturpristagare 2009

I motiveringen heter det: 
”Behrouz Assadi fyller en viktig 
funktion som ”spindel i nätet”
som informationslänk mellan 
boende, föreningar och 
organisationer i Biskopsgården, 
som förmedlare av kontakter och 
kunskaper. 
Med sitt engagemang, intresse och 
hjälpsamhet uppmuntrar och 
inspirerar han många i stadsdelen.”



Alex vann digitalkameran

Alla besökare på Hantverksdagen fick en gratislott



Vi önskar 
alla 
en 
fröjdefull jul!
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Biskopsgårdens bibliotek är pilotbibliotek i projektet  Libraries for All-ESME, 
ett europeiskt samarbete som syftar till att utveckla bliblioteket som interkulturell 
mötesplats.

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. 
För uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska 
kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.


