
 
 
 

Välkommen till 

Nordiska Bokbindardagarna i Leksand 
 9-12 juni 2022 
 
 
Ta tillfället i akt och träffa gamla och nya kollegor från hela Norden!  
Under några försommardagar nästa år träffas vi på folkhögskolan i Leksand för att inspireras, 
diskutera och ha trevligt i en underbar miljö vid sjön Siljan i Dalarna.  
 
Programmet består av både roliga workshops och intressanta diskussioner om viktiga frågor 
inför framtiden.  
 
Det Nordiska Mötet diskuterar  
1. Framtida samarbete & Nordiska Bokband  
2. Utbildning och eventuellt samnordiskt gesällprov. 
 
Utställning av gesällprov, från Sverige, Danmark, Norge och Finland. 
Om du gjort ett Gesällprov är du välkommet att ta med och visa det i Wallenhallen på skolan. 
Äldre och nyare Gesällprov välkomnas! 
(Se: www.leksand.fhsk.se) 
 
Deltagaravgiften (du betalar bara för övernattningar och mat, resten av kostnaderna är täckta 
av fondmedel). 
Enkelrum 3300 Sek, del i dubbelrum 2800 Sek 
 
Anmälan sker till: bmf@grafiska.se före 30 september. 
Skriv ”Nordiskt bokbindarmöte” + ditt namn och land 
 
Anmälningsavgiften är 200 Sek (den betalas inte tillbaka). 
Betala in samtidigt med anmälan till: 
Kontonummer 1344-1559258, Danske Bank. 
IBAN: SE58 1200 0000 0134 4155 9258 
BIC/SWIFT: DABASESX 
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Vi som organiserar är: 
Marianne Lund Petersen, Lisa Bøthun, Kristina Enhörning och Johanna Röjgård 
  
Varmt välkomna! 
 
För frågor: 
marianne@lunddesign.dk 
bokbinderlisa@gmail.com 
kinisen@gmail.com 
johanna@rojgardbok.se 
 

Program 
Torsdagen 9 juni: 
Alla deltagare anländer, vi möts och fikar 
På kvällen serveras middag och vi presenterar oss för varandra. 
Ta med något du gjort och dela med dig av dina erfarenheter. Kanske är det något som kan 
inspirera någon annan eller kanske något som väckt frågor eller blivit helt galet? 
 
Fredag 10 juni: 
Frukost 
Nordiskt Möte med diskussioner kring framtida samarbete 
Lunch 
Workshop ”Papper och färger” (Marianne Lund Petersen, Kristina Enhörning och Lisa Bøthun) 
Middag 
Nordiskt Möte, fortsättning 
 
Lördag 11 juni: 
Frukost 
Workshop – ”snitt och guldsnitt” (Roger Johansson & Johanna Röjgård) 
Lunch 
Workshop – ”snitt och guldsnitt” (fortsättning) 
Middag och avslutning 
 
Söndag 12 juni: 
Frukost 
Avslutande Nordiskt Möte, (sammanfattning) 
Lunch 
Hemresa 
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