Medlemsavis nr. 1 / april 2013

ÅRSMØTE I LILLEHAMMER HUSFLIDSLAG
22.01.2012 i Anders Sandvigsgt. 38
(34 frammøtte)
Det nye styret ser slik ut:
Leder:
Anne Guri Isum (gjenvalgt for 1 år)
Nestleder: Berit Bye Engh ( gjenvalgt for 2 år)
Kasserer:
Petra Eichler (ikke på valg)
Sekretær:
Else Solvang ( ny, valgt for 2 år)
Studieleder: Rønnaug Lunke (ikke på valg)
Vara:
Marianne Kastet (ny, valgt for 2 år)
Vara:
Harald Ødegård (ikke på valgt)
Revisor:
Polly Westlie (gjenvalgt for 1 år)
Valgkomite: Eli Lindstad , Christel Hjemberg , Sigrid Nina H.Storhaug (ny)
Etter årsmøtet viste Anne Guri Isum bilder og fortalte fra UNG HUSFLID på Sundgaarden
sommeren 2012.

Ansvarlige for barnegruppa dette semesteret er Ellen Marit Riise og Anne-Lene Gaaserud. Vi
har kjøpt 2 nye symaskiner (pengene har vi søkt om og fått tildelt fra Gudbrandsdalens
husflidsforening), og opplæring på symaskin er hovedmålet.
Vi ønsker oss flere barn som medlemmer i laget, koster kun 100 kr.pr. år – en gave til noen du
kjenner kanskje??

Grasrotandelen! Spiller DU eller DINE noen spill innen Norsk Tipping oppfordrer vi om
at grasrotandelen gis til husflidslaget.
Oppgi vårt org.nr: 00875555642 til kommisjonæren.
Mange bekker små vet dere, se om dere kan få familie, venner, kjente til å støtte nettopp oss
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DIVERSE INFORMASJON
UNG HUSFLID på Sundgaarden i uke 26
På årsmøtet ble det vedtatt at vi fortsetter med husflidsuke på Sundgaarden i år også. Noen har
allerede meldt seg til å bli med som medhjelpere, flere trengs. Meld fra til Anne Guri
(agurii@tele2.no eller 99 29 33 87) hvis du kan delta en dag eller to, eller du ønsker mer
informasjon før du melder deg.
JULEMARKED 2013
En julemarkedskomite er allerede oppnevnt, og de har store planer for første helga i advent. De
ber oss tenke jul, lage masse fint i julefarger, og starte produksjonen allerede nå. HUSK vi
trenger også mange små ting som passer for både barn og voksne til ”Katta i sekken”. Hvis alle
bidrar med to ting hver, har vi plutselig 450 gjenstander!
Demonstrasjoner på Husfliden
Husfliden ønsker fortsatt aktivitet i butikken med formidling av håndverk. For hver demonstrasjon
får vi 1000 kr til laget. Tidspunkt velger vi, dagtid, ettermiddag, ukedag – lørdag. Har du/dere en
ide og vil ta en økt så kontakt Anne Guri, tlf. 99 29 33 87 eller agurii@tele2.no
Vil noen være kurslærere på Maihaugen?
Vi har fått en forespørsel om vi kan skaffe kurslærere/instruktører til Maihaugen.
Motivet er å skape mer liv på Øygarden. En studiering må være på minimum 8 timer eller i
praksis to dager i åpningstiden. Tema kan f. eks. være såpekoking, plantefarging, spinning av
garn etc etc. Sommerprogrammet skal være klart i april, så det haster litt med å få
tilbakemeldinger. De som kunne tenke seg dette, tar direkte kontakt med Thorstein Hernes på
Maihaugen.
Silkeveven
Oppland og Hedmark husflidslag arrangerer tur med buss til SILKEVEVEN PÅ SKARNES
25.mai. Eneste silkevev i sitt slag utenom Kina!
Innbydelsen blir sendt på e-post. De som ikke mottar e-post får mer info ved å henvende seg til
Brita Rusten Åmot, husflidskonsulent i Oppland.
Nordisk Vevsymposium 31. mai - 2. juni 2013
Påmeldingsskjema til Nordisk Vevsymposium er lagt ut på www.vevtog.no. På symposiet i
Trondheim i månedsskiftet mai/juni blir det stor aktivitet, mange interessante og varierte foredrag
og utstillinger, samt vevtog fra Mo i Rana og Oslo til Trondheim. Husk at antall plasser er
begrenset, så meld deg på jo før, jo heller! Les mer på
www.husflid.no/vevsymposium.
TIL DE STRIKKEGLADE – videreformidling av invitasjon fra husflidskonsulenten i Hedmark:
Savalen Fjellhotell og spa i samarbeid med Husflidskonsulenten i Hedmark
inviterer til Strikk- og spa-weekend på Savalen 12. – 14. april 2013 .
Kurs og faglige foredrag. Velvære, spa og matopplevelser.
Kontakt Husflidskonsulent i Hedmark Magnhild Tallerås Tlf.: + 47 952 89 363
hedmark@husflid.no www.husflid.no
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HUSK Å TA MED
EGEN KAFFEKOPP
PÅ MØTER!

Onsdag

Åpent hus

6.mars, 3. april
og 8. mai
kl.11.00 – 14.00

Alle tar med eget arbeid.
Det har vært få frammøtte på åpent hus i det siste. Oppslutningen denne
våren vil avgjøre om tilbudet fortsetter.

Torsdag
21.februar
kl.19.00

Strikkekveld – tema hakking

Torsdag
21.mars

Strikkekveld – tema hakking og strikka fingervott

Tirsdag
9. april
kl. 19.00

De som vil prøve seg på hakking tar med hakkekrok og garn i tykkelse som
passer kroken. Andre tar med eget strikketøy. Det vil også bli lært bort
strikking av vott med 2 kontrastfarger.
De som vil prøve seg på hakking, tar med hakkekrok og garn i tykkelse som
passer kroken. De som vil strikke fingervott, tar med seg tynt alpakkagarn og
pinner som passer. Andre tar med eget strikketøy.
Candy wrapping: Vi skal lage ”sjokoladepapirveske” til Kronprinsesse Mette
Marits 40-årsdag! Alle oppfordres til å samle sjokoladepapir/potetgullpapir etc.
i hvitt, sølv og lyseblå. Veska skal lages på dugnad. Det er enkle
arbeidsoppgaver, så alle kan delta, uansett forhåndskunnskap.

Torsdag
25.april
kl.18.00 på
parkeringsplassen ved
Banken

Besøk på Montebello (landsdekkende kurs- og rekreasjonsenter for kreftpasienter og

Torsdag
23.mai

Strikkekveld

Tirsdag
4.juni
kl. 18.00

Picnic – sommeravslutning på Smestad gard

omvisning v/Randi Myhre.
Vi får se på stedets utsmykning og kunst, høre om Montebello og se oss rundt
på huset, også lokalene der vi lager aktivitetskvelder. Pga servering må vi
ha bindende påmelding innen mandag 22.april til:
Berit B.Engh tlf. 90028778 eller e-post: berit.bye.engh@lillehammer.kommune.no
Frammøte ved Kulturhuset Banken, og felles kjøring til Mesnalia (spleis
på bensin). Kaffe og kaker kr.60
deres pårørende)

På grunn av Litteraturfestival siste uka i mai, blir dette vårens siste
strikkekveld. Ta med din sommerstrikk! Har du noe du vil lære bort så si
gjerne i fra til styret.
(rett opp for Kiwi Smestad)

Vi ser på den nye vevstua vår, veverne viser fram ferdige og uferdige arbeider
og vi hygger oss med mat og drikke. Alle tar med matkorg og noe å drikke til
felles bord. HUSK KOPP
Hvis fint vær ta med stol til å sitte ute, hvis det er innevær skal vi få være inne
i størhuset på Smestad.

Onsdag
Kvistlauget
Denne gruppa starta opprinnelig med never, pil og kvistarbeid. Etter hvert gjør
13/3, 3/4,
deltagerne litt av hvert, lærer bort og lærer av hverandre.
15/5¸12/6
Vil du også bli med så kontakt Sigrid Lindvik.
kl.18.30
På møter og strikkekvelder: Kaffe og kaker, loddsalg (denne våren prøver vi oss med gratis kaffe).
Ta med kopp og innesko. Når ikke annet er nevnt, er aktivitetene i husflidslagets lokaler i Anders
Sandvigsgt. 38, inngang fra Langes gate, innerst i garden.
Våraktivitet – kurs!
11. og 18.april kan du lage di eiga ”Skråvåmatte” – Thorstein Hernes (nyansatt på Maihaugen)
vil lære oss å lage dørmatte av bjørkekvister. Dette blir et minikurs over to kvelder på Kringsjå
skole, første kveld lage ramme til å lage matta i, andre kveld lage selve matta. Vi må selv samle
kvisten på forhånd. Interesserte melder seg på til Rønnaug Lunke, tlf. 48 11 57 56 eller
Ronnaug.Lunke@gmail.com Opplysninger om materialer får du etter påmelding. Blir det mange
deltagere går vi to og to sammen om å lage matter.
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Sommeraktiviteter:
 Dyrking av lin: Vi får mulighet til å dyrke lin på Maihaugen i sommer. Plagsomt ugress
skal nå møte moderne motstand, og vi kan dyrke oljelin til dekorasjoner, eget bruk + evt.
salg på julemarkedet.
 Kunne du ha lyst til å veve i sommer? Vi har mulighet til å sette opp en filleryevev, og
eller enkel løper i vevstolene på Smestad. De som ønsker kan veve på egenhånd i
sommer.Det blir ingen lærer, altså et tilbud til de som klarer seg på egenhånd.
 Er du Interessert eller vil vite litt mer om disse tilbudene så ta kontakt med Anne Guri
Isum ( agurii@tele2.no)

KURS
Vi er glade for å kunne fortelle at alle planlagte kurs er i gang - sveipekurs, vevkurs, skinnfellkurs
og kurs i fletting av sjokoladepapir! Det blir også nytt grindvevkurs denne våren. På
skinnfellkurset som nettopp er fullført kom det ønske om nytt kurs i skinnarbeid. Britt Solheim vil
sette av ei ny helg til oss til høsten, denne gangen søm av mindre arbeid i skinn.

VELKOMMEN til nye medlemmer!
Siden forrige avis har laget vårt fått flere nye medlemmer. Vi ønsker dere hjertelig velkommen
og håper å se dere på våre aktiviteter!

Vi håper du også har et varig
forhold til NH og har betalt din
kontingent for 2013  Denne avisa
sendes til mange som ikke har
betalt, pass på at du også får neste
avis!

Nettadresse:
www.husflid.no/lillehammer ( nye bilder av våre aktiviteter er nylig lagt ut)
Tidspunkt for neste avis er avhengig av når høstprogrammet er klart .
 Send inn stoff, ideer, opplevelser! Har du e-postadresse og ikke har oppgitt den? Send
en e-post til agurii@tele2.no. Da får du avisa på e-post – det sparer laget for porto og
kopiering.
 Hilsen ”avisredaktørene” Rønnaug Lunke ronnaug.lunke@gmail.com og
Anne Guri Isum agurii@tele2.no

Avsender: Lillehammer Husflidslag, Anders Sandvigsgt. 38, 2609 Lillehammer
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