Medlemsavis nr. 2/13 – juni 2013
Informasjon fra styret
Velkommen til nye medlemmer!
Vi har fått flere nye medlemmer siden sist avis. Velkommen! Vi håper at alle finner aktiviteter av
interesse.
OBS: Vertskapsoppgaver – ny vri!
Vi har fordelt oppgavene og delt ut dager. Det er viktig at du undersøker i programmet på side 2
om du er en av de utvalgte. Passer ikke dagen, ber vi om at du selv bytter med andre i laget.
Oppgavene er å ta med noe til kaffen, koke kaffe og te, samt rydde opp på kjøkkenet etterpå.
Laug
Arbeidskvelder – ta med eget arbeid. Kveldene er åpne for alle.
Høsten 2013 er det laug 28. aug., 25. sept., 30. okt. og 27. nov., kl 19 – 21.30 i lokalene våre.
Demonstrasjon av håndverk på Husfliden
Husfliden ønsker aktivitet i butikken, og alle lag i Gudbrandsdalen er velkomne til å vise
teknikker. Vi er det laget som har Husfliden lettest tilgjengelig, så dette får vi til! Godtgjøring får
vi også. Tidspunkt velger vi. Har du en ide og vil ta en økt, så kontakt Anne Guri, tlf. 99 29 33 87
eller aguriisum@gmail.com
Aktivitetskvelder på Montebello
Takk til alle som har tatt ansvar for aktivitetskvelder på Montebello denne våren.
Montebellosenteret arbeider for å kunne fortsette med slike kvelder til høsten, og vi håper at det
går i orden. Det vil komme nærmere beskjed på e-post.
Vevutstyr gis bort
Mette Mikkelsen har en monica-vev og en ramme til å lage renninger på som hun gjerne vil gi
bort. Er du interessert? Ta kontakt på: met.mikkel@gmail.com eller telefon 95 27 90 74.
Medlemskap
Vi har ca tjue personer på medlemslista som ikke har betalt kontingent. Kontakt Norges
husflidslag dersom du trenger ny giro. Vi ber også om at alle som har e-postadresse oppgir den.
Åpent hus
Dette tilbudet går i dvale p.g.a. lite oppmøte. Ta kontakt med styret dersom du vil være pådriver
for å starte opp igjen åpent hus i 2014.
Husflidsdagen – 7. september 2013
Gudbrandsdalens husflidsforening fyller 100 år i år. Derfor har alle husflidslagene i dalen en
felles markering av dagen utenfor Husfliden på Lillehammer. Vi har sagt ja til å ha en stand med
redesign – candy wrapping (plastpapirbretting).
Barnas dag på Maihaugen – 25. august 2013
Husflidslaget lærer barn å tove perler. Det trengs hjelpere. Vil du være med? Meld deg innen 15.
august til Rønnaug Lunke: ronnaug.lunke@gmail.com, tlf. 61 26 98 79, mob. 48 11 57 56.
Kurslærerkurs på Honne på Biri 21. – 22. september 2013
Oppland husflidslag arrangerer kurs for de som er eller ønsker å bli kurslærere. Er du
interessert? Se program på www.husflid.no/lillehammer og ta kontakt med Anne Guri Isum:
aguriisum@gmail.com, telefon 99 29 33 87 innen 15. august.
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mandag
19. august
kl 18.30 - 21

lørdag
14. sept.
kl 09 – 18

Idedugnad til julemarkedet
Planleggings- og idemøte i Julingarden på Maihaugen. Vi hygger oss og
myldrer gode ideer til produkter, utstilling, markedsføring og salg på
julemarkedet. Enkel servering. Mer om julemarkedet: se s. 3.

Dagstur til Hadeland – til Dåpstradisjon og Glassverket
Ann Therese Ekeren Skari, som også er leder i Oppland husflidslag, driver
Dåpstradisjon på Brandbu (www.daapstradisjon.no). Vi får høre om
dåpspåkledning, dåpstradisjoner, tro og overtro. Det blir demonstrasjon av
håndverksteknikken metallknipling. Vi får også se antikt dåpstøy fra mange
land. På Hadeland Glassverk heter sommerens hovedutstilling Gjestebud.
Pris: 300,- for medlemmer, 400,- for andre. Avreise fra Lhmr. skysstasjon
kl. 09.00. Vi er tilbake ca. kl. 18. Påmelding innen 26. aug. til Marianne Kastet
41368673, mariannekastet@gmail.com eller Berit Bye Engh 90028778,
berit.bye.engh@lillehammer.kommune.no.

tirsdag
17. sept.
kl.19.00

torsdag
26. sept.
kl. 19.00

onsdag
9. okt.
kl. 19.00

mandag
14. okt.
kl. 19.00

torsdag
31. okt.
kl. 19.00

onsdag
13. nov.

Foredrag ved Mona Løkting: Tekstiler fra inn- og utland
Et sammendrag av håndverk- og tekstilopplevelser gjennom tre år som
håndverksstipendiat innenfor bunad og folkedrakt ved Norsk
handverksutvikling.
Vertskap: Astrid Haug og Sissel Teige

Strikkekveld
Tema: Nålbinding for nybegynnere og viderekomne. Kari Anne Ringen Lunke
viser og lærer bort. Hvis du driver med nålbinding, er du velkommen til å dele
din kunnskap også. For nybegynnere har vi noen nålbindingsnåler til å prøve
med. Ta med litt tjukt ullgarn, for eksempel vamsegarn, i lys farge. Det er
planer om å starte opp en studiering i nålbinding.
Vertskap: Ingrid Kleiven og Sylvi Ovanger

Vi produserer til Katta i sekken
Bli med på dugnadsjobb. Vi trenger mange ting til Katta i sekken på
julemarkedet. Bli med! Materialer finnes.
Vertskap: Agnes Haave og Live Haave

Foredrag ved strikkedesigner Tine Solheim
Sted: Lillehammer bibliotek. Vi er så heldige å få besøk av designer Tine
Solheim som har gitt ut flere strikkebøker. Hun vil vise bilder, strikkemodeller
og fortelle om arbeidet sitt. Se nettside: www.tinesolheim.no
Arrangementet er åpent for alle. Inngang: 100,- inkl. kaffe og kaker.

Strikkekveld
Tema: Magic loop – å strikke med få masker på rundpinne i stedet for med
fem pinner. Ta med garn og lang rundpinne. Ellen Sofie Moen lærer bort.
Vertskap: Inger Lier og Heidi Warnken

Vi produserer og pakker til Katta i sekken

kl. 19.00

Bli med på dugnadsjobb. Vi klargjør Katta i sekken til julemarkedet.
Vertskap: Solveig Kalbakk og Åse Dahl

torsdag
21. nov.

Strikkekveld

kl. 19.00

Tema: Skyggestrikk. Petra Eichler lærer oss å strikke hjerter i denne
teknikken. Ta med pinner og garn i to farger med stor fargekontrast.
Vertskap: Aud Olsen og Eli Lindstad
På møter og strikkekvelder: Kaffe og kaker, loddsalg. 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.
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Julemarked på Maihaugen 30. nov. og 1. des. 2013
Husflidslaget vil som tidligere ha egne boder i Julingarden. Vi ønsker å vise hva Lillehammer
husflidslag står for og hva vi kan tilby av flotte julegaver. Vi vil lage en stand som det skal gå
gjetord om. Vi har lyst til å ha et klart julepreg med mange varer i rene og klare farger. Alle
tekstilvarer skal ha materialbeskrivelse og vaskeanvisning. Det vil bli laget nye merkelapper. Vi
ønsker tidsriktige varer, spennende gaver under juletreet – for voksne, for barn og ungdom, for
hus og heim, hytte og friluftsliv.
Katta i sekken skal bestå. Vi håper mange bidrar med å lage små ting til posene. Små dyr og
andre ting for barn er spesielt velkomne.
Nytt av året er at produsentene får 90% av eget salg. Laget får nå 10%, mot før 20%. Vi håper
at dette gjør at du har lyst til å levere flere varer for salg.
Vi ønsker innspill og forslag med ideer til produkter og annet. Det blir et eget møte mandag 19.
august i Julingarden på Maihaugen. Se også høstens program.
Hilsen årets julemarkedskomite,
Hjørdis K.Torsgard , Randi Myhre, Petra Eichler, Sigrid Lindvik og Nina H.Storhaug

Bli med på kurs! Bindende påmelding til studieleder Rønnaug Lunke, ronnaug.lunke@gmail.com,
61 26 98 79, 48 11 57 56. Dette gjelder alle kursene. Ta også kontakt dersom du har spørsmål.

Strikkekurs
Er du interessert i å delta på begynnerkurs i strikking - eller veit du om
noen som gjerne vil strikke, men som trenger hjelp og opplæring for å
komme i gang? Christel Hjemberg og Solveig Kalbakk er instruktører.
Kurset legges opp etter deltagernes ønsker.
Oppstart: 9. september klokka, 18 – 20.30. Kurset går over seks
mandagskvelder.
Sted: Husflidslagets lokaler i Anders Sandvigs g. 38, inngang fra Langes g.
Pris: 500,- for medlemmer, 600,- for andre.
Påmelding innen 5. september.

Flatvev
Det blir vevkurs med Ellen Strangstad i vevstua på Smestad gard.
Oppstart 17. september. Kurset går over 12 kvelder, 4 timer hver kveld.
Pris: 1800,- for medlemmer, 2200,- for andre.
Påmelding innen 1. september.

Sy småting i saueskinn
Det blir nytt kurs med Britt Solheim fra Gjøvik! Hun er skinnfellmaker og
erfaren kursholder. På dette kurset blir det søm av småting i saueskinn.
Du får lære grunnleggende teknikker for skjøting, sammensying og kanting,
samt trykking på skinn med trykkblokker.
Tid: Lørdag 5. og søndag 6. oktober, til sammen 16 timer.
Sted: Vargstad videregående skole
Pris: 800,- for medlemmer, 1100,- for andre + materialkostnader.
Påmelding innen 1. september.
Noen ønsker seg nytt kurs i sveiping. Vi håper å få til det vinteren 2014.
Har du andre kursønsker? Meld gjerne fra til studieleder.
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Barnegruppa fortsetter også denne høsten
med Anne-Lene Gaaserud og Ellen Marit Riise som ledere.

_____________________________________________________________________

Kurs i regi av husflidskonsulenten i Oppland:
UNG HUSFLID. Alder: 14 -26 år
MØNSTER DEKOR ORNAMENT i ulike materialer, med ulike teknikker.
LÆR (belter, små vesker), DEKOR PÅ TRE, kroting (speilramme, smykke), KERAMIKK (fat,
vaser, smykker, knapper), BEIN og HORN, kolrosing (smykker, små prydting), STRIKKING,
mønsterstrikk (leggings, halser, egne ønsker).
Det blir omtrent 11 kurskvelder fra 22. august og fram til desember. Kurset holdes stort sett på
torsdagskvelder i husflidslagets lokaler i Anders Sandvigs gate. Ansvarlig for kurset er Brita
Rusten Åmot, husflidskonsulent i Oppland. Kurset er gratis for medlemmer i Norges husflidslag
og koster 1000,- for andre.
Påmelding og spørsmål på e-post til husflidskonsulenten innen 16. aug: oppland@husflid.no
Merk e-posten ungdomskurs MØNSTER DEKOR ORNAMENT.

Besøk på Silkeveven på Skarnes
Flere medlemmer var med på turen som husflidskonsulentene i Hedmark og Oppland arrangerte
i mai. Det var interessant å høre om silkeproduksjon og se silkevevere i arbeid. Det ble også
besøk i smykkeverkstedet til Mari Lilleberre. En stopp på Skarnes anbefales. Bildene på
framsida er derfra. Du kan se flere bilder på nettsidene: www.husflid.no/lillehammer.

Tusen tråder – en historiefortelling i tekstil
I november åpner utstillingen Tusen tråder – en historiefortelling i tekstil på Lillehammer
kunstmuseet og Maihaugen. Den tar for seg tekstilhistorien i spennet mellom bruksgjenstander
og kunst. Søndag 24. november kl 14.00 er det en spesiell omvisning på kunstmuseet hvor noen
av kunstnerne vil være til stede. Anbefales!

Luestrikking til World Cup
Bli med på strikkedugnad! Medlemmer fra alle lag i dalen strikker luer til de frivillige
på årets World Cup. Dette er en del av Gudbrandsdalens husflidsforening sin
100-årsmarkering, og Husfliden holder garnet. Garn og mønster får du ved å kontakte
Anne Guri, tlf. 99 29 33 87. Lua er grei å strikke, tykke pinner og dobbelt garn,
og prøvestrikker Hjørdis sier at du strikker lua på en kveld. 

Neste medlemsavis kommer i oktober/november.
Hilsen avisredaktørene
Anne Guri Isum aguriisum@gmail.com og Rønnaug Lunke ronnaug.lunke@gmail.com.
Avsender: Lillehammer husflidslag,
Anders Sandvigs gate 38, 2609 Lillehammer

Lagets nettadresse: www.husflid.no/lillehammer Besøksadresse: Anders Sandvigs gate 38, 2609 Lhmr.
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