Medlemsavis nr. 3/13 – november 2013
Informasjon fra styret
Velkommen til nye medlemmer!
Vi har fått flere nye medlemmer siden sist avis, og så langt 42 nye medlemmer i 2013! Av disse
er 21 hovedmedlemmer, 15 ungdom og 6 barn. Grunnen til at vi har fått så mange ungdommer
er kurset husflidskonsulent Brita holder her på Lillehammer. Nå blir utfordringen å lage aktiviteter
slik at vi beholder denne gruppa – kom gjerne med ønsker! Vi ønsker alle velkommen til laget
og håper dere finner aktiviteter av interesse.
Vertskapsoppgaver
Takk til alle som har vært vertskap i høst! Nå er det satt opp vertskap videre framover. 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.
Det er laug 30. okt., 27. nov., 22. jan., 26. feb., 26. mars, 30. april, 21. mai og 25. juni, klokka 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 ulike
teknikker. Vi er det laget som har Husfliden lettest tilgjengelig, så dette får vi til! Så langt har vi
hatt 5 demonstrasjoner i 2013 – takk! Laget får 1000kr i godtgjøring for en 3-timers økt.
Tidspunkt kan du selv bli med å bestemme. Har du en ide og vil ta en økt, så kontakt Anne Guri,
tlf. 99 29 33 87 eller aguriisum@gmail.com
Luestrikking til World Cup
Takk for flott innsats! Vi har hentet garn til 160 luer, og luene strømmer inn. Siste frist for
innlevering er strikkekvelden 31.okt. Kan du ikke levere denne kvelden, så kontakt Anne Guri.

Julemarked på Maihaugen 30. nov. og 1. des. 2013
Komiteen er godt i gang med planlegging og dere finner flere julemarkedsaktiviteter i
høstprogrammet. Vi håper på god oppslutning fra våre medlemmer. Her er oppgaver for
gammel og ung, og for medlemmer med både lang og kort fartstid i husflidslaget.
I år ønsker vi at alle som er med og gjør en jobb på markedet har på seg et rødt klesplagg –
genser, lue/skjerf/votter, det som passer deg.
ALLE som har varer til salgs og som vet dette, ber vi ta kontakt NÅ! Dere skal også få
merkelapper og merke før leveringa, dagene går fort så rask på! Uten å vite om vi har varer, er
det vanskelig å arrangere marked. De som har mulighet til å ta en dugnadsøkt, tar også
kontakt. Dugnadslister vil bli satt opp. Vi blir glade for å få beskjed fra DEG om din deltagelse!
Send melding til Nina 90119035 eller Hjørdis 47675408.
Dette blir en flott helg og et artig minne for oss alle! Vi gleder oss til å se DEG!
Hilsen årets julemarkedskomite,
Hjørdis K.Torsgard , Randi Myhre, Petra Eichler, Sigrid Lindvik og Nina H.Storhaug.
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torsdag
31. okt.
kl. 19.00

onsdag
13. nov.
kl. 19.00

tirsdag
19. nov.
kl.16.00 – 21.00
(Det går også
an å komme
klokka 17.)

onsdag
20.nov
kl.19.00

torsdag
21. nov.
kl. 19.00

torsdag
28. nov.
kl. 17.00 -19.00

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
Bli med på dugnadsjobb. Laget ordner med materiell til små ting å lage, har du
egne ideer er det selvsagt fint. Vi klargjør og pakker til Katta i sekken til
julemarkedet.
Vertskap: Solveig Kalbakk og Åse Dahl

Bakekveld på Røyslimoen skole
Vi baker til julemarkedet. Alle tar med egen deig. Dette er en dugnadsdag
hvor inntekten av bakst-salget går til laget.
Vi satser på kjente julekaker, men alle får lage det de har lyst til. Du får
plastbokser, og må selv skrive innholdsfortegnelse med ingredienser og
holdbarhetsdato (ut fra smørets dato). Meld deg på, så vi har oversikt.
Påmelding til Nina 90 11 90 35 eller Hjørdis 47 67 54 08.

Kransekveld
Vi lager kranser av einer i lokalene våre. Du tar med einer selv, og får
vikletråd til å binde med. Denne tråden kan du få kjøpe med deg hjem også.
Hjørdis K. Torsgard og Sigrid Lindvik lærer bort å lage flotte kranser. Den
første kransen du lager denne kvelden gir du bort til husflidslaget og
julemarkedet, de neste kan du beholde eller veldig gjerne selge på markedet.

Strikkekveld
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

Innlevering av varer til julemarkedet
Sted: Julingården i byen på Maihaugen.
I år blir det nye merkelapper. Meld fra omtrent hvor mange du trenger når du
kontakter komiteen.

lør 30. nov. – Julemarked på Maihaugen
søn. 1. des.
Se eget oppslag på side 1.
kl. 11.00-17.00

2014

Hellig tre kongers-fest

mandag
6. januar

Tradisjonen tro inviteres alle medlemmer til mat og hygge i våre egne lokaler.
Påmelding innen 2. jan. til Petra Eichler, 91 79 28 27, petrae66@gmail.com.
På grunn av begrenset plass, blir det førstemann til mølla.

kl. 18.30

torsdag
16. januar
kl. 19

onsdag
29. januar

Strikkekveld
Vi strikker votter. Ta med de gode vottene dine. Har du et godt mønster,
kopier gjerne noen og del med andre. Alle tar med egen ”vottee\strikking” og
vil du ikke strikke votter akkurat nå tar du med et annet strikketøy 
Vertskap: Lillian Frikstad og Gro Skjåk Stokka

Årsmøte i Lillehammer husflidslag
Se egen innkalling på siste side

kl. 18.30
Programmet fortsetter på neste side 
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onsdag
19.februar
Kl.19.00

Medlemsmøte – snorer og bånd
Berit Bye Engh og Anne Guri Isum lærer bort noen forskjellige snorer og bånd.
Det blir også mulighet for å lage egne slyngstokker, Harald er spikkesjef og
har med trevirke. Har du en god måte å lage snor på, ta med ideen og del
med andre. Materiell: vi bruker av lagets lagervare, vil du ha noe spesielt så ta
med egnet garn.
Vertskap: Anne Godal og Jorunn Lyngved

torsdag
27. februar

Strikkekveld

tirsdag
4.mars

Medlemsmøte – geriljabroderi

Kl.19.00

torsdag
27. mars.
kl. 19.00

Vi strikker tøfler. Ta med mønster og modeller, del din kunnskap med andre.
Vertskap: Arnhild Orderløkken og Bodil Hagen
Husflidskonsulent Brita Rusten Åmot lærer bort geriljabroderi, her kan du lage
din egen lille ”protesttekst” på stoff. Materiell: saks, broderinål, broderigarn, +
at den som har, tar med litt stoff (aida/lin). Brita har også med litt materiell som
kan kjøpes.
Vertskap: Sigrid Lindvik og Anne Karin Aasen Engebretsen

Strikkekveld
Vi strikker sokker. Sokkestrikk er populært, og selv om det nærmer seg vår
trenger vi nok sokker. Er det noen som kan strikke sokker med å starte på
tåa? Eller strikke to sokker på rundpinne samtidig? Meld i fra, og så kan du
kanskje lære det bort denne kvelden. Ta med en morsom sokk, så lager vi en
liten miniutstilling! Sokkestrikk må du selvsagt ta med + evt. mønster og ideer
til å dele med andre.
Det er også muligheter for å nålbinde denne kvelden. Dersom du vil lære å
nålbinde, kan du ta med litt tjukt ullgarn, for eksempel vamsegarn, i lys farge.
Det finnes nåler til å prøve med.
Vertskap: Astrid Berntsen og Kari Anne Ringen Lunke

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

Flatvev
Det blir vevkurs med Ellen Strangstad i vevstua på Smestad gard.
Oppstart 14. januar.
Kurset går over 12 kvelder, klokka 18 – 22.
Pris: 1800,- for medlemmer, 2200,- for andre.
Påmelding innen 16. desember.

Vi prøver å få til et kurs i krøllhårsåler våren 2014. Dette er skosåler lagd av håret på kurompe.
Er du interessert og kjenner noen som har ku, så spør om de kan gjemme kurompa når de
klipper den for vinteren.
Det kan også hende at det blir kurs i sølvarbeid – smykker av ringer.
Til de som håper på et nytt sveipekurs: Det blir dessverre ikke sveipekurs denne vinteren.
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Innkalling til årsmøte i Lillehammer husflidslag 2014
Årsmøtet holdes ons. 29. januar kl.18.30 i A. Sandvigs gt. 38 (inngang Langes gt.).
Vanlige årsmøtesaker. En sak blir også driften av vevstua og hvordan vi skal dekke økning i
husleia der. Andre saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, meldes styret innen 6. januar.
Sakspapirer blir sendt ut på e-post. De som ønsker papirutgave tilsendt, melder fra til styret.
Valgkomiteen består av Eli Lindstad, Christel Hjemberg og Nina Haugen Storhaug
Det blir servering av kaffe og kaker og trekning av lotteriet vårt.
Etter årsmøtet får vi besøk av husflidskonsulent Brita Rusten Åmot.
Temaet hennes er ”Form og funksjon”. Ta med den GODE koppen din (denne skal du drikke
kaffe av også) og den votten du er mest glad i!

Tine Solheim-kveld
Vi i styret er superfornøyde med at vi fikk til denne kvelden. Vi fylte biblioteket, 108 betalende +
kakebakere og ansvarlige! Takk til alle som bidro! Positivt å samarbeide med biblioteket, Tine
var fornøyd og avisene var med og ga oss god reklame!

Barnegruppa fortsetter også denne vinteren
med Anne-Lene Gaaserud og Ellen Marit Riise som ledere.
I høst er det ”Candy wrapping” som er hovedtema.
LEDIGE PLASSER fra nyttår – spre dette til alle aktuelle barn fra 10år og oppover!

Tusen tråder – en historiefortelling i tekstil
I november åpner utstillingen Tusen tråder – en historiefortelling i tekstil på Lillehammer
kunstmuseum 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!
Dette blir siste avis i 2013. Det er for tidlig med juleønsker, og med det flotte høstværet kan vi
knapt tro det snart er vinter. Takk for flott innsats i 2013, og vel møtt til videre høst- og
vinteraktiviteter! Hilsen styret.

Neste medlemsavis kommer våren 2014!
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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