Medlemsavis nr. 1/14 – januar 2014
Informasjon fra styret
Godt nytt år til alle!
Det pleier ikke å komme avis så tidlig på året, men nå trengs det litt ekstra informasjon til alle:

Årsmøtet 29/1 FLYTTES til personalrommet på KRINGSJÅ SKOLE!
Vi var ca 30 stk på årsmøtet i fjor, og det var trangt om plassen i nr. 38. Styret ønsker selvsagt at
flest mulig skal komme på årsmøtet, og vi har derfor funnet et større rom der alle er sikret
sitteplass.

Innkalling til årsmøte i Lillehammer husflidslag 2014
Årsmøtet holdes onsdag 29. januar kl. 18.30 på Kringsjå skole
Vanlige årsmøtesaker. En sak blir også driften av vevstua og økte husleieutgifter.
Sakspapirer blir sendt ut på e-post. De som ønsker papirutgave, tar kontakt med en fra 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”. OBS: Ta med den GODE koppen din (denne skal du drikke kaffe av også)
og den votten du er mest glad i!
NB! På grunn av stengte veger, så MÅ alle med bil kjøre Gamle Kringsjåvegen og parkere på
oversiden av skolen. Personalrommet finner du i det røde (eldste) huset.

Velkommen til nye medlemmer!
Også denne gangen går avisa til nye medlemmer, velkommen til dere. Akkurat nå har vi 251
navn på lista! Alle disse har av naturlige grunner ikke betalt for 2014, men vi kan håpe at dere
velger å være medlem i vårt lag også i det nye året. Vi prøver å lage et variert program der det
skal være noe for alle. Og ikke minst har du selv mulighet til å påvirke innholdet i programmet
vårt, kom på årsmøtet eller send oss ønsker!
Vertskapsoppgaver
Husk å undersøke i møteprogrammet 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.
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Laug
Arbeidskvelder – ta med eget arbeid. Kveldene er åpne for alle.
Det er laug 22. jan., 26. feb., 26. mars, 30. april, 21. mai og 25. juni, klokka 19 – 21.30 i
lokalene våre, Anders Sandvigsgate 38.
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! Vår erfaring er
at demonstrasjon av ganske enkle teknikker gjerne er det beste. Laget får 1000 kr i godtgjøring
for en 3-timers økt. Tidspunkt kan du selv bli med på å bestemme. Har du en ide og vil ta en økt,
så kontakt Anne Guri, tlf. 99 29 33 87 eller aguriisum@gmail.com
Vedtektene våre
På årsmøtet i fjor hadde vi oppe justering av vedtektene som sak. Vedtektene ble justert i
samsvar med normalvedtekter for Norges husflidslag og sendt styret i Oppland husflidslag for
godkjenning. En forglemmelse hos dem har gjort at vi først nå på nyåret har fått godkjenningen.
Vedtektene legges ved e-post sammen med årspapirene, de legges også på vår nettside og blir
å finne i nr.38.
Kurs på Honne
Sammen med årsmøtet i Oppland husflidslag på Honne 22.-23.mars, arrangeres flere praktiske
kurs der alle medlemmer kan delta. Det blir kurs i: karveskurd, farger, redesign, candy-wrapping
og gjording på lagga gjenstander. De som ikke har e-post og er interessert kontakter noen i
styret. Et kurs koster kun 200kr, en unik mulighet til å møte husflidsfolk fra hele Oppland og få ny
kunnskap. Vi er heldige og har kort veg, benytt muligheten! Påmelding innen 15.feb.
Tilbud til ungdommene i laget
Vi har som kjent fått mange nye ungdomsmedlemmer, og styret ønsker å lage noen kvelder
spesielt for denne gruppa. Rønnaug Lunke og Anne Guri Isum blir ansvarlige for tilbudet, og vi
inviterer i første omgang til fire kvelder denne våren. Temaet blir TRÅD. Se mer informasjon på
side 3.
Heidalsvotten – Heidal husflidslag inviterer til konkurranse i å lage ”Heidalsvotten”.
Husflidskonsulent Brita Rusten Åmot har sendt mail til oss alle om konkurransen. Hvis noen som
ikke har tilgang til e-post er interessert i å delta, så ta kontakt med noen med e-post.
TAKK – det ”gamle” styret takker for seg.
Noen fortsetter og noen går ut, nye krefter har nye ideer og vi ønsker alle lykke til! Med mange
medlemmer, mange dyktige folk og mange som identifiserer seg med laget vårt har vi et godt
grunnlag for å arbeide videre for å fremme husflid og håndverk.
LYKKE TIL med et nytt husflidsår til alle!
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onsdag
29. januar

Årsmøte i Lillehammer husflidslag

kl. 18.30

Se første side.

onsdag
19.februar

Medlemsmøte – snorer og bånd

kl.19.00

torsdag
27. februar
kl. 19.00

tirsdag
4.mars
kl.19.00

torsdag
27. mars.
kl. 19.00

på Kringsjå skole.

Berit Bye Engh og Anne Guri Isum lærer bort noen forskjellige snorer og bånd.
Det blir også mulighet for å lage egne slyngstokker, Harald Ødegård 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

Strikkekveld
Vi strikker tøfler. Ta med mønster og modeller, del din kunnskap med andre.
Vertskap: Arnhild Orderløkken og Bodil Hagen

Medlemsmøte – geriljabroderi
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

TEMA TRÅD – kurskvelder for ungdom fra 14 år og oppover
Torsdag: 20. mars, 3. april, 10. april og 8. mai kl. 19.00 – 21.00 i våre lokaler i Anders
Sandvigsgate 38, inngang fra Langes gate. Kurset er gratis. Første kveld bruker vi garn fra
husflidslagets restelager.  Seinere kan de som ønsker det, ta med eget garn.
Du som er interessert, sender en e-post til: aguriisum@gmail.com. Du kan delta på alle
kveldene, eller noen av dem. Kom gjerne med spørsmål og ønsker!
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Barnegruppa fortsetter også denne vinteren
med Anne-Lene Gaaserud og Ellen Marit Riise som ledere.
Dette semesteret er det strikking som hovedtema. De skal også lage snorer med ”Kumihimo”
og tove påskepynt. Kurset er fulltegnet for våren 2014.

Tusen tråder – en historiefortelling i tekstil
I november åpnet utstillingen Tusen tråder – en historiefortelling i tekstil på Lillehammer
kunstmuseum og Maihaugen. Den tar for seg tekstilhistorien i spennet mellom bruksgjenstander
og kunst. Anbefales!

Funnet
En trykkblokk er funnet i lokalene til husflidslaget. Trykkblokken er ca 10 cm og ser ut som den
er brukt til trykk på skinnfell. Savner du den?

Hellig tre kongers-fest
Vi takker årets komité, Ingrid og Harald Ødegård, Live Haave og Else Solvang, for hyggelig lag
den 6.januar. Vi ble servert ost og kjeks, kaffe og kaker. Tre flinke jenter fra musikkskolen
underholdt med felespill. Den kjempegode kringla til Else får du oppskrift på her.

Elses kringle
100 g meierismør
3,5 dl melk
50 g gjær
1 egg
100 g sukker
1 ts kardemomme
½ ts bakepulver
ca. 600 g hvetemel

Fyll
200 g malte mandler
150 g melis
1 eggehvite
1 – 2 ss vann
Vanilje- eller romkrem

Smelt smøret og tilsett melka. Rør gjæren ut i lunken væske og rør inn egget. Tilsett siktet mel,
kardemomme, sukker og bakepulver. Elt deigen godt og la den heve til dobbel størrelse. Kjevle deigen til
en leiv, ca. 75 x 20 cm. Rør sammen mandler, melis, eggehvite og vann. Legg mandelmasse på leiven og
rull sammen. Etterhev kringla i ca. 20 minutter. Pensle med egg. Steikes ved 225 C i ca. 20 minutter.

Neste medlemsavis kommer våren 2014!
Hilsen avisredaktørene Anne Guri Isum og Rønnaug Lunke.

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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