Medlemsavis nr. 1/15 – januar 2015

Informasjon fra styret:
Innkalling til årsmøte i Lillehammer husflidslag 2015
Årsmøtet holdes onsdag 28.januar kl 19.00-21.00 på Røyslimoen skole Kleberveien 10.
Sakspapirer blir sendt på e-post. De som ønsker papirutgave tilsendt, melder fra til styret.
Valgkomiteen består av Gro Sjåk Stokka, Gunvor Mæhlum og Nina Storhaug.
Det blir vanlige årsmøtesaker, servering av kaffe og kaker og trekning av lotteriet vårt.

Inntekter til laget
22 luer ble strikket av medlemmene våre til de frivillige i World Cup-arrangementet 2014.
Laget fikk kr. 2200.
Julemarkedet gikk med et overskudd takket være god organisering, stor dugnadsinnsats og
godt salg av egne produkter.
Demonstrasjon av håndverk på Husfliden gir laget kr 1000,- i godtgjøring for en 3-timers økt.
Husfliden ønsker aktivitet i butikken, og vil helst at 2 stykker sitter samtidig. Grip sjansen til å
inspirere andre med en teknikk du kan godt! Tidspunkt velger du selv. Gi beskjed til Ingrid
Kleiven, tlf. 95 88 69 95 eller epost ingrid.kleiven@hig.no.

Tusen takk til alle som gjør en innsats for laget!

«Julegave»
Før jul fikk alle lokallag kr. 3500 i gave fra Gudbrandsdalens Husflidsforening. Dette fordi
husflidsbutikken på Lillehammer går med overskudd.

Vertskapsoppgaver
På strikkekvelder og medlemsmøter ønsker vi at noen kan ta med noe til kaffen, koke kaffe
og te, samt rydde opp etterpå. 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. Det vil alltid
være med en fra styret på disse møtene.

Møter og aktiviteter 2015
Dette halvåret har vi tatt i bruk de nye lokalene våre i Fåberggata 104. Vi har vært veldig
spente på hvordan medlemmene ville trives. Det har vært bra oppmøte på strikkekvelder, laug
og medlemsmøter.
Velkommen til et nytt år med mange spennende aktiviteter!
Hvis ikke annet er oppgitt, møtes vi i våre lokaler i Fåberggata 104. Husk innesko og kopp!

Kurs i samarbeid med Lillehammer kommune
Fem mandager i januar holder Polly Westlie og Eli Lindstad kurs i våre lokaler.
Barnegruppa
Barnegruppa fortsetter denne våren med Bjørg Ramsrud og Åshild Marit Jenstad som ledere. I
vår er tema å lære å bruke symaskin. Gruppa møter hver mandag på Kringsjå skole og starter
i februar. LEDIGE PLASSER FRA NYTTÅR – spre dette til alle aktuelle barn fra 3. klasse og
oppover.
Laug
Onsdag 14. Januar kl.19.00-21.00
Ta med eget arbeid
Kontaktperson: Sigrid Lindvik
Strikkekveld
Torsdag 22. januar kl.19.00-21.00
Ta med eget strikketøy
Vertskap: Anne Karin Aasen Engebretsen og Eli Linstad
Årsmøte i Lillehammer Husflidslag
Onsdag 28. januar kl.19.00-21.00
Sted: Røyslimoen skole

Medlemsmøte
Onsdag 11. februar kl.19.00-21.00
Tema: Toving av fugler.
Du kan ta med ull selv, eller kjøpe av Berit Moe.
Ansvarlig: Berit Moe
Vertskap: Rønnaug Lunke og Mona Strandenes
Laug
Onsdag 18. februar kl.19.00-21.00
Ta med eget arbeid
Kontaktperson: Sigrid Lindvik

Strikkekveld
Torsdag 26. februar kl.19.00-21.00
Tema: Dominostrikk
Ta med bomullsgarn (til grytekluter) i to farger og strømpepinner.
Ansvarlig: Petra Eichler
Vertskap: Ellen Sofie Moen og Inger Lier
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Temakveld -Kinaturen og Craft as a common language
Torsdag 5.mars kl.19.00-21.30
Sted: Røyslimoen skole
Ansvarlig: Husflidskonsulent Brita Rusten Åmot
Vertskap: Berit Bye Engh og Monica Engen
Husflidskonsulenten i Oppland, Brita Rusten Åmot kommer til Lillehammer Husflidslag for å
fortelle og vise bilder –film fra turen med ungdommene til Ungdoms OL 2014 i Nanjing. Vi får
vite hvordan workshop CRAFT AS A COMMON LANGUAGE ble gjennomført. Sammen med
ungdommene Alma Løken og Åshild M Føllesdal, vil Brita snakke om silke, ull, spinning og det
å lære et håndverk uten å kommunisere med ord.
Det blir også mulig å prøve å spinne ullgarn på håndtein.
Instruktører: Anne Godal, Alma Løken og Åshild M Føllesdal
Temakveld -workshop
Torsdag 12. mars kl.19.00-21.00
Tema: Å spinne ullgarn på håndtein
Instruktører: Anne Godal, Alma Løken og Åshild M Føllesdal
Vertskap: Astri Haug og Randi Myhre
Det er fint om du tar med deg håndtein og ull hvis du har dette selv. Brita har noen få til utlån
og noe ull. Vi selger også gode håndteiner for nybegynnere og en materialpakke med god
spinnbar, karda ull i fine farger. Dette skaffes fra Spinnvilt www.spinnvilt.no til samme pris som
i butikken. Kontant salg, ta med penger. Skal du lære å spinne må du ha en håndtein og ull
så du kan øve mer hjemme.

Laug
Onsdag 18. mars kl.19.00-21.00
Ta med eget arbeid
Kontaktperson: Sigrid Lindvik
Temakveld -workshop
Torsdag 19. mars kl.19.00-21.30
Tema: Norsk ull
Ansvarlig: Husflidskonsulent Brita Rusten Åmot
Instuktører i spinning: Anne Godal og Chanita Thue Fagerhaug
Vertskap: Nina Haugen Storhaug og Anne-Lene Gaaserud
Brita forteller om ULL- satsinga i Norges Husflidslag 2015-2018.
Praktisk aktivitet, kan velge mellom:
1 Fortsett å spinne ullgarn på håndtein, tvinne, hespe. Vi selger fortsatt startpakke med
Håndtein og ull til de som ikke har.
2 Ullbrosjer, dekorativt med ull. Lek med farger, nål og tråd. Brita har materialer til salgs,
kr. 20 pr. person.
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Strikkekveld
Torsdag 26. mars kl.19.00-21.00
Tema: Krokodillestrikk
Ta med flerfarget dropsgarn og heklenål som passer til garntykkelsen.
Ansvarlig: Polly Westlie?
Det er fint om flere som kan teknikken møter denne kvelden.
Vertskap: Live Haave og Ingeborg Jordhøy

KURS VÅREN 2015
Gjelder alle kurs:
Bindende påmelding TO uker før kursstart til studieleder Ingrid Fonstad Kleiven,
tlf. 95 88 69 95, ingrid.kleiven@hig.no
Betaling til konto: 2000 25 53598
Vevkurs - flatvev
Sted: I vevstua på Øvre Smestad Gård
Lærer: Ellen Strangstad
Start: 20. januar, kl. 18.00-22.00, 12 tirsdager, 48 timer
Pris: medl. Kr. 2000.-, ikke medl. Kr 2750.KUN FÅ PLASSER IGJEN.
Candy Wrapping
Sted: Våre lokaler i Fåberggata 104
Lærer: Anne Guri Isum
Start: 3. mars, kl. 18.00-21.00, 4 tirsdager i mars, 12 timer
Pris: medl. Kr 700, ikke medl. Kr 850
Her er det muligheter for å få brukt noe av det vi ellers kaster, som kaffeposer, potetgullposer,
ostepopposer, poser fra frokostblandinger og noe sjokoladepapir, etc. Så hvis du vil bli med på
dette kurset er det bar å starte samling av poser. Det blir muligheter for å brette vesker,
punger, armbånd, serviettringer og muligheter for å prøve seg på fat.
Kurset passer både for nybegynnere og øvede. Noe hjemmearbeid må påregnes.
Plantefarging
Det planlegges kurs i plantefarging helga 12.-14. juni hos Eli Lindstad i Vingrom. Mer
informasjon kommer i neste avis.
Sommertur 6. juni
Vi planlegger tur til Eidsvollbygningen med omvisning.
Neste medlemsavis kommer i midten av mars.
Hilsen avisredaktøren
Berit Bye Engh
Lagets nettadresse: www.husflid.no/lillehammer Besøksadresse: Fåberggata 104,
Lillehammer
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