Medlemsavis nr. 1 – mars 2016
Styret i Lillehammer husflidslag 2016:
Leder: Nina Haugen Storhaug (gjenvalg)
Nestleder: Mona Løkting (ny)
Kasserer: Petra Eichler (gjenvalg)
Sekretær: Anita Foss (ikke på valg)
Studieleder: Ingrid Kleiven (ikke på valg)
Vara: Randi Myhre (ikke på valg) og Hjørdis K. Torsgard (ny)

Vevsymposium
Som nevnt i forrige avis arranger Norges husflidslag i samarbeid med Maihaugen
Nordisk vevsymposium på Lillehammer 21.-23.okt 2016. Kirsti Krohn og Anne Guri
Isum er lagets representanter i en komité som planlegger aktivitet i byen lørdag.
Vi trenger mange hjelpere denne dagen, det blir morsomme aktiviteter der alle kan
bidra. Vi skal veve på trær, lage en naturvev, veve portrett av Sigrid Undset og selvsagt
reklamere for veving og for husflidslaget.
NB! VI TRENGER: gamle T-skjorter i svart og kvitt (kan være litt dekor på). Start gjerne
rydding i skuffer og skap med en gang!!
Ta med til lokalet vårt, der finner du ei kasse for innsamling.

HUSFLIDEN Lillehammer 100 år i 2016.
I den forbindelse arrangeres aktivitetskvelder en gang i måneden. Følg med på
Husflidens annonser. I juni markeres jubileet med rødlisteteknikker, og vi er igjen på
plass med demonstrasjoner.

SOMMERKURS FOR BARN
For femte år på rad kan vi invitere til UNG HUSFLID uke på Sundgården. Det blir som
tidligere første uke i skoleferien, hver dag fra kl.9.00 – 15.00.
Alder fra 8 år (de som starter i 3.kl til høsten) og oppover.
Tema/aktiviteter er ikke helt bestemt, men det blir nok mye ull.
Voksne instruktører blir: Chanita Fagerhaug, Kirsti Krohn, Christel Hjemberg, Tone
Myhren og Anne Guri Isum. Hjørdis K.Torsgard blir med som kokke/altmuligdame.
Vårt program kommer i kommunens hefte over alle sommeraktiviteter, og legges også ut
på vår Facebookside, og sendes ut på mail når alt er klart.
MEN start reklamen allerede nå, kanskje du kjenner noen som har lyst til å delta.
HAR DU LYST PÅ VEV
Liten vev med ben- da kontakter du Marte Kraabøl, tlf. 48896013
STOR VEV – kontakt Hilde Skogvang Olsen, tlf.90726200
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På møter og strikkekvelder har vi gratis kaffe og kaker, samt loddsalg. Ta med kopp og
innesko. Når ikke annet er nevnt, er aktivitetene i husflidslagets lokaler i Fåberggata 104.

NB! Vertskapsoppgaver
På strikkekvelder og medlemsmøter ønsker vi at noen tar med noe til kaffen, enkel bakst eller
frukt. Oppgaven er også å koke kaffe/ te (finnes i våre lokaler), 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 en fra styret tilstede på møtene.

Onsdag
9.mars
Kl.19-21

Arbeidskveld

Torsdag
17.mars
Kl.19-21

Strikkekveld

8.april
Kl.17.00

BESØK hos MENT på Fåberg

Torsdag
21.april
Kl.19-21

Strikkekveld

Torsdag
19.mai
Kl.19-21

Medlemsmøte med tema BUNAD

11.juni

TUR til Valdres – se eget innlegg.
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Ta med eget arbeid. Er det noe du har lyst til å lære så få gjerne med
deg en som kan hjelpe deg også 
Har du lyst på noe til kaffen må du selv ordne dette.
Tema: Tvebandstrikking, Hjørdis K.Torsgard lærer bort hvordan vi
lager vrangbord med tvebandstrikk.
Ta med garn i to kontrastfarger og 5 pinner.
Vertskap: Polly Westlie og Gro Skjåk Stokka
Adresse: Elvefaret 16 på Fåberg
Omvisning /orientering om bedriften, mulighet for en handel.
Besøket er gratis og inkl. kaffe og en kakebit.
Vil du vite mer om Ment se produktkatalogen på www.ment.no 
Påmelding til Randi Myhre pr mail:
randimyh@bbnett.no eller 41163719 innen 3.april
Felles kjøring fra parkeringen på Kulturhuset Banken kl.16.45.
Tema: Strikke fingervotter på langs. Instruktør: Kjersti Solberg Stryken.
Ta med: tynt ullgarn og 2 lange pinner evt. rundpinne.
Vertskap: Astrid Berntsen og Solveig Bakken Buraas
Inspirasjonskveld for alle som har fått lyst på ny bunad/bunadskjorte. Vi
satser på flere kurs innen tema bunad til høsten!
Mona Løkting og Hjørdis K.Torsgard inspirerer oss til å bli med på kurs
i brodering av bunad, håndsøm av damaskkjol/rondastakk, brodering
og søm av bunadskjorte.
Om du slett ikke vil sy/gå på kurs, er du selvsagt hjertelig velkommen
til å delta på denne kvelden!
Vertskap: Nina H.Thommesen, Sylvi Ovanger og Elin Lier
(vi håper på stor oppslutning, derfor tre kakebakere )

TUR til Valdres - Lørdag 11.juni
Besøk på ”Sølv og tre” i Øystre Slidre og deretter besøk med omvisning på
Valdres Folkemuseum på Fagernes.
Avreise: Buss fra Lillehammer Skysstasjon kl. 8.00.
Vi regner med å være tilbake ca kl. 19.00.
Vi byr på kaffe og biteti på bussen.
Lunsj spiser vi til selvkost på restauranten på Valdres Folkemuseum.
Pris: Kr.150 medl., kr.350 ikke medl.(Betales ved påmelding til kto. 2000.25.53598 )
Bindende påmelding innen 1.juni 2016 til Ingrid F. Kleiven 958 86 995,
ingrid.kleiven@hig.no
Begrenset antall plasser så meld deg på med en gang så er du sikker på å få bli med.

Bli med på kurs! Har du spørsmål eller ønsker så kontakt studieleder Ingrid F.Kleiven,
ingrid.kleiven@hig.no, eller mob. 95 88 69 95

Oppstart

FLATVEV, 12 kvelder (48timer)
Kurset er fullt og godt i gang.

2.og 3.mai
Kl.18 - 21

Lag din egen soplime
Deltagere fra tidligere kurs i sopelimelaging er instruktører.
Maks. 8 deltakere
Påmelding til Ingrid Kleiven innen 25.april.
Alle må hente kvist på forhånd, flere opplysninger får du ved påmelding.

Veving på grind
Kurs uten lærer for de som tidligere har deltatt på kurs med Anne Grete
Stuksrud eller de som har annen kjennskap til grindvev.
Vi prøver å komme i gang igjen med bandveving. Den som ønsker å bli
med, melder seg til Ingrid F.Kleiven.
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MEDLEMSKAP
Vi har fått flere nye medlemmer etter nyttår og ønsker dere alle velkommen!
Samtidig må vi dessverre fortelle at vi av 240 navn på vår liste har 66 som ikke har
betalt medlemskontigent! Dette synes vi er altfor mange og vi drister oss til å minne dere
på å sjekke betaling. Vil du ikke lenger være medlem er det lov, da kontakter du selv
Norges husflidslag og sier opp ditt medlemskap. Håper dette ikke gjelder så mange av
dere 

ÅRSMØTER
Første helg i mars er det årsmøte i Oppland husflidslag.
Representanter på årsmøtet er: Nina H.Storhaug, Mona Løkting og Ingrid F.Kleiven.
Lørdag foregår det mange kurs og vi håper mange fra vårt lag har meldt seg på.
Senere i vår er det årsmøte i Gudbrandsdalens husflidsforening. Styret sørger for
utsendinger fra Lillehammer husflidslag.

UNGDOMS- OL
Takk til alle som bidro på Workshop under Ungdoms OL !
Spesielt artig av mange av våre ungdomsmedlemmer var så aktive! Mange hadde
morsomme kvelder, vi lærte bort og vi lærte selv. Vellykket arrangement og stor honnør
til Brita som stod på hele uka – dette var god reklame for Norges Husflidslag.

PÅ FLYTTEFOT
For femte gang siden vi fikk egne lokaler, er vi igjen på flyttefot. Denne
gangen slapp vi å gå på husjakt, da vi fikk forespørsel fra naboen om vi ville
leie nyoppussa lokaler i 1.etasje i YK-huset. Styret har vært på befaring og
besluttet at vi flytter!
Vi satser på at møtet 19.mai foregår i nye lokaler. Alt er kanskje ikke på
plass, men du trenger neppe å ta med deg stol.
Innen 1.juni skal alt være flyttet og ny besøksadresse er:
YK-huset, Fåberggata 102
Vi gleder oss !
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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
Demonstrasjon av håndverk på Husfliden
Husfliden ønsker aktivitet i butikken og vi får godtgjøring for å vise en teknikk
1gang/mnd. Ukedag og dato, samt aktivitet bestemmer du/dere, varighet 3 timer og to
personer hver gang. Enkle teknikker er gjerne det beste.
Har du mulighet for å ta en økt, kontakt Ingrid Kleiven, ingrid.kleiven@hig.no, eller mob.
95 88 69 95

Polly Westlie og Live
Haave i aktivitet på
Husfliden.
Er det englemasker ? eller
er det tveband, eller begge
deler?
Hva skjer neste gang vi
viser fram en teknikk?
Hvem melder seg?

Rabatter
Minner om at dere som medlemmer i husflidslaget får 10% rabatt både hos
hobbybutikken Lou- Rey ( i Kremmerhuset), Hobbiten i Storgata ( ikke garn) og på
Husfliden (gjelder ikke bunad)

GOD PÅSKE!
Ikke glem å ordne deg med
lit kreativt påskearbeid 
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Neste medlemsavis etter sommerferien. Send gjerne inn stoff. Tar også i mot aktuelt stoff
/bilder som vi kan legge ut på nettsida vår.
Hilsen avisredaktørene
Nina H. Storhaug sini-sto@frisurf.no og Anne Guri Isum aguriisum@gmail.com
Avsender: Lillehammer husflidslag,
Postboks 700, 2604 Lillehammer

Lagets nettadresse: www.husflid.no/lillehammer Besøksadresse: Fåberggata 104, Lillehammer
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