Medlemsavis nr. 4 – desember 2016

Leiaren har ordet...
Tenk at det allerede er jul, nyttår og årsmøtetid...
Januar starter med tettpakket program, bare se på oversikten. Styret har jobba veldig
godt sammen og vi har til tider også hatt det veldig hyggelig sammen.....

Året har hatt stor aktivitet, noe dere vil kunne lese ut av årsmeldingen, som skrives i
disse dager. Det er alltid noe som foregår i Lillehammer Husflidslag.
Vi er heldige som har mange medlemmer som er aktive, men jeg tror vi også har noen
som sitter på gjerdet...så hopp ned og bli med på det som skjer.
La 2017 bli et like aktivt og positivt år som dette som nå ebber ut.
Jeg ønsker dere en flott jule- og nyttårsfeiring.
Plutselig sees vi igjen, - til neste år!
Godt nytt år!! frå'n Nina

JULEMARKEDET 2016
Årets siste og store begivenhet er over, Julemarkedet på Maihaugen. Det var
Lillehammer Husflidslag som i sin tid startet opp markedet, om enn i en litt mindre
målestokk enn det det er i dag, - det er det ikke mange som vet...
Komiteen har vært rimelig stabil, men i år ble det to ledige plasser, og dermed ble Ellen
Marit Riise og Anne Sveen Milling med. Nye koster koster godt sammen med de
velbrukte.. Dugnadslista ble fylt opp, varene strømmet på og alt lå godt til rette da
portene åpnet seg for publikum! Vi er veldig stolte over å kunne få lov til å disponere
Julingården og lokalene der, faktisk hele gårdsplassen, alt på bakkeplan er faktisk vårt!
Tusen takk til dere alle! Uten dugnad er dette umulig! Vi hadde over 40 på lista vår....

Hellig Tre Kongersfest
Styret sier tusen takk for dugnadsinnsatsen på julemarkedet og ellers i dette året, og
inviterer hele dugnadsgjengen til Hellig Tre Kongersfest i våre lokaler Fåberggata 102
FREDAG 6.januar 2017 kl.19.00 – 21.00.
Påmelding til Petra innen 2.januar på mobil nr 917 92 827 eller
e-post: petrae66@gmail.com
PS: maks 25 stykker
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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 102.

NB! Vertskapsoppgaver
På alle møter ønsker vi at noen tar med noe til kaffen, enkel bakst eller frukt. Noen er valgt
ut...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.
VI STARTER ALLE KVELDER KLOKKA 19.00 !

Onsdag
18.januar

Medlemsmøte, foredrag om snorer og bånd ved Anne Grethe
Stuksrud
Vertskap: Anne Feiring Andersen og Sigrid Lindvik

Torsdag
26.januar

Strikkekveld, tema dominostrikk med Petra. Ta med garn og pinner.

Mandag
30.januar
Onsdag
8.februar

ÅRSMØTE, se egen innkalling i avisa

Vertskap: Sylvi Ovanger og Gunvor Mæhlum

Arbeidskveld, Tema nupereller, Inger Lier lærer bort, de som har tar
med skyttel og tråd som egner seg
Vertskap: Live Haave og Bodil Hagen

Onsdag
22.februar
Torsdag
23.februar
Onsdag
8.mars

Arbeidskveld, Tema nupereller, Inger Lier lærer bort, ta med
utstyr om du har
Strikkekveld, Tema dominostrikk med Petra,
Vertskap: Astri Floberghagen og Arnhild Orderløkken
Arbeidskveld, Tema gimping, Anne Milling viser og lærer bort, om du
har så ta med gimpegaffel, heklekrok og egnet garn

Onsdag
15.mars

Vertskap: Heidi Warnken og Kjersti Solberg Stryken
Arbeidskveld, Tema gimping, Anne Milling viser og lærer bort, ta med
utstyr om du har

Onsdag
22.mars

Vertskap: Jorunn Lyngved og Lise Skoug Obel
Arbeidskveld, Tema gimping, Anne Milling viser og lærer bort, ta med
utstyr om du har

Torsdag
30.mars

Vertskap:Astrid Haug og Christel Hjemberg
Strikkekveld, Tema strikke trekantsjal med Nina. Sjalet er tenkt til
bunad, så ta med garn i passende farge og rundpinne

Torsdag
27.april

Vertskap: Elin Lier og Inger Lier
Strikkekveld,Tema trekantsjal med Nina fortsetter
Vertskap: Gerd Kjos og Sigrun Tveiten

NB! Arbeidskveldene i vinter har tema for de som vil prøve en ny aktivitet. Ellers
åpent for å ta med arbeid du vil ha gjort ferdig eller trenger litt hjelp til.
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Bli med på kurs! Har du spørsmål eller ønsker så kontakt studieleder Ingrid Kleiven. Bindende
påmelding til : ingrid.kleiven@ntnu.no , eller mob. 95 88 69 95, kursavgift må være innbetalt

til kto nr. 2000.25.53598 2 uker før kursstart for å beholde plassen.
Bortsett fra vevkurset er ALLE kurs i våre lokaler.
Oppstart FLATVEV, 12 kvelder (48timer)
10.jan.
Sted: Lillehammer husflidslags vevstue på Øvre Smestad gård
Kl.18-22 Lærer: Ellen Strangstad
Pris: 2100 kr for medlemmer, 2850 kr for ikke medlemmer
Bindende påmelding innen 23.des. 2016 Max 9 deltakere.
Kurs som
er i gang

Mars-mai

Håndsøm av damaskkjol fortsetter
5/1,19/1 og 2/2 2017 kl 18.00-21.00
Brodering av bunadskjorte siste kveld 25/1 2017 kl 18.00-21.00
Brodering av bunad siste kveld 1/2 . 2017 kl 18.00-21.00
Sammensying av bunadskjorte 9/3-16/3-20/4 og 4/5
Lærer: Hjørdis Kokslien Torsgard
Kr. 1000.- for medlemmer og Kr. 1400,- for ikke medlemmer
Bindende påmelding innen 20.feb. 2017

Mars-april

Håndsøm av damaskkjol/rondastakk.
16/2 start med info, valg av stoff og kurslærer Mona Løkting tar mål av
deltakerne. Ellers går kurset på helger 4/3-5/3, 18/3-19/3, 29/4-30/4, alle
dager kl 10.00-15.00
Medlemmer kr 2100,- og ikke medlemmer kr 2900,Bindende påmelding innen 1.feb. 2017

Feb. mars

Kurs redesign/omsøm av klær.
Lærer: Sølvi Høibakken
Kursstart: 1.feb. 18-21.00, 18. og 19.feb. kl.10 – 15.00, 1.mars kl.18-21.00
Har du noe i garderobeskapet du vil omskape er dette muligheten.
Deltakerne må ha erfaring i søm og bruk av symaskin. Min 6 og max 10
deltakere.
Bindende påmelding innen 16.jan. 2017

Videre planlegges det kurs i Skinnfell og plantefarging.
Jan mars
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UNG HUSFLID for barn fra 9 år og oppover
Starter opp 23.januar hver mandag, kl.18 – 20, 8 kvelder.
Aktiviteten er i våre lokaler i Fåberggata 102
Pris: medlem kr. 350,- / ikke medlem kr. 600,- (NB Materialer inkludert
i prisen)
Instruktører Bjørg Ramsrud, Anne-Karin Aasen Engebretsen og Anne
Guri Isum
Påmelding på eget skjema til ingrid.kleiven@hig.no innen 15.januar.
Skjema legges ut på husflid.no/lillehammer

Innkalling til årsmøte 2016 i Lillehammer husflidslag
tirsdag 31.januar kl.19.00 i Fåberggata 102
Vanlige årsmøtesaker.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet meldes styret innen 6.januar 2017. Sakspapirer
kan fås uka før årsmøtet ved å henvende seg til Nina.
Valgkomite; Inger Lier (leder), Else Solvang og Bjørg Ramsrud
Servering av kaffe og kaker
Etter årsmøtet viser og forteller Mona Løkting oss om korsetter. Trekning av vårt lotteri.
Demonstrasjon av håndverk på Husfliden
Husfliden ønsker aktivitet i butikken og vi får godtgjøring for å vise en teknikk 1 gang
pr.måned. 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@ntnu.no, eller mob. 95 88 69 95
Rabatter
Minner om at dere som medlemmer i husflidslaget får 10% rabatt både hos Hobbiten i
Storgata (ikke garn) og på Husfliden (gjelder ikke selve bunaden)
Grasrotandelen! Spiller DU eller DINE noen spill innen Norsk Tipping oppfordrer vi om
at grasrotandelen gis til husflidslaget.
Oppgi vårt org.nr: 875555642 til kommisjonæren.
Mange bekker små vet dere, se om dere kan få familie, venner, kjente til å støtte nettopp oss

Småstrikk – kanskje noen ideer til neste års «Katta i sekken» ?

Styret takker for godt samarbeid og innsats i året 2016
og ønsker alle god jul og godt nytt år!
PS: Er du på Facebooksida vår? Del og lik oss så blir vi
flere i det nye året!
Neste medlemsavis kommer til våren. Send gjerne inn stoff. Vi tar også i mot aktuelt stoff og
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 102, Lillehammer
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