Medlemsavis nr.2 – juni 2017
Leiaren har ordet...
Ny avis, snart starter vi opp på et nytt halvår og du får anledning til å melde deg på nye kurs..
Se nøye over hva vi har å by på, velg og meld deg på til Ingrid.
Gjør det med det samme, - før du glemmer det!
Jeg takker for all lærdom hittil i 2017, alle lærerkrefter, alle vitebegjærlige og lærevillige både
medlemmer og andre.
Det er inspirerende med et aktivt lag.
Før vi starter på ferie og opplevelsene som venter på oss, skal vi avslutte dette første
semesteret vårt. Det gjør vi med spikking på Bjørstad, og samme uke kurs i plantefarging!
Alle hjerter gleder seg!
Styret ønsker deg en fin ferie, uansett hva du vil finne på!
GOD SOMMER, frå 'o Nina

Styret i Lillehammer husflidslag:
Leder:
Nina Haugen Storhaug; sini-sto@frisurf.no, 90119035
Nestleder:
Mona Løkting; mona.lokting@online.no 95795365
Kasserer:
Petra Eichler;
petrae66@gmail.com 91792827
Sekretær:
Anita Foss;
foss-ani@live.no 99242670
Studieleder: Ingrid Fonstad Kleiven; ingridkleiven13@gmail.com 95886995
Varamedlem: Hjørdis Kokslien Torsgard; thjrdis@yahoo.com 47675408
Varamedlem: Sylvi Ovanger; sylvo@online.no 90858843
Nettansvarlig:Anne Guri Isum; aguriisum@gmail.com 99293387
Revisor:
Polly Westli; kpwest@bbnett.no 99295125

Barnas Dag på Maihaugen søndag 27.august 2017
Som vanlig lager vi snorer/hoppetau med reperbane sammen med barna
Det blir dugnadskveld mandag 14. august kl. 18.00, hvor det skal klippes remser og du
får også opplæring med å bruke reperbane.
Vi trenger folk til både klipping, og for å delta på Maihaugen søndag 27.august
Meld deg på til studieleder Ingrid, ingridkleiven13@gmail.com eller mob. 95 88 69 95

Husflidsdagen lørdag 9.september 2017, tema strikking.
Vi ønsker å lage en festlig strikkedag rundt i byen, sittende, stående, liggende, syklende … med
strikketøy, ullgarn og nøster, alt som vekker oppmerksomhet.
Fra kl 11.00 – 15.00, med Husfliden som base.
Gi tilbakemelding om du blir med!
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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 serveres det noe til kaffen. Noen er valgt til å ta med enkel bakst eller frukt. De
skal også 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 !

Torsdag
8.juni

Sommeravslutning på Bjørstad

Mandag
14.august

Arbeidskveld

Torsdag
31.august

Strikkekveld

Onsdag
6.september

Onsdag
20.september
Torsdag
28.september
Onsdag
4.oktober

Onsdag
11.oktober
Onsdag
18.oktober:

Oppmøte og samkjøring fra Bankplassen kl 17.00
Det blir spikking i rått tre hos Ane Nyseth, Bjørstad Gård.
Laget ordner med kniver og emner til spikkingen. Om du har en kniv du
er glad i, bruker du den.
Kaffe og biteti blir servert!
Vi klipper remser og forbereder Barnas dag på Maihaugen. Du lærer
også å bruke reperbane/snordreier.
Tema: opplyses i GD, har du forslag tar vi imot med takk 😊
Vertskap: Anna Fjellstad og Mona Strandenes
Medlemsmøte
Torills Møbelrestaurering fra Østre Gausdal, kommer og viser oss
hvordan hun restaurerer et gammelt møbel.
Benytt anledningen og lær noe nytt!
Vertskap: Irene Fløtre og Else Wangen
Aktivitetskveld
Tema: kommer senere

Strikkekveld
Tema: opplyses i GD, har du forslag tar vi imot med takk!
Vertskap: Marit Moen og Bjørg Ramsrud
Medlemsmøte med tema billedvev.
Vi får besøk av billedveverske Ragnhild Enge.
Hun vil fortelle om sin arbeidsprosess, fra farging av garn til ferdig
vevnad.
Vertskap: Turid Sagløkken Bøen og Monica Engen
Aktivitetskveld
Tema: kommer senere

Medlemsmøte med tema kniplinger.
Vi får et foredrag og mulighet til både å se demonstrasjon og ferdige
arbeider.
Vertskap: Else Antonie Solvang og Polly Westlie

Torsdag
26.oktober

Strikkekveld

Onsdag
1.november

Aktivitetskveld
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Tema: opplyses i GD, har du forslag tar vi imot med takk 😊
Vertskap: Åshild Jenstad og Randi Slåsletten
Katta i sekken, forberedelse til julemarked.
Vertskap: Christel Hjemberg og Kari Nustad

Onsdag
15.november

Aktivitetskveld

Torsdag
23.november

Strikkekveld

Onsdag
22.november

Aktivitetskveld

Helga 2. og
3.desember
Onsdag
13.desember

Katta i sekken, forberedelse til julemarked.
Vertskap: Ellen Onsrud og Greta P. Aagesen

Tema: opplyses i GD, har du forslag, tar vi imot med takk 😊 Vertskap:
Gro Skjåk og Joan Zeiher
Vi lager einerkranser, forberedelse til julemarked.
Vertskap: Janneke Keersan og Bodil Hagen
Julemarked på Maihaugen
Innlevering av varer torsdag 30.11. Mer informasjon kommer.

Aktivitetskveld
Dypping av eget «Helligtrekongerslys»
Vertskap: Kirsti Krohn, Anne Karin Aasen Engebretsen og Elisabeth Ranheim

NB! Arbeidskveldene 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. Du får kaffe/te, biteti
tar du med selv 😊

UT PÅ TUR TIL RØROS OG SELBU
Lillehammer husflidslag er i sitt 85.år,
dette vil vi markere med å dra på tur til Røros og Selbu
Helga 26. og 27.august
Turen går med buss fra Lillehammer lørdag morgen, retur søndag kveld.
Lørdag: Vi stopper på Røros hvor vi får omvisning i Smelthytta med historien om
Bergverket og draktutstilling – «Ti finpussa». Kanskje er det noen som rekker litt
handling? Vi spiser lunsj til selvkost før vi setter kursen mot Selbusjøen Hotell og
Gjestegård.
Søndag: Vi besøker Selbu bygdemuseum som inneholder tematiske
gjenstandssamlinger som viser kjernen i bygdas mangfoldige kulturhistorie innen
håndverk, husflid og industri.
Etter dette besøket starter vi på hjemturen, med innlagte matstopp undervegs.
Pris: kr. 1300.- medl., kr. 1600.- ikke medl. til konto 2000 25 53598
Prisen dekker overnatting i dobbeltrom på Selbusjøen Hotell og Gjestegård, tre retters
middag, frokost og inngang på museum. Enkeltromstillegg er 220.Endelig program vil være klart senere og sendes de som melder seg på.
Bindende påmelding innen 1.august 2017 til:
Ingrid F. Kleiven tlf. 95886995 eller mail: ingridkleiven13@gmail.com (NB ny mailadr.)
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Bli med på kurs! Har du spørsmål eller ønsker, så kontakt studieleder Ingrid Kleiven.
Bindende påmelding til: ingridkleiven13@gmail.com eller mob. 95 88 69 95.
Kursavgift må være innbetalt til kto nr. 2000.25.53598, senest 2 uker før kursstart for å

beholde plassen.
Når ikke noe er oppgitt foregår kursene i Fåberggata 102.
Tid:
fredag 9.juni, kl.18.00 – 21.00,
lørdag 10.juni
kl. 10.00 – 16.00, søndag
11.juni, kl.10.00 – 15.00

Kurs i plantefarging
Lærer: Eli Lindstad
Sted: Hauger gard i Vingrom
Maks 8 deltakere Pris: 600kr for medlem, 850kr ikke
medlem
NB! Ledige plasser, vær rask og meld deg på snarest!

Tid:

Kurs i søm av mannsbunad fra
Infomøte torsdag 15/6 kl 19.00 Gudbrandsdalen.
Kurset starter høsten 2017 og vil gå over 60 timer.
Kurset deles i to, hvor vest og bukse sys før jul, 32
timer.
Etter jul sys jakke, også over 32 timer.
Man må regne med en del hjemmearbeid.
Pris: medlem kr 2200,- ikke medlem kr 3000,Lærer: Mona Løkting
Det vil bli holdt et informasjonsmøte 15. juni, for
planlegging av innkjøp etc. Maks 6 plasser.
Bindene påmelding innen 8.juni 2017
Tid:
Onsdag 23.august
informasjons/inspirasjonsmøte,
kl. 18.00 - 21.00,
helg 2. og 3. september, kl.
10.00 - 15.00,
13.september, kl. 18.00 20.00.

Kurs i omsøm/redesign

Tid:
mandager - 28.august,
4.,11.,18., 25.september og
2.oktober
kl. 11.00 – 13.00.

Kurs i grunnleggende strikking

Har du noe i garderobeskapet du vil omskape er dette
muligheten. Deltakerne må ha erfaring i søm og bruk
av symaskin.
Lærer: Sølvi Høibakken
Min. 6 deltakere, maks. 10 deltakere.
Bindende påmelding innen 1.august 2017

NYHET! Kurs på dagtid for unge mødre som ønsker å
lære å strikke enkle barneplagg. Kurset arrangeres, når
babyen sover.
Tema: elementære ferdigheter som å legge opp,
økninger, fellinger, strikke votter med tommel, sokker
med hæl, strikke enkelt mønster med to farger,
strikking på rundpinne og med 5 pinner.
Pris: kr. 400.Lærere: Hjørdis Kokslien Torsgard, Sylvi Ovanger,
Ingrid Fonstad Kleiven
Bindende påmelding innen 1.august 2017
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Tid:
12. september, kl. 18.00 –
22.00,
12 tirsdager

Vevkurs – flatvev

Tid:
Kurset går over 2 helger
7+8.oktober og 28+29.oktober
2017,
Tidspunkt: kl. 10-16.00 hver
dag (24timer)

Skinnfellkurs

Tid:

Kurs i brikkevev – nybegynner

12.9 – 26.9 – 10.10
Kl.18-21 (3timer)

Lærer: Petra Eichler
Pris: medlemmer kr. 500, ikke medlem kr. 700
Maks 8 deltakere.
Mer info om utstyr sendes til de påmeldte.
Bindende påmelding innen 20.august 2017

Tid:

Skjortemonteringskurs

19.10, 24.10 og 9.nov. fra kl.
18.00 –21.00.
+ 2 kvelder på nyåret.

Høstens kurs i montering av bunadsskjorte vil gå over
5 kvelder à 3 timer.
De to siste kurskveldene vil bli på nyåret 2018.
Pris: Medlem kr.1200 og ikke medlem kr.1500.
Bindende påmelding innen 1. oktober 2017.

Sted: Lillehammer husflidslags vevstue på Øvre
Smestad Gård
Lærer: Ellen Strangstad
Pris: Medl. kr. 2100.-, ikke medl. kr. 2850.Maks 9 deltakere
Bindende påmelding innen 25.august 2017
Vi inviterer til kurs i skinnfellsøm. Det er flere år siden
vi har hatt dette tilbudet, til høsten starter vi opp.
Pris: medlem kr.1200, ikke medlem kr. 1500
Maks 8 personer
Lærer: Nina Storhaug og Hjørdis Kokslien
Bindene påmelding: innen 14.september 2017.
Maks 8 deltakere.
Mer info om utstyr sendes til de påmeldte.
Vi har egne trykkblokker som kan benyttes når
sømarbeidet er avsluttet.
Hver og en kjøper inn egne skinn.

Vårt lag får økonomisk støtte fra Studieforbundet
Kultur og Tradisjon. Dette gjør at vi kan holde
forholdsvis lave priser på våre kurs.
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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, ingridkleiven13@gmail.com eller mob. 95 88 69 95
VIKTIG BESKJED: når vi demonstrer på Husfliden SKAL og MÅ vi bruke garn fra
Husfliden!
Rabatter
Minner om at dere som medlemmer i husflidslaget får 10% rabatt både hos Hobbiten i
Storgata (ikke garn), på Uldvaren 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☺
UNG HUSFLID på Sundgaarden.
Lillehammer husflidslag er glade for at vi også i år kan tilby ei hel uke med aktiviteter
for barn. Vi får låne Sundgaarden av Smestad ungdomskole og i uke 26 er vi klare til
å ta i mot 18 jenter! Voksne ledere i år er: Kirsti Krohn, Tone Sveinhaug Myhren,
Hjørdis K. Torsgard, Anne Guri Isum. I tillegg er en av våre dyktige ungdommer,
Felica Fossbakken, med som hjelper i år også.
Det var i år stor rift om plassene og de ble fyllt opp på 3 dager!
Hvis noen vil stikke innom å besøke oss disse dagene er det hyggelig. Vi har nok
ikke mye tid til overs, men ønsker gjerne at andre ser hva vi holder på med.
Kanskje du også vil bli med å hjelpe til en gang?

PS: Er du på Facebooksida vår? Del og lik oss så blir vi flere!
Neste medlemsavis til høsten. Send gjerne inn bilder og litt informasjon om dine kreative
sommeropplevelser. Vi tar også imot 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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