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Da er allerede en uke inn i det nye året. Hvor lang tid tar det før man blir vant med å skrive 17 bak
datoen. Håper alle har kommet seg vel gjennom julen og nyttårshelgen. Den ble vel hvit for noen
av oss, og for andre ble det mye vær. Kanskje vært greit inne med et strikketøy da?
Allerede nå i uke 2 starter vi opp med Gøy med Garn, og fra neste uke er også Håndarbeidstreff
og SySammen i gang. Og onsdag den 25. januar skal vi gjennomføre Årsmøte.
Vi skal når årsmøte er ferdig utfordre dere på det vi har kalt «Luer som Varmer». Her vil det
komme mer info lenger nede i Snorgaffelen og mer kommer det på nettet etter hvert.
Temamøte skal det også bli utover våren, Og da med besøk av strikkedesigner (det er i februar)
Ung Husflid skal denne våren ha et par av «Torsdagskveldene» sin på dagtid på lørdager i
Fuglemyra kafe. Og da skal vi fram med symaskin og stoffer. De skal lære å sy lapper.
Så har du et barn, barnebarn, tantebarn eller nabobarn som kunne tenke seg å være med så meld
fra til Aina eller Inger. Vi har plass til mange.
Fra i høst har de lokale husflidslagene tatt over ansvaret for hver sin Fylkesstrikkekafe på
Bondeheimen siste onsdag i måneden. Østensjø Husflidslag skal være ansvarlig for den i mars.
Nærmere bestemt onsdag 29. mars. Vi komme tilbake med ytterligere informasjon om dette.
Husk at laget har egen felles mailadresse som er: snorgaffelen@gmail.com
Vi minner også om lagets egen blogg s om du finner på http://snorgaffelen.blogspot.com/ .
Her finner dere artikler med bilder fra kurs vi har gjennomført, møter i laget og arrangement vi
har deltatt på. Er det andre ting dere synes vi skal skrive om på denne bloggen så si ifra.

Hilsen Gretha Cecilie Ristad.
Lagleder

Hva skjer framover?
Årsmøte Onsdag 25. januar kl. 19.00 Oppsal Samfunnshus
Egen innkalling er sendt ut med Snorgaffelen
Etter møte er det Temamøte med tema «Luer som Varmer»
Det er en gruppen på Facebook som heter «Kjærlighet og Varme på Veien» og som oppfordrer til
å lage luer/hodeplagg til kreftsyke som trenger noe varmt å ha på hode.
Vi har fått tak i noen strikkete luer i sort som vi vil ha hjelp til å dekorere før de kan leveres.
De ønsker luer i alle størrelser til liten og stor, jente, gutt, ungdom, damer og herrer. Eneste kravet
som stilles er at luene kan vaskes og at de er laget av material som ikke klør. Altså både ull og
bomull, som er behagelig og myk mot en ømfintlig hud. (Syntetisk garn er også brukelig, da det
finnes mange som syns det er bra). Luene skal være vasket før levering.
Så hvis noen ønsker å strikke/hekle egen lue er det også velkomment.
Mer info på møte.
Temamøte Mandag 13. februar kl. 19.00 Oppsal Samfunnshus
Da får vi besøk av designer Ann Myhre, som går under navnet Pinneguri. Hun er designeren bak
mønsteret til «Sinnasauen-jakken».
Hun vil komme med tips og råd til strikking, hva det blir når hun kommer til oss får vi se. Men
noe av det hun gjerne underviser i er - Strikking av sokker dra tåen og opp, Strikking av genser fra
halsen og nedover, - Oppklipping av åpninger uten å sy på maskin først.
Husflidsmarked. Lørdag 25. og søndag 26. mars kl. 11.00 – 16.00 Oppsal Samfunnshus
Vi skal også denne våren arrangere Husflidsmarked over to dager, begge dager kl. 11.00 – 16.00.
Den skal også inneholde aktiviteter for både barn og voksen (eks. Strikkekafe) Dette gir en liten
begrensning i hvor mye varer vi kan ha med. Så her vil egen medlemmer bli prioritert, men andre
utelukkes ikke. Det kommer egen invitasjon på dette litt senere.
Påmelding til markedet er på mailadresse snorgaffelen@gmail.com eller telefon til Gretha C
Ristad tlf. 917 66 031 innen fredag 17. mars.

Våre faste grupper:
Laget har tre voksengrupper som møtes annen hver uke både vår og høst. Og så har vi eget lag for
Ung Husflid. Les mer om dem her eller i vårens katalog under Østensjø Husflidslag.
Ung Husflid – tilbud til barn og unge
Minner om Ung Husflid som har møte hver første torsdag i måneden fra kl. 18.00 – 20.00.
(gjelder februar, mars og juni) og første lørdag i april og mai, da på formiddagen. Alle barn over 8
år er velkommen. Har du barn selv, barnebarn, tantebarn eller nabobarn som kunne hatt glede av å
delta på dette så møt opp med dem. Husk at vi må få aktive unge som kan overta laget etter oss en
gang i framtiden.
Pris medlemmer kr. 10.- ikkemedlemmer kr. 20.-

Ung ”Gøy med garn” som er annenhver tirsdag i 1 ½ time. Kl. 16.30 – 18.00.
Er du en som kunne tenke deg å hjelpe til på Ung Husflid, så trenger vi deg. Du behøver ikke
være der hver gang, men du være med en enkelt gang. Ta kontakt med Aina Martinsen på
tlf. 413 37 729 eller på mail Aina.lunde@hotmail.com
Håndarbeidstreff
Dette er formiddagsgruppen vår som samles i 4. etg på Oppsal samfunnshus annen hver tirsdag i
tiden 11.00 – 14.00 ta med ”matpakke”, kaffekopp og et håndarbeid.
Gøy med Garn
Eller som vi også kaller den: ”Strikke/hekle/brodere-kafe for alle interesserte”
Holder også til i 4. etg på Oppsal Samfunnshus annen hver tirsdag, men på kveldstid.
Kl. 18.00 – 21.00. På noen av møtene vil vi ha tema som blir annonsert på forhånd.
Ta med deg kaffekopp og ”strikketøy”/håndarbeide og bli med.
«SySammen»
Gruppen holder til i Fuglemyra kafe 6 torsdager vår og høst kl. 18.00 – 22.00. og er en gruppe
som inspirerer og hjelper hverandre med syprosjekter. Hovedsakelig med lappesøm/quilting, men
også annen type søm.
Kakebaking og kaffekoking på medlemsmøter og markeder.
Vi trenger hjelp til kakebaking til medlemsmøter, og kakebaking/svelebaking og kaffekoking på
markeder. Er du en som kunne tenke deg å hjelpe til?
Ta kontakt med Dagny Astrup på telefon 926 10 725
Grasrotmidler fra Norsk Tipping
Minner om at vi er registrert for å være Grasrotmottaker og håper at dere som leverer tipping
velger å la deres grasrotmidler tilfalle husflidslaget. Mottakernr. 98578187.
Vi ønsker også tilbakemelding
Har du innspill eller kommentarer til snorgaffelens innhold, så ta kontakt på mail
snorgaffelen@gmail.com
Vi ønsker også tilbakemelding om tema som du ønsker på møter eller kurs.

Med hilsen styret

