Snorgaffelen 

Utgave 2/2017 (mars 2017)

Til alle medlemmer

Jeg skriver min første “Snorgaffelen”, og jeg takker for tilliten som nyvalgt leder for
laget vårt. Samtidig benytter jeg igjen anledningen til å takke Gretha Ristad for seks
års flott lederskap og innsats for Østensjø husflidslag.
Styret som ble valgt på årsmøtet 25. januar er:

Vi har mye å glede oss til denne våren.
Dere har sikkert haket av i kalenderen for både Gøy-med-garn-kvelder,
Håndarbeidstreff, Sy-sammen, marked og temamøter. Allikevel, merk dere noen
datoer denne våren og fyll inn med temaer! Se også arrangementene på vår
facebook-side https://www.facebook.com/Ostensjo/ etter hvert som de nærmer seg.
Vårmarked.
25. og 26. mars, Oppsal samfunnshus 2. et. begge dager kl 1100-1600: Lørdag har
vi påskeverksted og “edderkopp-makeri”; barna får lage edderkopper, mens det i
Oppsal bibliotek er tema “Reptiler” denne dagen. Vi gleder oss til å se deg på
markedet, enten som “produsent” eller som besøkende med venner og kjente!

Vi lager påskepynt.
28. mars: Temamøte kl 19-21: Det blir stasjoner med filtsøm, garn, maling og
hekling.
Rødlisteteknikker med fokus på brikkevev.
29. mars: Husflidskafe i Bondeheimen i Rosenkranzgate 19-21. Vårt husflidslag er
vertskap. Også andre teknikker vil bli presentert. Anette Solberg Andresen fra
Veveriet demonstrerer brikkevev.
Geriljabroderi
25. april: Temamøte 19-21: Med Ann Guri Gunnerød, husflidskonsulent i Akershus.
UFO= uferdige objekter
5. mai kl 1400 i Fuglemyra kafe: Kom og gjør ferdig noe av det du har liggende! Her
kan du få støtte, veiledning og hjelp.
Helt naturlig
11. mai: Temamøte 18-20: Info om fremmøtested kommer senere. Vi går en tur i
skogkanten med Catharina Normann som lærer oss om spiselige vekster vi vanligvis
bare går forbi. Catharina Normann er tidligere leverandør av nær-vekster til
restauranten Maemo.
Bydelsdagene
27. mai til 2. juni er det bydelsdager. Vi har under planlegging et samarbeid med
kafe X om å kunne stille ut og tilby varer for salg noen av dagene i Oppsal bibliotek.
Det kommer mer informasjon med mulighet for å melde seg til aktiviteten.
Fuglenes dag ved Østensjøvannet. arr. Østensjøvannets Venner
28. mai: Laget vårt steker sveler og koker kaffe under arrangementet ved
Østensjøvannet.
Strikke- / heklekonkurransen
Det kom inn to fine bidrag til konkurransen. Begge bidragsyterne har fått gavekort til
bruk på Husfliden A/S. Begge bidragsyterne leverte flotte pulsvanter. Se også omtale
på vår facebookside.
Nytt om Ung husflid
I tillegg til de faste møtene for Ung husflid, skal vi denne våren være sammen med
Bøler tekstilverksted i et prosjekt for å bidra til å integrere barn og unge fra andre
kulturer gjennom å formidle tekstilhåndverk. I laget vårt er det Aina Martinsen, Eva
Lunde og Marita Randa som har ansvar for Ung husflid.

Kurs våren 2017 er i gang for lengst
Østensjø husflidslag arrangerer to kurs denne våren; Strikkekurs med Maibritt
Christensen og Hekle-hakke-kurs med Berit Helgeland. Strikkekurset har denne
våren seks deltakere og heklekurset har to deltakere.
Grasrotmidler fra Norsk Tipping
Vi 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.
Fortell oss!
Vi vil gjerne ha innspill fra deg til Snorgaffelen.
● Hva synes du vi skal skrive om?
● Har du forslag til temaer for gruppene og møtene våre?
● Har du en opplevelse, et spesielt håndarbeid, en oppskrift, en interesse eller
en husflids-reise du vil dele eller anbefale?
Vi hører gjerne fra deg.
Lagets mailadresse: snorgaffelen@gmail.com
Lagets blogg: http://snorgaffelen.blogspot.com/ . Her finner dere artikler med bilder
fra kurs vi har gjennomført, møter i laget og arrangement vi har deltatt på. Lagets
facebook-adresse: https://www.facebook.com/Ostensjo/ . Den er åpen for alle.
Hilsen Inger

Hallan -lagleder-

