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Utgave  3/2017 (august 2017)

Til alle medlemmer
Tilbakelagt sommer betyr for de fleste av oss hverdager med litt tettere program og
faste rutiner. Jeg håper en av rutinene dine er å ta for seg den rosa katalogen fra
Oslo fylkeshusflidslag og krysse av for alle lagets aktiviteter og tilbud. Fordi……
…..vi har mye å glede oss til denne høsten.
Dere vil se at vi har satset på redesign av klær og strikkedesign denne høsten på
våre to temamøter i Oppsal samfunnshus. Arrangementene legges også ut på
facebook, og dere oppfordres til å dele med venner slik at mange får informasjon om
møtene våre. I tillegg har vi vårt tradisjonelle julemøte. Gøy-med-garn-kvelder, Ung
husflid, Håndarbeidstreff og Sy-sammen går hver annen uke gjennom høsten, se
katalogen for datoer og tid. På gøy-med-garn-møtene tilbyr vi tema noen av
kveldene:
19.9. Bøler-lua
17.10. Annerledes strikkekafe: Medlemmene kan selge/bytte fra “overskuddslager”
31.10. Gimping
28.11. UFO-møte
12.12. Bretting av papirstjerner

  Østensjødagen søndag 10.september på Bakkehavn gård
Dette årlige arrangementer har vi sammen med Østensjøvannets venner.
Husflidslagets bidrag er servering, samt at vi tilbyr en husflidsaktivitet for barn. Nytt
av året er at vi tilbyr salg av produkter som medlemmene har laget. Du har fått eget
brev med forespørsel om å delta.

Saueklipp-dagen på Norsk folkemuseum søndag 10.september
Ung husflids medlemmer tilbys denne søndagen å delta på arrangementet, egen
påmelding kommer.

  Mer samarbeid med Østensjøvannets venner
Laget vårt har fått tilbud fra Østensjøvannets venner om å bidra på søndager på
Bakkehavn gård med laging og servering av kaffe/te/saft og sveler samt å selge
egne husflidsprodukter. Østensjøvannets venner har arrangement hver søndag
12-14 frem til 29. oktober. Hvis du er interessert i å benytte denne muligheten noen
søndager i høst til salg av egne produkt eller bare ønsker mer informasjon, kontakt
meg på ingerhallan@gmail.com eller 91599523.
Husflidskafe i Kaffistova, Bondeheimen
Se katalogen s 48. Dette er et tilbud til alle som er glad i husflid. Ta med håndarbeid
og bli servert et tema “attåt”. Lokallagene arrangerer på omgang. Østensjø
husflidslag var satt opp som ansvarlig i november, men dette er utsatt til nyåret.
Allikevel, følg med på annonsering av programmet på husflid.no og facebook.

   Vi trenger flere voksne for å hjelpe med Ung husflid
Liker du å lage ting sammen med barn og unge? Ung husflid møtes i Oppsal
samfunnshus hver annen tirsdag kl 1630-1800. Vi hører gjerne fra deg for å avtale
når du kan stille i løpet av høsten. Ta kontakt med Aina Martinsen
aina.lunde@hotmail.com eller tlf 41337729 for spørsmål.
Ung husflid i Bøler og Oppsal bibliotek
Biblioteket tilbyr barn og unge praktiske aktiviteter på lørdager fra kl 13-15. De har
henvendt seg til oss, om laget vårt ønsker å bidra noen lørdager med enkle
husflidsaktiviteter. Hvis du vil bidra, ta kontakt med ingerhallan@gmail.com eller
91599523.

Oslo strikkefestival 20-22.0ktober
Denne festivalen er et høydepunkt for strikkeglede. Se det rikholdige programmet
http://www.oslostrikkefestival.com/
Konkurranse: Lag et forkle
Se utlysing av konkurransen i mail fra OFHL 18. juni. Bidrag kan leveres til Inger
Hallan eller en annen i styret innen 22. september. Lagets frist for innlevering til
OFHL er 1. oktober.

  Vi blir større

Laget vårt har hatt en gledelig økning av medlemmer det siste året. Kanskje er det
nettopp du som har snakket laget vårt opp og motivert noen til å melde seg inn?
Bare fortsett med det! På de neste treffene våre legger vi frem kataloger og program
som du kan dele med venner og bekjente.
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 Østensjø husflidslag.
Mottakernummer er 98578187.

 Fortell!

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-

