Medlemsavis nr. 3 – nov. 2017
Informasjon fra styret:
JULEMARKEDET 2017
Dugnadslista er snart klar, kunne gjerne hatt flere hjelpere på søndag.
Merkelappene er utsendt til de som har meldt fra om varelevering. Om noen fortsatt sitter på
gjerdet er det bare å gi beskjed til Nina, så sender hun merkelapper etc.
Torsdag 30/11 – innlevering av varer 17.00 – 18.30 i Julingården på Maihaugen
Lørdag 2/12 – Julemarkedet starter 11.00 – 18.00 (ute)
Søndag 3/12 – Julemarkedets siste dag, kl.11.00 – 17.00 (ute).
Vi gleder oss til å jobbe sammen og bli bedre kjent med hverandre på denne årlige og sosiale
dugnadshelga!

Hellig Tre Kongersfest
Lørdag 6.jan kl.13 inviteres du til våre lokaler til denne tradisjonelle markeringen.
Påmelding til Petra Eichler på e-post: petrae66@gmail.com eller mobil 91792827 innen 2.januar
2018. Førstemann til mølla!
Alle medlemmer er hjertelig velkommen!

Veving av Sigrid Undset –
Nå er vevingen som ble startet opp på Vevsymposiumet høsten 2016
ferdig! Styret takker alle som har bidratt til å gjøre denne jobben.
En ekstra takk til Kirsti Krohn som hadde ideen og turte å sette den
ut i livet.

Nå gjenstår litt montering og så henges «Sigrid» opp i lokalene våre.

Barnas Dag 27.august på Maihaugen. Mange medlemmer hjalp ca 100
barn med å lage sitt eget hoppetau ved hjelp av reperbane.
Dette var godt forberedt med over 100 nøster oppklipte remser av
bannere fra Ungdoms OL.
Dagen hadde sol ute og sol inne, det var sol i hjerte og sol i sinnet.
Vi har sikret oss flere bannere så neste år gjentar vi suksessen.
Håndverksdagen 24. september på Maihaugen hadde flere av våre
medlemmer stand på Stortorget, hvor de solgte sine produkter.

PARKERING
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VIKTIG melding vedrørende PARKERING:
Vi har blitt oppfordret til å parkere ved Folkets Hus, ved Posthuset innkjøring fra Løkkegata eller
andre steder.
Dette for ikke å skape problemer for YK-husets beboere og de tjenestene de har.
Da er alle informert. Tusen takk.

Rødlisteteknikker
Lillehammer husflidslag tok oppfordring fra husflidskonsulent Brita Rusten Åmot om å melde inn
«Stiving av tørkle til Rondastakk» som rødlisteteknikk. Astrid Berntsen demonstrerte og fortalte
hva som skulle gjøres fra A til Å. Etter vask, stiving, stryking og bretting ble tørklet knyttet på
modell og filmet.
Nå gjenstår filming av nålbinding og brikkevev som også er våre rødlisteteknikker.

Demonstrasjon av håndverk på Husfliden
Husfliden ønsker fortsatt aktivitet i butikken og vi får godtgjøring for å vise en teknikk 1
gang/mnd. 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 mld til 95886995

På møter og strikkekvelder serverer vi kaffe. Vertskap har med kake el.l. Lodd til vårt eget
lotteri selges hver gang vi møtes. TA MED KOPP!.
Når ikke annet er nevnt, er aktivitetene i husflidslagets lokaler i Fåberggata 104.

NB! Vertskapsoppgaver
På alle typer medlemskvelder ønsker vi at noen tar med noe til kaffen, enkel bakst eller frukt.
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.

Strikking for yngre damer på torsdager
Dato: 7. desember, 4. januar, 11. januar, 1. februar, 15. februar
Hjemmeværende/gravide/småbarnsmødre kl. 12-15,
Ynge damer kl. 18-21
Etter ønske satser vi på to nye typer strikketreff. Åpent for alle som
ønsker å strikke sammen med likesinnede. Det blir også mulighet
for en kaffe/tekopp.
OBS OBS!! Nytt tilbud, spre dette til alle unge! Åpent for alle!
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Onsdag
13.des
Kl.18-21

Lucidagen feires med lysdypping.
Alle får dyppe sitt eget «Hellig tre kongers lys»!

2.og 3.des

Julemarked på Maihaugen

Lørdag
6.januar kl.13
Torsdag
18.jan

Kl.18.18!!!

Vertskap: Kirsti Krohn, Anne Karin Aasen Engebretsen og Elisabeth
Ranheim
De som ikke har fått oppgaver må gjerne komme på julehandel.
Ta med venner og kjente, vi sees i Julingården!
«Hellig Tre Kongers fest», se egen invitasjon.

«Hemmelig møte»
Sett av kvelden, tema er hemmelig, og vi håper du blir litt nysgjerrig og
kommer!
Innlegg av husflidskonsulenten Brita Rusten Åmot.
Vertskap: Kari Larsen og Inger Lise Skogsrud

Onsdag
10.januar
Kl.18-21

Vi vil starte med ÅPENT HUS hver onsdag

Onsdag
17.januar
Kl.18-21
Onsdag
24.januar
kl.18-21
Torsdag
25. januar
Kl.19-21
Tirsdag
30.januar
kl 19-21
Onsdag
7.februar
Kl.19-21
Onsdag
14.feb
Kl.18-21
Onsdag
21.feb
Kl.18-21
Torsdag
22.februar
Kl.19-21

Åpent hus
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Temakvelder hvor det meldes inn ønsker, slik at opplæring av en teknikk blir
gitt.
Her tenker vi ulike aktiviteter.
"Vi lærer og lærer av hverandre"

Åpent hus

Strikkekveld
Tema: opplyses i GD
Vertskap: Bjørg Rydjord og Marit Sletten

Årsmøte
Se innkalling i denne avisa.
Åpent hus
Åpent hus
Åpent hus

Strikkekveld
Tema: opplyses i GD
Vertskap: Kari Olstad og Gry Kristin Sunden

Nå i november har lokalene
våre vært utleid til
husflidskonsulenter fra
rundt om i Norge. De har
gått på kurs i veving av
band med Anne Grete
Stuksrud som lærer.
Kjempebra at hennes
kunnskap blir videreført og
artig at de kunne bruke vårt
lokale!

Bli med på kurs! Har du spørsmål eller ønsker så kontakt studieleder Ingrid Kleiven,
Bindende påmelding til Ingrid F.Kleiven, ingridkleiven13@gmail.com eller mld til

95886995
Oppstart
9.jan.
Kl.18-22

VEVKURS - FLATVEV, 12 kvelder (48timer)
Sted: Lillehammer husflidslags vevstue på Øvre Smestad Gård
Tid: 9. januar, kl. 18-22, 12 tirsdager
Lærer: Ellen Strangstad
Pris: Medl. kr. 2100,-, ikke medl. kr. 2850,Maks. 9 deltakere
Bindende påmelding innen 18. desember 2017

Innbetaling til kto nr. 2000.25.53598 innen 23/12-17.

Innkalling til årsmøte 2018 i Lillehammer husflidslag
30.januar kl.19.00 i vårt eget lokale.
Vanlige årsmøtesaker.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet meldes styret 6 uker før, dvs senest uke 50,
innen 15.desember 2017.
Sakspapirer kan fås uka før årsmøtet ved å henvende seg til Nina.
Valgkomite: Randi Myhre, Bjørg Ramsrud og Inger Lier
Servering av kaffe og kaker, trekning av lotteriet vårt.
Demonstrasjon av håndverk på Husfliden
Husfliden ønsker fortsatt aktivitet i butikken og vi får godtgjøring for å vise en teknikk 1
gang/mnd. 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 mld til 95886995
Grasrotandelen! Spiller DU eller DINE noen spill innen Norsk Tipping oppfordrer vi om
at grasrotandelen gis til husflidslaget.
Oppgi vårt org.nr: 00875555642 til kommisjonæren.
Mange bekker små vet dere, se om dere kan få familie, venner, kjente til å støtte nettopp oss☺
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Et glimt fra kurs i redesign – Anne Mette si bukse blir forvandlet til den lille sorte!

Flinke jenter trykker på
selvsydde forklær!

UNG HUSFLID
Laget har denne høsten hatt 12 ivrige jenter med på UNG HUSFLID. Vi har vært 3
voksne ledere og jentene har vært delt i tre grupper. Vi har hatt tre aktiviteter og 3
kvelder på hver aktivitet, søm av forkle, trykking (lagd egne trykkblokker) og
toving/nålefilting.
Nytt i år er at vi har invitert til en ekstra kveld der «Unghusflidjentene» og foreldre. De
skal sammen delta på en aktivitet. Det blir fullt hus og stormende jubel, gleder oss!
Akkurat nå det ser ut som at jentene vil fortsette etter jul, blir det ledige plasser sender vi
ut e-post om dette.

Jolehelsing frå leiaren;
Kjære alle husflidslagets medlemmer.
Enda et år går mot slutten. Tenk at vi snart har desember....
Jeg kan ikke fullrose interessen dere viser når det gjelder å stille seg til disposisjon som
dugnadsgjeng på barnas dag, husflidsdagen og julemarkedet,
som vertskap på aktivitetskvelder og medlemsmøter, som kursdeltagere, kurslærere og
det å møte opp som frivillige læremestere.
Dere møter opp på arrangementer, viser at det er artig å lære noe nytt, dere kommer for
å være sammen med både eldre og yngre.
Dere viser interesse for hverandres ve og vel!
Jeg og resten av oss, som trommer oss sammen, for å snekre et opplegg for laget,
- er glade for alle tilbakemeldinger og hvert et positivt smil vi får.
Jeg ønsker dere alle sammen en flott førjulstid.
Vask og bak og rydd og stå på, slik at dere blir skikkelig slitne og kan sovne over ribba.
- på julekvelden!

Neste medlemsavis kommer i februar. Og vi venter fortsatt på aktuelt stoff /bilder som vi kan legge ut på
nettsida vår! Dere er 236 medlemmer og vi redaktørene er bare 2 stk. Hjelp oss da! 😊
Hilsen avisredaktørene
Nina H. Storhaug sini-sto@frisurf.no og Anne Guri Isum aguriisum@gmail.com
Avsender: Lillehammer husflidslag, Fåberggata 102, 2615 Lillehammer

Lagets nettadresse: www.husflid.no/lillehammer Besøksadresse: Fåberggata 102, 2615 Lillehammer
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