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Til alle medlemmer
Østensjø husflidslag fyller 15 år
Dagen for stiftelsen av Østensjø husflidslag var 10. mars
2003. De første årene holdt laget til, med kurs, møter og
aktiviteter, i låven på Bøler gård, inntil laget etterhvert etablerte
seg i Oppsal samfunnshus.
Vi har satt av en hel uke til å markere bursdagen;
fra mandag 5. mars til søndag 11. mars. Vi håper at flest mulig
av dere vil være med både å feire og bidra hele jubileumsuka
til ende.
Markeringen for medlemmene er tirsdag 6. mars med GøymedGarn, inviterte
gjester, enkel bevertning og lotteri. Ta som alltid med strikketøyet! I tillegg til alle
medlemmer av laget vårt, inviterer vi gjester, personer som har vært sentrale for
laget gjennom disse 15 årene.
Vi skal gjøre en ekstra innsats, denne uka, for å fortelle om laget vårt i en
vervekampanje i samarbeid med Bøler og Oppsal bibliotek. Vi holder Strikkehjelp
og Trillestrikk. Her skal vi hjelpe til med å legge opp masker, starte opp, lese
mønster, fiske opp masker og mye annet. Og her trenger vi dere medlemmer til å
være med. Se programmet under og meld deg som strikkehjelper til
ingerhallan@gmail.com eller 91599523 eller muntlig når vi ses. Vi trenger minst tre
personer til hver økt.
Så forteller vi om at vi finnes, aktivitetene våre, muligheten for å melde seg inn i
Husflidslaget og fordelene ved å være medlem. På denne måten gjør vi oss synlige i
bydelen vår.
Uka avsluttes med vårmarkedet med tilbud om aktivitet for barn, Amanda-strikk og
lotteri.

Jubileumsprogram
Mandag 5. mars kl 1700 – 1900 Deichmanske bibliotek Oppsal
Strikkehjelp (lese strikkemønster, to farger, komme i gang osv)
Tirsdag 6. mars kl 1630 – 1800 Oppsal samfunnshus, 4. etasje
Ung Husflid
Tirsdag 6. mars kl 1800 – 2100 Oppsal samfunnshus, 4. etasje
Gøy med Garn: Strikkekafe og Jubileumskveld med gjester, loddsalg og lett
servering
Onsdag 7. mars kl 1700-1900 Deichmanske bibliotek Bøler
Strikkehjelp (lese strikkemønster, to farger, komme i gang osv)
Torsdag 8. mars kl 1200-1400 Deichmanske bibliotek Bøler
Trillestrikk/Strikkehjelp: Er du ute og triller, ta med strikkeprosjektet! (lese
strikkemønster, to farger, komme i gang osv)
Fredag 9. mars kl 1200-1400 Deichmanske bibliotek Oppsal
Trillestrikk / Strikkehjelp: Er du ute og triller, ta med strikkeprosjektet! (lese
strikkemønster, to farger, komme i gang osv)
Lørdag 10. mars kl 1100 - 1600 Husflidsmarked i Oppsal Samfunnshus, 2. etasje
Ung Husflid - aktivitet for barn i alle aldre: Lag en duske-kylling!
Strikkekafe med bl.a strikk til Amandaprosjektet
Søndag 11. mars kl 1100-1600 Husflidsmarked i Oppsal Samfunnshus, 2. etasje
Strikkekafe med bl.a. strikk til Amandaprosjektet
Vårmarkedet
Vil du tilby og selge dine produkter på vårens marked? Markedet
er godt besøkt, og det er en fin anledning til å vise lagets
aktivitet. Se egen mail sendt alle medlemmene. Husk å melde
deg på innen mandag 26. februar e- post til g-cecili@online.no
eller på SMS til Gretha på tlf. 917 66 031.

Dato og tema
Dette skjer våren 2018:

28.2. Husflidskafe på Kaffistova i Rosenkrantzgate: Bringekluter v. Berit Helgeland
23.4. Medlems-/tema-møte: Strikkedesign v. Hege Kurland
24.5. Medlems-/tema-møte: Plantefarging v. Laila Yvonne Henriksen
GøymedGarn-treffene tirsdag 1800-2100
20. februar: Vi repeterer flossvev
6. mars: Jubileumsmarkering. Se eget program
20. mars: Påske-aktivitet med ull-filting
3. april: Annerledes strikkekafe
17. april: Amanda-strikk
8. mai: Brikkebånd
22. mai: Snorgaffel

I begynnelsen av juni avslutter vi
semesteret med strikkekafe på
Veveriet på Bygdøy, Norsk
folkemuseum. Informasjon om
dato kommer senere.

Husk også: Håndarbeidstreff, SySammen og Ung Husflid, hver annen uke.
Følg med på https://www.facebook.com/Ostensjo/ der alle arrangementene legges
ut. Inviter venner og interesserte til treffene våre; alle er alltid velkomne.
Bydelens barn unge i Ung husflid
Har du lyst til en gang i blant å hjelpe til i vår Ung Husflid-gruppe? Tid:
kl 1630-1800 hver annen tirsdag (før GmG). Da er du med å stimulere
barn og unge sin håndarbeidsinteresse.Ta kontakt med Inger Hallan
ingerhallan@gmail.com eller tlf 91599523. Vi lover deg en morsom og
stimulerende arbeidsøkt. Materialer og aktiviteter har vi masse av.
Kurs
I den rosa katalogen og på husflid.no finner du informasjon om hva som skjer på
store og små arrangementer landet rundt, og muligheten for å delta. Informasjon om
Midtnorsk strikkefestival 2018 er lagt ut her https://www.mns-festival.com/velkommen
Grasrotmidler fra Norsk Tipping
Vi håper du husker at du kan gi Grasrotmidler til Østensjø husflidslag.
Mottakernummer er 98578187.
Kontakt
Laget vårt er på https://www.facebook.com/Ostensjo/ og
http://www.husflid.no/lokallag/oslo/lokallag/oestensjoe_husflidslag/nyheter Her finner
dere artikler og bilder om kommende og tidligere arrangement. Skriv til oss på
snorgaffelen@gmail.com
Velkommen til jubileumsmarkering tirsdag 6.mars kl 1800-2100 i Oppsal
samfunnshus, 4. et!
Hilsen Inger

Hallan -lagleder-

