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Til alle medlemmer
Husflidshøsten er godt i gang
Velkommen til alle våre aktiviteter! Vi har allerede lagt
bak oss flere ganger med gøy med garn,
håndarbeidstreff, sy-sammen, UH-treff, kurskvelder og
søndager på Bakkehavn. I tillegg har to av våre eldste
Ung-husflidere gjort en god jobb under saueklippdagen
på Norsk folkemuseum. Honnør til dem!
I sommer fikk dere Oslo husflidslags nye folder, som fra nå erstatter den rosa
katalogen. I folderen finner dere alt av kurs som arrangeres av lokallagene i Oslo.
Detaljert informasjon om temamøter, ringer og håndarbeidstreff i de ulike
lokallagene, finner dere på http://www.husflid.no/lokallag/oslo Klikk høstens
temamøter!
Tidligere i høst har dere mottatt programmet vårt med alle aktivitetene frem til jul.
Allikevel minner jeg om alt det hyggelige som skal skje:

Dato og tema for gøy-med-garn
Tirsdag 2/10
Tirsdag 16/10
Tirsdag 30/10
Tirsdag 13/11
Tirsdag 27/11
Tirsdag 11/12

Demonstrasjon av snorgaffel.
Berit Vaaje forteller om sitt strikke-prosjekt med afrikanske kvinner i
Afrika.
Annerledes strikkekafè; du kan selge, bytte eller kjøpe til en rimelig pris.

Vi bretter papirstjerner; ny sjanse til å lære en morsom bretteteknikk.

Temamøter å glede seg til
Allerede torsdag 27. september kommer Helle Løvenskiold til
oss i Oppsal samfunnshus for å lære oss broderi; tradisjonelle
og enkle sting i moderne utgave. Hun har holdt mange kurs i
både quilting og broderi, og nå skal hun dele med oss og
motivere oss til stitchery. Vel møtt kl 1900! Som vanlig blir det
kaffe, kake og loddsalg i tillegg til mini-kurset. Arrangementet
kommer også på https://www.facebook.com/pg/Ostensjo/events/
Del med dine venner!

Onsdag 24. oktober kommer Kristin Holte til oss på
temamøte.Hun vil snakke om strikke-inspirasjon, og er aktuell
med sin nyeste bok “Krotekofter”. Fra tidligere har hun gitt ut
“Kofter” og “Strikkede skatter”. Se henne på bl.a.
https://www.facebook.com/holtestrikk/

Vi minner også om høstens marked helgen 10. og 11.
november. Der kan du delta med salg av dine produkter,
og/eller bruke anledningen til å kjøpe gode og kjærkomne
julegaver av fin håndverkskvalitet. Markedet er i Oppsal
samfunnshus.

Vårt tradisjonelle julemøte er i år tirsdag 4. desember, også i Oppsal
samfunnshus.

Kjenner du barn og unge som er glad i håndarbeid og å lage fine
ting?
Ung husflid møtes hver annen tirsdag kl 1630, før
Gøy-med-garn, i 4. etasje på Oppsal samfunnshus. Denne
høsten lager vi
- syetui
- smykke av ull
- vennskapsbånd
- en maskott til sekken eller et kosedyr
- julekort

Barna kan være Ung-husflid-medlem i Norges husflidslag. Da er det gratis å delta.
Ikke-medlemmer betaler kr 20,- pr gang og får alt av materialer som trengs til
aktivitetene. Kontakt i Østensjø husflidslag er Inger Hallan, telefon/sms 91599523
eller ingerhallan@gmail.com
I samarbeid med Oppsal bibliotek tilbyr Ung husflid
“Lag en reflekssnor” på Oppsal bibliotek lørdag 6.
oktober fra kl 1200. Vel møtt!
I samarbeid med Frivillighet Østensjø deltar vi
sammen med mange andre av bydelens
organisasjoner på kulturdugnad ved Rustad skole
lørdag 13. oktober med sveler og barneaktivitet.
Spennende og hyggelig for hele familien.
Vel verdt et besøk er også Bakkehavn gård, hvor
Østensjøvannets venner hver søndag har arrangement
for hele familien, med tema knyttet til våtmarksområdet
og det rike fugle- og dyrelivet rundt Østensjøvannet. Vi i
Østensjø husflidslag selger egne husflidsprodukter,
sveler, kaffe, kakao og saft. Det starter kl 1200 hver
søndag. Så ses vi!
Følg med på https://www.facebook.com/Ostensjo/ der alle arrangementene legges
ut. Inviter venner og interesserte til treffene våre; alle er alltid velkomne. Lagets
program på husflid.no ligger på
http://www.husflid.no/lokallag/oslo/lokallag/oestensjoe_husflidslag
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
Vi hører gjerne fra deg med ønsker og ideer til temamøter og aktiviteter.
Hilsen Inger

Hallan -lagleder-

