Medlemsavis nr. 4/2018
Lederen har ordet –
Vi har lagt bak oss en innholdsrik høst i husflidslaget. Det har vært stor aktivitet i lokalene i
Fåberggata 102 og flere presseoppslag – om strikkefestivalen, Lillehammervanten og
julemarkedet. I denne medlemsavisa blir det noen minner fra høsten og mye informasjon om
aktivitetene og kursene i det nye året. Legg merke til påmeldingsfrister, oppfordringer og andre
oppgaver – og alt spennende du kan bli med på! God lesing og vel møtt til aktiviteter. Kom
gjerne med spørsmål og andre innspill til styret.
Styret vil ønske hver og en ei fin førjulstid og ei riktig god jul!
Vennlig hilsen fra Rønnaug Lunke, leder
Ronnaug.Lunke@gmail.com, tlf. 48 11 57 56

ÅRSMØTEINNKALLING

Innkalling til årsmøte i Lillehammer husflidslag
onsdag 6. februar 2019 klokka 19.00 i husflidslagets lokaler, Fåberggata 102
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, skal i følge vedtektene meldes til styret seks
uker før årsmøtet. Frist for innmelding av saker: 22. desember.
Fullstendig saksliste blir sendt ut på e-post i januar. Dersom du ikke har e-post og vil ha
sakspapirene tilsendt i posten, meld fra til Rønnaug Lunke seinest 15. januar.
Vel møtt!

En oppfordring fra valgkomiteen
Valgkomiteen har hatt første møte og sender en hjertelig hilsen til medlemmene via
medlemsavisen vår. Laget har mange medlemmer, og blant dem er det
sannsynligvis mange som kan passe i styret. Kanskje noen kan tenke seg et verv i
laget vårt?
DU kan påvirke aktiviteten i laget! Medlemmer har mulighet til å kontakte oss i
valgkomiteen med tips på egne eller andres vegne. Fint med innspill - helst før
årsskiftet.
Hilsen valgkomiteen
Randi Myhre randimyh@bbnett.no
Kari Anne Ringen Lunke karlunke@gmail.com
Mona Løkting m-loekti@online.no
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Noen minner fra julemarkedet 2018
Hurra for komiteen og alle andre som bidro til to vellykkede og hyggelige dager!

Sommertur til Hadeland. Takk for en fin tur!

Strikkefestival – tenke det, gjøre det og JA! Vi klarte det!

Første helg i oktober ble Kulturhuset Banken arena for vår første strikkefestival.
Festivalen startet allerede fredag med Trekkspill og strikk på kafe Stift, hyggelig kveld
med Terje Hong som trekkplaster.
På forhånd var mange dugnadstimer lagt ned i forberedelser, mange utstillere var på
plass med garn og strikkerelaterte produkt lørdag morgen. Mest spent var nok komiteen,
men også alle andre. Ville det komme mange gjester?
Stor var gleden da det allerede ved innslipp var kø. Det hjelper godt når både lesjinger
og totninger kommer med egne busser for å tilbringe dagen hos oss. Og det var mer enn
nok program til å fylle dagen. Flere gode foredrag, demonstrasjoner av forskjellige
teknikker, prøv selv, byttekrok for garn, salgsboder, kåring av Lillehammervanten (se
side 6), og ikke minst, strikk og hygg rundt bordene i festsalen.
Søndag ble det hele avsluttet med eksklusiv omvisning i Gudbrandsdalens
Uldvarefabrik. Veldig interessant, og vi skal være stolte over å ha denne arbeidsplassen
i byen vår! Vi var også samme dag invitert til å strikke på hytte- og seterdagen på
Maihaugen. Fire medlemmer deltok med tidsriktige klær og strikking.
Tusen takk til komiteen som hadde lagt ned en fantastisk jobb for at alle vi andre kunne
hygge oss i tre dager til ende! Og komiteen, det var: Lise Skoug Obel, Anne Mette
Amble, Hjørdis Kokslien Torsgard, Sigrid Nina Haugen Storhaug og Randi Myhre!
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Aktiviteter vinteren 2019
Vel møtt! Ta med kopp.
Kaffe- og kakeansvarlig: Nå er det kaffe- og kakeansvarlig på nesten alle møter. Sjekk
om du har fått denne oppgaven. Passer det slett ikke, så prøv å bytte med noen.
torsdag 13.
desember
torsdag 3.
januar

Adventsmøte fra klokka 17 med dypping av Hellig tre kongers-lys.

søndag 6.
januar

Hellig tre kongers-fest

Rettelse:

18.00

Spinnekveld 18 – 21 Ta med rokk eller håndtein og det du vil spinne av - og
spinn sammen med andre. Alle er velkomne.
Tradisjonen tro blir det hellig tre kongers-fest i husflidslagets lokaler 6. januar,
klokka 18.00. Påmelding innen 2/1 til Rønnaug Lunke, 48 11 57 56.

onsdag 9.
januar

Åpent hus 18 – 21 Ta med eget håndarbeid.

torsdag 10.
januar
onsdag 16.
januar

Ung husflid-medlemsmøte 18 – 20

onsdag 23.
januar

Åpent hus 18 – 21 Ta med eget håndarbeid.

onsdag 30.
januar

Åpent hus 18 – 21 Ta med eget håndarbeid.

torsdag 31.
januar

Medlemsmøte klokka OBS 15.00 på Maihaugen
Omvisning i Inger Holbøs billedvevutstilling på Maihaugen.

Det blir også mulighet for å prøve seg på nålbinding.
Kaffe- og kakeansvarlige: Christel Hjemberg og Polly Westlie

Åpent hus 18 – 21 Ta med eget håndarbeid.
Det blir også mulighet til å prøve seg på hakking.
Kaffe- og kakeansvarlige: Bodil Hagen og Astrid Floberghagen
Det blir også mulighet for å fortsette med nålbinding.
Kaffe- og kakeansvarlige: Else Wangen og Jorunn Lyngved
Det blir også mulighet for å fortsette med hakking.
Kaffe- og kakeansvarlige: Anna Liljeback og Arnhild Orderløkken

Det er Inger Holbø selv som viser oss utstillinga.
Påmelding innen 25/1 til Rønnaug Lunke, 48 11 57 56.

onsdag 6.
februar

Årsmøte i Lillehammer husflidslag klokka 19.00.

torsdag 7.
februar

Spinnekveld 18 – 21 Ta med rokk eller håndtein og det du vil spinne av - og

onsdag13.
februar

Åpent hus 18 – 21 Ta med eget håndarbeid.

torsdag 14.
februar

Ung husflid-medlemsmøte 18 – 20

Det blir årsmøte, kaffe og biteti, samt trekning i lotteriet. Se side 1 for mer
informasjon.
spinn sammen med andre. Alle er velkomne.
Det blir også mulighet for å spikke skaft til ostehøvel.
Kaffe- og kakeansvarlige: Marit Sletten og Mona Strandenes
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onsdag 20.
februar

Åpent hus 18 – 21 Ta med eget håndarbeid.
Det blir også mulighet til å ferdigstille ostehøvler.
Kaffe- og kakeansvarlige: Merethe Nilsson og Bjørg Rydjord

onsdag 27.
februar

Åpent hus 18 – 21 Ta med eget håndarbeid.
Kaffe- og kakeansvarlige: Turid Sagløkken Bøen og Anne F. Andersen

torsdag 28.
februar

Medlemsmøte/temakveld klokka 19.00

onsdag 6.
mars

Åpent hus 18 – 21 Ta med eget håndarbeid.
Kaffe- og kakeansvarlige: Eli Reistad Klæva og Kari Kirkbakk Fjær

torsdag 7.
mars

Spinnekveld 18 – 21Ta med rokk eller håndtein og det du vil spinne av - og

onsdag 13.
mars

Åpent hus 18 – 21 Ta med eget håndarbeid.
Kaffe- og kakeansvarlige: Jorunn Grethe Lindseth og Ellen Sofie Moen

torsdag 14.
mars
onsdag 20.
mars

Ung husflid-medlemsmøte 18 – 20

onsdag 27.
mars

Åpent hus 18 – 21 Ta med eget arbeid
Kaffe- og kakeansvarlige: Petra Eichler og Monica Engen

torsdag 28.
mars

Medlemsmøte/temakveldklokka 19.00

Rødlistekveld, vi får høre og se om rødlisteteknikker fra ulike husflidslag.
Kaffe- og kakeansvarlige: Åshild Jenstad og Else Solvang

spinn sammen med andre. Alle er velkomne.

Åpent hus 18 – 21 Ta med eget håndarbeid
Kaffe- og kakeansvarlige: Oddlaug Støyva og Gry Kristin Sundén

Tema kommer senere.
Kaffe- og kakeansvarlige: Agnes Haave og Kari Larsen

Når ikke annet er nevnt, er aktivitetene i husflidslagets lokaler i Fåberggata 102.
Ta med kopp. Lillehammer husflidslag har eget lotteri, og det er mulig å kjøpe lodd for
10 kroner stk. Lotteriet trekkes hvert år på årsmøtet.

Spinning for
både
nybegynnere
og veteraner
første torsdag
i måneden.
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Kurs vinteren 2019
Har du spørsmål eller ønsker, kontakt studieleder Ingrid Kleiven.ingridkleiven13@gmail.com
Bli med på kurs!
VEVKURS FLATVEV
Oppstart: 15. januar 2019, kl. 18.00 – 22.00. Kurset går over 12 tirsdagskvelder.
Lærer: Ellen Strangstad
Sted: Lillehammer Husflidslags vevstue på Øvre Smestad gard
Pris: medl. Kr. 2100.-, ikke medl. Kr. 2850.Bindende påmelding innen 03.01.2019 til ingridkleiven13@gmail.com tlf. 95886995
Betaling til konto 2000 25 53598 når du får bekreftet plass på kurset. Merk innbetaling
med navn og kurs.

SYKURS
Her kan du sy pung og toalettmappe. Agnes Elisabeth har mange tips hun vil dele
med deltakerne.
Tid: fredag 15.februar 2019, kl. 18.30 – 21.30 og lørdag 16.februar, kl. 10.00 – 15.00
Lærer: Agnes Elisabeth Ramsrud
Sted: Husflidslagets lokaler i Fåberggt. 102.
Pris: medl. Kr. 500.-, ikke medl. Kr. 750.Bindende påmelding innen 28.01.2019 til ingridkleiven13@gmail.com tlf.
95886995. Betaling til konto 2000 25 53598 når du får bekreftet plass på kurset.
Merk innbetaling med navn og kurs.
SY UNDERSKJØRT TIL BUNAD
Det er mange som de siste årene har sydd seg bunad på kurs i husflidslaget, men som
kanskje ikke har underskjørt. Her har du muligheten. Om du ikke har gått kurs, men har
bunad og ønsker deg underskjørt, er du selvfølgelig også velkommen på kurs.
Tid: Infomøte: 22. januar 1 time
Kurskvelder: 12. februar,19. februar, 26. februar.
3 timer pr. kveld fra kl. 18.30 - 21.30.
Lærer: Mona Løkting
Sted: Husflidslagets lokaler i Fåberggt. 102
Pris: medl. Kr. 700.-, ikke medl. Kr. 1000.- Maks 8 deltakere.
Bindende påmelding innen 08.01.2019 til ingridkleiven13@gmail.com tlf. 95886995.
Betaling til konto 2000 25 53598 når du får bekreftet plass på kurset. Merk
innbetaling med navn og kurs.
NUNOFILTING
Skjerf og pulsvarmere tovet i ull og silke, tynt og florlett, men varmt og behagelig.
Kan dette friste? Det planlegges kurs fredag kveld og lørdag formiddag i mars/april med
Berit Moe som lærer.
Er du interessert, ta kontakt med ingridkleiven13@gmail.com tlf. 95886995
BILLEDVEV
De planlegges kurs i billedvev med Inger Holbø som lærer.
Er du interessert, ta kontakt med ingridkleiven13@gmail.com tlf. 95886995
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UNG HUSFLID
❖ Ungdomsråd
Nå har Norges Husflidslag fått sitt eget ungdomsråd!
7 representanter er oppnevnt i rådet, og to av disse, Felicia Fossbakken og
Åshild Føllesdal, er våre medlemmer! Ungdomsrådet skal sikre god
kommunikasjon mellom ungdommene i de lokale husflidslagene, Ung Husflidteamet (husflidskonsulenter) og styret i Norges Husflidslag. De skal komme med
innspill og ideer til tiltak og prosjekter spesielt retta mot ungdommer.
❖ Ung husflid-medlemsmøter
Fire voksne medlemmer har nå sagt seg villige til å hjelpe til med arbeidet med
barn og det gjør at tilbudet kan fortsette! Ansvarlige er: Berit Bye Engh, Gerd
Norstrøm, Anne Lise Meyer og Anne Guri Isum.
Alle barnemedlemmer (opp til 15 år) er vel møtt til medlemsmøter andre torsdag i
måneden.
Torsdag (10.januar,14.februar, 14.mars, 11.april) klokka 18.00 – 20.00
Det blir ulike temaer på møtene. Mer informasjon kommer på e-post til alle
barnemedlemmer.Spørsmål? Kontakt Anne Guri Isum, aguriisum@gmail.com
Vel møtt!
❖ Ung husflid-kurs
Alle deltagere fra i høst fortsetter, og vi har dessverre ingen ledige plasser.
Kurslærere er Anne-Karin Aasen Engebretsen, Anne Lise Meyer og Anne Guri
Isum.
______________________________________________________________________

Lillehammervanten
Lillehammer husflidslag utlyste i vinter en konkurranse om å lage en fingervante til
Lillehammer. Innleveringsfrist var 1.september og vinner ble avslørt på Strikkefestivalen.
Der ble også alle innleverte vanter utstilt. I juryen satt: Arne Nerjordet, Carlos Zachrison
(Arne og Carlos), Kirsti Krohn og Ingrid Fonstad Kleiven.
Vinnervanten er laget av Anne Guri Isum, På bildene ser du alle bidrag til konkurransen,
vinnervanten til høyre. Materialpakke med mønster og garn i fire forskjellige
fargekombinasjoner, kan nå kjøpes i husflidslagets lokaler når det er folk der.
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Diverse notiser
Frivilligsentralen søker hjelpere til ballkjolekurs for ungdom. Vil du være med og hjelpe til? Det
blir redesign/søm av ballkjoler og oppstart i januar. Høres det interessant ut for deg?
Kontakt Frivilligsentralen v/Ellen Oppem Kaltenborn, e-post: lillehammer2@frivillighet.no
Parkering ved husflidslagets lokaler
Plassen rett utenfor lokalene er forbeholdt husets beboere. Vi kan bruke gjesteparkeringa på
sørsida av huset, men der er det bare noen få plasser. Det anbefales å parkere på den store
parkeringsplassen i postgarden.
Demonstrasjon av håndverk på Husfliden
Husfliden ønsker aktivitet i butikken, og vi får godtgjøring for å vise enhandverksteknikk en gang
i måneden. Et oppdrag varer tre timer, og to personer jobber sammen. Ukedag, dato og aktivitet
er opp til hver enkelt. Den som viser garnteknikker, SKAL og MÅ bruke garn som Husfliden
forhandler.Har du mulighet til å ta en økt, kontakt Ingrid Kleiven påingridkleiven13@gmail.com
eller mob. 95 88 69 95.
Rabatter
Alle medlemmer i husflidslaget får 10% rabatt hos Husfliden (gjelder ikke bunader), Hobbiten i
Storgata (gjelder ikke garn) og påUldvaren (gjelder garn og småvarer).Husk å vise gyldig
medlemskort.
Grasrotandelen
Norsk Tipping deler ut penger. Den som vil at noe av overskuddet fra egen tipping skal gå til
Lillehammer husflidslag, oppgir organisasjonsnummeret 875555642 til kommisjonæren.

Fra strikking på hytte- og seterdagen på Maihaugen i oktober.

Rønnaug, anno 1910

Kari Anne, anno 1965

Turid, anno 1985

Live, anno 201

Neste medlemsavis kommer i mars. Send gjerne inn stoff. Vi tar også i mot aktuelt stoff og
bilder til husflidslagets nettsider.
Nettadresse:www.husflid.no/lillehammer Facebook: Lillehammer husflidslag
Hilsen avisredaktørene Rønnaug Lunke ronnaug.lunke@gmail.com
og Anne Guri Isum aguriisum@gmail.com
Avsender: Lillehammer husflidslag, Fåberggata 102, 2615 Lillehammer
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