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Til alle medlemmer
En aktiv husflidshøst er snart over
Vi kan se tilbake på en aktiv høst med våre tradisjonelle treff
for alle håndarbeidsglade i bydelen vår, men også har vi hatt
mange besøk fra andre lag og gode venner. De sier at de
gjerne kommer igjen. Dette er takket være opplevelsen av å
kjenne seg velkommen og inkludert fra første stund. Det er
sånn vi sprer husflidsgleden; takk til dere alle!

Vellykket husflidsmarked
Vi kan se tilbake på et vellykket marked, hvor vi hadde mange
deltakere, fullt av innbydende kvalitetsvarer, masse besøk og
stor omsetning. Antagelig har vi økt kundegrunnlaget og
tilgjengeligheten med Oppsal senter og boligene der, men dere
blir stadig flinkere til å dele og invitere til arrangementene våre
på https://www.facebook.com/pg/Ostensjo/events/ , så fortsett
med det!

Søndagene på Bakkehavn
På Bakkehavn gård har vi hver søndag en
husflidsstand, med salg av sveler og kaffe, samt egne
husflidsprodukter. Arrangementet er i samarbeid med
Østensjøvannets venner, som har et tilbud for hele
familien med aktiviteter og daglig påfyll om flora og
fauna rundt Østensjøvannet, altså nærmiljøet vårt. Mange av dere bidrar; noen en
søndag og andre flere søndager. Nå er tilbudet over for i år, men neste år har du
igjen mulighet til å være med. Vi hører fra deg!

Julemøte 4. desember kl 1900 i Oppsal
samfunnshus.
Hold av kvelden for dette hyggelige treffet, hvor vi serverer
tradisjonsmat og gir og får julegaver. Det kommer egen
invitasjon på mail med påmelding.

Dato og tema fremover
Tirsdag 27/11 Gmg Vi strikker med MAGIC LOOP
Tirsdag 11/12 Gmg Vi bretter papirstjerner; ny sjanse til å lære en morsom bretteteknikk.
Datoer for Ung husflid Tirsdag 27/11 og tirsdag 11/12
Dato for Håndarbeidstreff Tirsdag 4. desember
Dato for Sy-sammen Torsdag 29. november

Gaveposer med kaffe og nøtter
Husker du Berit Vaaje som informerte om sitt strikkeprosjekt i
Nairobi? 22. og 23. november kl 1800-2100, Bølerskogen 18
(hjemme hos Berit), vil Berit informere om prosjektet og selge
flotte gaveposer til kr 300,- til inntekt for prosjektet.

Vår strikkehistorie i Bøler bibliotek onsdag 5.
desember kl 1030
Ingun Grimstad Klepp og Tone Skårdal Tobiasson kommer på
besøk på biblioteket. De vil snakke om sin ferske bok: Norsk
strikkehistorie.

Julemarkedet på Norsk folkemuseum: Vil du
oppleve god julestemning?
Det trengs flere frivillige til svelebordet og til
barneaktivitetene disse fire dagene, 1. og 2. desember og
8. og 9. desember. Ved å delta noen timer, kan du også
benytte anledningen til å se resten av julemarkedet. Det

er vakter fra. 10.00 - 13.30 og 13.00 - 17.00. Påmelding sendes: info@oslohusflid.no

Farging av silke, batikk
Sangkoret Freidig trenger hjelp til å lage nye røde batikk-fargede silkeskjerf. Hvis du
kan teknikken, ta kontakt med koret.

Vårens program 2019 er snart i din postkasse
Folderen fra Oslo fylkeshusflidslag viser alle kurs og temamøter som arrangeres i
Oslo http://www.husflid.no/lokallag/oslo . Vårt eget program for aktiviteter vil bli
sendt deg på mail, delt ut på våre møter og vil bli lagt ut på
http://www.husflid.no/lokallag/oslo/lokallag/oestensjoe_husflidslag

Allerede nå kan du krysse av for januar …..
8. januar Gøy-med-garn
15.januar Håndarbeidstreff
17. januar Sy-sammen
22. januar Ung husflid og Gøy-med-garn
29. januar Årsmøte med husflidstema
30. januar Husflidskafe i Kaffestova, Rosenkranzgate
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-

