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Snorgaffelen
Utgave 1/2019 (februar 2019)

Til alle medlemmer
Et nytt husflidsår er godt i gang
…..og dermed mange hyggelige møter å være med på. Vår
egen folder for vårens aktiviteter er utdelt på treffene våre.
Gøy-med-garn, Håndarbeidstreff, Sy-sammen og Ung
husflid har sine faste dager hver annen uke.

I tillegg skjer dette i nærmeste fremtid:
Torsdag 14. februar: Gjenbruk med meksikansk fletting, ved Vigdis
Hovden Månsson.
Tirsdag 19. februar: Tema på Gøy-med-garn: Dorset buttons, ved Toril Grue. Små
materialpakker til kr 30,- hvis du vil prøve.
Tirsdag 5. mars Gøy-med-garn
Tirsdag 19. mars Gøy-med-garn
Onsdag 27. mars: Strikk med Annemor Sundbø. Temamøtet arrangeres i
samarbeid med Vestre Aker og Grefsen/Kjelsås husflidslag. Møtet er i Oppsal
samfunnshus.
30. og 31. mars: Husflidsmarked i Oppsal samfunnshus.
Tirsdag 2. april: Gøy-med-garn med påskepynt.
Videre utover våren blir det Gøy-med-garn med blant annet ‘Annerledes strikkekafe,
og demonstrasjon av snorgaffel.
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Husk også! Hver siste onsdag i måneden er det Husflidskafe i Kaffestova i
Rosenkrantzgate, kl 1900-2100. Et tema presenteres og det er loddsalg og
gevinster. Et medbrakt håndarbeid er selvsagt.

Følg med på https://www.facebook.com/Ostensjo/ der alle arrangementene legges
ut. Inviter venner og interesserte til treffene våre; alle er alltid velkomne.

Årsmøtet i Østensjø husflidslag 2019
Dette ble avholdt 29. januar. I styret er:
Leder:
Inger Hallan

Styremedlemmer:
Anita Melleby
Eva Novsett
Gitte Bjerkelund
Kirsti Kristiansen

Varamedlemmer:
Berit Helgeland
Marita Randa
Anne-Berit Brandt

I valgkomiteen er:
Randi Nielsen, Eva Lunde og Berit Kjeldstad.
Revisor
Ingeborg Thomasrud

Vi lager nye forklær
Etter mange år med de grønne forklærne, som trofast er blitt brukt på våre markeder
og andre arrangementer, ønsker vi å fornye oss med nye praktiske forklær.
De nye forklærne må
- være praktisk utstyrt med gode lommer
- være sydd i en praktisk farge
- være fleksible i størrelsen
- ha logo for Østensjø husflidslag
Alle deltakerne på årsmøtet ble invitert til å være med å foreslå design og farge, og
vi fikk inn fine og kreative forslag. Takk for bidrag, så langt. Det vil bli flere sjanser til
å foreslå design og farger på Gøy-med-garn, Sy-sammen og Håndarbeidstreff utover
våren.
Ut i fra forslagene, bestemmer styret farge, utforming og logo på nye forklær.
Dugnad for søm av forklær, kommer vi tilbake til.
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Tove-Mette Dimmen
Vårt medlem Tove-Mette døde 26. januar, 38 år gammel. I
henhold til de pårørendes ønske har laget vårt gitt en
minnegave, kr 1000,- til Dialyseavdelingen ved Ålesund
sykehus. Vi deler et bilde av henne fra hun fortsatt var aktiv i
laget. Se gjerne vår hilsen på Tove-Mettes minneside

https://bellis.vareminnesider.no/memorial_page/memorial_page_personal_info.php?
order_id=3613117&set_site_id=270&cat=home&sign=77433845829c3d56d65ecbfe5
16a031d
Følg oss
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
Kontakt også gjerne direkte: ingerhallan@gmail.com 91599523
Vi hører gjerne fra deg med ønsker og ideer til temamøter og aktiviteter.

Hilsen Inger

Hallan -lagleder-

