Snorgaffelen
Utgave 3/2019 (juni 2019)

Til alle medlemmer
Østensjø husflidslags program høsten 2019

Velkommen til våre treff! Finn frem kalenderen og kryss av:
Dato

Klokkeslett/sted

Beskrivelse

Søndag 8.9

Østensjødagen på Bakkehavn Gård. Vi deltar
sammen med Østensjøvannets venner
Ung husflid: Saueklippe-dagen

Lørdag 9.11

Kl. 11.00 på
Bakkehavn Gård
Kl. 11.00 på
Folkemuseet
Kl. 19.00 på Oppsal
Samfunnshus
Kl. 19.00 på Oppsal
Samfunnshus
Kl. 11.00 – 16.00

Søndag 10.11

Kl. 11.00 – 16.00

Husflidsmarked

Tirsdag 3.12.

Kl. 19.00 på Oppsal
Samfunnshus.

Julemøte med julegrøt og spekemat, og
medbragt gave. Inngang kr. 75.-

Søndag 8.9
Torsdag 26.9
Onsdag 23.10

Temamøte: Strikk og broderi i skjønn forening
Temamøte
Husflidsmarked

Faste grupper Ung Husflid
Tirsdag 20.8,
3.9, 17.9, 15.10,
29.10, 12.11,
26.11 og 10.12

Kl. 16.30 – 18.00 på
Oppsal
Samfunnshus

Ung husflids-treff: Liker du å lage ting?
Strikke, hekle, sy, brodere, tove, scrappe, male;
alt dette og mye mer kan du gjøre her. Hvis du
kan noe fra før eller du vil lære noe nytt, så er du
velkommen!
Kontaktperson: Inger Hallan 915 99 523
Pris kr 160,-/år for Ung husflids-medlem.
Ikke-medlem kr 20,-pr. gang.
Se tema i vårt program på Østensjø Husflidslag.

Faste grupper Voksne
Tirsdag 27.8,
10.9, 24.9, 8.10,
22.10, 5.11,
19.11 og 3.12

Kl. 11.00 – 14.00 på
Oppsal
Samfunnshus

Håndarbeidstreff:
Dette er stedet å treffes på dagtid for
håndarbeidsinteresserte.
Vi serverer kaffe/te. Ta med egen “matpakke”
eller kjøp lunsj i samfunnshusets kafeteria.
Kontaktpersoner:
Berit Helgeland: 957 58 201
Helga K. Scheidl: 906 67 229
Pris: kr 200,-pr. halvår (medlemsfordel) eller kr
30,- pr. gang.

Tirsdag 20.8,
3.9, 17.9, 1.10,
15.10, 29.10,
12.11, 26.11 og
10.12

Kl. 18.00 – 21.00 på
Oppsal
Samfunnshus.

Gøy med garn:
Håndarbeidskafe for alle. Velkommen til et
hyggelig og sosialt fellesskap hvor vi inspirerer,
hjelper og deler. Vi serverer kaffe/te. Tema for
noen kvelder.
Kontaktperson:
Kirsti L. Kristiansen 934 26 705
Pris: kr 300,-/halvår (medlemsfordel) eller kr
50,-/gang.

Torsdag 22.8, 5.9, Kl. 18.00 – 22.00 i
19.9, 3.10, 17.10, Fuglemyra Kafe,
31.10, 14.11 og Vetlandsveien 73 A
28.11

Sy Sammen:
En gruppe der vi inspirerer og hjelper hverandre
med sy-prosjekter, for det meste
lappesøm/quilting, men også annen type søm.
Kontaktperson:
Gretha C. Ristad 917 66 031
Pris: kr 600/halvår eller kr 100,-/gang.

Snart kommer også Oslo fylkeshusflidslags folder, som har erstattet 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!
Søndag 8. september på Bakkehavn
Tradisjonen tro arrangeres Østensjødagen i samarbeid
med Østensjøvannets venner. Dette er et hyggelig
arrangement som lagets medlemmer er med på og
bidrar med sveler, kaffe, husflidssalg og aktivitet for
barna. Meld i fra til en i styret hvis du vil være med!

Flere søndager på Bakkehavn
Hver søndag utover høsten har Østensjøvannets venner 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. Her kan du være med en eller
flere søndager.
Oppstart er allerede 18. august, der tema er sauehold på
Bakkehavn. Vi i Østensjø husflidslag hjelper barna med å
karde ull og lage tråd. Meld i fra til styret hvis du vil være
med! Så ses vi!

Ønsker du deg ramme til billedvev?
To givere av billedvevrammer har henvendt seg til
oss. Hvis du er interessert, kontakt
ingerhallan@gmail.com for kontaktinfo til giverne.

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.

God sommer ønskes dere alle, og vel møtt i august!
Husk å ha et håndarbeide for enhver anledning!
Hilsen Inger

Hallan -lagleder-

