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Til alle medlemmer
I Østensjø husflidslag……
…. er høsten godt i gang. Vi håper å se dere på
møteplassene våre utover høsten som du finner
informasjon om i programmet vårt og i kurskatalogen. I
denne Snorgaffelen vil du også finne informasjon om andre
tilbud for håndarbeidsglade, som finner sted i nærmeste
fremtid.

Temamøte om gjenbruk 23. oktober
Denne kvelden får vi besøk av Eva Kittelsen, tidligere finalist i
Symesterskapet, nå produktsjef for Fair & Square
(https://www.facebook.com/fairandsquarefashion/), tekstilkunstner og
gjenbruksentusiast. Eva Kittelsen deler av sine kunnskaper om konsekvensene
tekstilindustrien og overforbruk har for både mennesker og miljø.
Det blir også workshop. Ta gjerne med noe eget til reparasjon, så har Eva med
materialer. Følg med på vår facebook-side. Synes du dette ser interessant ut? Kom
på temamøte i Oppsal samfunnshus 23. oktober kl 1830-2100.

Kurs i meksikansk fletting
Helgen 26. og 27. oktober holder vi kurs i denne morsomme teknikken i
gjenbruksmaterialer av papir og plast. Kurslærer er Vigdis Hovden
Månsson. Kurset er i Oppsal samfunnshus kl 1000-1600 begge dager.
Det er noen få plasser igjen.
Påmelding skjer til Gitte Bjerkelund 97759405
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Høstens store begivenhet:
HUSFLIDSMARKED 9. - 10. NOVEMBER
Invitasjon til alle våre medlemmer til å delta i markedet
sendes ut i disse dager. Dette er en morsom, travel og
sosial begivenhet i laget vårt. Meld deg på raskt hvis du
ønsker å delta. Hvis du har lyst, men er usikker, snakk
med en av oss i styret, så veileder vi så godt vi kan. Som
deltaker må du påregne å bruke tid også fredag ettermiddag samt før og etter
åpningstid til rigging og rydding. Du får en vakt på lørdag og en vakt på søndag. Vi
hører fra deg!

I nærmeste fremtid kan du også hygge deg med følgende:
12.10. kl 1300: Strikkehistorie med Ingunn Klepp og Tone Tobiasson på Hadeland
glassverk. Se også utstillingen Knitwear, Chanel to Westwood.
19.10: Annemor Sundbø åpner utstilling på Galleri F15 på Jeløya.
19.10. kl 1300: Strikkedesigner Kari Hestnes med foredrag på Hadeland glassverk.

‘Gøy med garn’ med tema
Ikke gå glipp av …
29.10. Annerledes strikkekafe; selge, kjøpe eller bytte.
26.11. Å hekle ‘oldemorsruter’
10.12. Vi lager tradisjonell julepynt: viklenisser og brettestjerner

….og enda mer..
27.11: Østensjø husflidslag har husflidskafe i Kaffistova om ‘forklær og forklebruk’
3.12. samles vi til vårt tradisjonelle julemøte
Følg oss på https://www.facebook.com/Ostensjo/ der alle arrangementene legges ut.
Inviter venner og interesserte til treffene våre. Lagets program er på
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 gjerne direkte: ingerhallan@gmail.com 91599523

Grasrotmidler fra Norsk Tipping
Du kan gi Grasrotmidler til Østensjø husflidslag. Mottakernummer er 98578187. Takk
til alle som bidrar!
Vi hører gjerne fra deg med ønsker og ideer til temamøter og aktiviteter.
Hilsen Inger

Hallan -lagleder-

