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Til alle medlemmer i Østensjø husflidslag

 llerede snart jul...
A
…. og i Østensjø husflidslag kan vi se
tilbake på en innholdsrik høst. Spesielt
ønskes nye medlemmer gjennom
dette året velkommen! Jeg håper dere
finner treff, temaer, kurs og dugnader
interessante, og at det først og fremst
er hyggelig og inspirerende å være
med på aktivitetene.
Planleggingen av vårsemesteret er
gjort, og vi håper at vi kan presentere vårens program på årets siste Gøy med garn
tirsdag 10. desember. Vi hygger oss med håndarbeid, kaffe/te og pepperkaker, og
de som ønsker kan lage en flott stjerne i papir og en viklenisse.

Et vellykket marked
Vi har også lagt bak oss høstens marked, en
stor årlig dugnad for laget vårt, som var fullt av
varierte varer og, det aller viktigste, fullt av
besøkende som handlet. Vi får gode
tilbakemeldinger om både vareutvalget og
kvalitet på produktene, noe som er spesielt
hyggelig. Mange timer med tillaging skal høste
gode ord.

Årsmøtet mandag 27. januar kl 1830
Sett av datoen allerede nå. Etter årsmøtet fortsetter vi kvelden med et
håndarbeidstema, detaljer kommer over jul.
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Dersom du har forslag til saker som du ønsker skal behandles på årsmøtet, må de
sendes styret senest 16.12.2019.
Du vil motta innkalling til årsmøte med sakliste to uker før møtet.

Sett av datoene allerede nå!

Tirsdag 7. januar 1800-2100: Årets første GøyMedGarn.
Torsdag 9. januar kl 1800-2200: Årets første SySammen.
Tirsdag 14. januar kl 1100-1400: Årets første Håndarbeidstreff.
Tirsdag 21. januar kl 1630-1800: Årets første Ung Husflid.
Tirsdag 4. februar kl 1800-2200: Årets første kurskveld for nybegynnere og litt øvet i
strikking.
Alle treffene fortsetter hver 14. dag utover våren. Velkommen! Husk at det er mulig å
sesongbetale disse aktivitetene, se nærmere info i programmet som kommer.

Oslo Fylkeshusflidslags kursprogram for våren 2020
Programmet sendes ikke lenger ut som post. Programmet får du på
våre treff, våre aktiviteter i bydelen, samt er det å få på bydelens
biblioteker og i garnbutikker.
Følg oss på https://www.facebook.com/Ostensjo/ der alle arrangementene legges ut.
Inviter venner og interesserte til treffene våre. Lagets program kommer 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.
Riktig GOD JUL til dere alle! Hilsen Inger

Hallan -lagleder-

