Program for høsten 2020

Hamar Husflidslag ble stiftet 20.2.1979

Hamar Husflidslag flytter til Åker Gård, Stasjonsvegen 1, 2322 Ridabu
Vi holder til i låven – velkommen til oss!

Utgave 16. juni 2020
NB! På grunn av Koronapandemien er høstprogrammet vårt enda usikkert,
så det kommer endringer og mer informasjon etter hvert.

Følg oss på Facebook: Hamar Husflidslag

Vi har Norges Husflidslag som moderorganisasjon (Hovedmedlemsskapet koster 640,pr. år) og får dermed medlemsfordelene deres:
•

Kulturtidsskriftet Norsk Husflid. Bladet kommer ut 5 ganger i året, med masse
spennende og aktuelt stoff.

•

20 – 25% rabatt på alle våre bøker og hefter (nyheter 10%)

•

Rabatt i de fleste Husflidsbutikkene. Forutsetter at du viser gyldig medlemskort.

•

Rabatt på kurs i lokallaget.

•

En rekke rabattavtaler med Hillesvåg Ullvarefabrikk/Hifa, Norsk Flid Husfliden,
Hotell Bondeheimen, Hadeland Glassverk, Lille Gullkorn m.fl.

Som medlem er du med på å støtte arbeidet med å ta vare på og videreformidle
kulturtradisjoner. Les mer på www.husflid.no hvor vi også har egen nettside.
Medlemskap (tom. 26 år) i ”Ung Husflid” for kr. 160 pr. år gjennom Norges Husflidslag,
les mer på www.husflid.com/unghusflid/.
Vi har Formiddagsgruppe som har møte annenhver mandag 11.30 - 14.00
Stiftelsen for Hamar og Hedmarksbygdene deler ut stipend til div. husflidsaktiviteter
for fremme av husflid. Husk å søke om midler før 15. september på eget skjema!

Vil du gi din støtte til HAMAR HUSFLIDSLAG?

HAMAR HUSFLIDSLAG
Organisasjonsnummer: 993786195

32774993786195

Vi oppfordrer deg til å knytte deg til ordningen allerede
i dag, og du gjør det på en av følgende måter:
1. Hos Kommisjonær: Ta med deg strekkoden og ditt
spillerkort til en av Norsk Tippings mange
kommisjonærer.
2. SMS: GRASROTANDELEN 993786195 til 2020
(tjenesten er gratis).
3. Internett: grasrotandelen.no eller norsk-tipping.no.
4. Norsk Tipping Mobilspill.

Vel overstått sommer og velkommen til husflidshøst med
usikre temaer og aktiviteter samt kurs og studieringer.
Grunnet Koronareglene, er høstens temaer litt usikre.
Det vil komme mer informasjon nærmere møtene etter sommeren.
Inntil videre tar dere med «eget håndarbeide» på medlemsmøtene.
Datoene for medlemsmøtene og andre aktiviteter, finner dere på de neste sidene.
Om ikke noe annet sted står nevnt, holdes alle møter og aktiviteter i de flotte,
nyoppussede lokalene våre på Åker Gård.

I eldre tider var Åker Gård et tingsted og et mektig samlingspunkt for Opplandene. Videre utover på 1700tallet kjenner vi til at det er blitt produsert både mat, drikke og ikke minst linprodukter på gården. Her har
det også vært smie, der det ble laget redskap, verktøy og våpen. Vår visjon for gården er å åpne den for
allmenheten, men samtidig ta vare på og formidle dens rikholdige historie. Derfor ønsker vi igjen å gi våre
tun liv og ønsker deg velkommen til et skapende miljø, i en inspirerende ramme på Åker Gård, der
kreativiteten har levd i årtusener.

August

September

Tirsdag 18. Kl.1800 – 2100

Nøkkel: Randi Torp
LOTTERI – Medlemmene tar med gevinster

Tirsdag 25. Kl.1800 – 2100

Nøkkel: Solveig Kolstad

Tirsdag 01. Kl.1800 – 2100

Nøkkel: Anne Jacobsen

LOTTERI – Styret ordner med gevinster

Søndag 06.: KULTURMINNEDAGEN 2020
med tema «LÆRE BRUKE BÆRE»
Vi deltar på Liv i stuene i Løtenbygningen.

Tirsdag 08. Kl.1800 – 2100
Tirsdag 15. Kl.1800 – 2100
Tirsdag 22. Kl.1800 – 2100
Tirsdag 29. Kl.1800 – 2100
Oktober

November

Nøkkel: Mette-Gun Nordheim
Nøkkel: Elisabeth Rugsveen
Nøkkel: Eva Hallås Fimland
Nøkkel: Britt Tønsager

Tirsdag 06. Kl. 1800 – 2100

Nøkkel: Randi Torp
LOTTERI – Medlemmene tar med gevinster

Tirsdag 13. Kl. 1800 – 2100
Tirsdag 20. Kl. 1800 – 2100
Tirsdag 27. Kl. 1800 – 2100

Nøkkel: Solveig Kolstad

Tirsdag 03. Kl. 1800 – 2100

Nøkkel: Elisabeth Rugsveen

Nøkkel: Anne Jacobsen
Nøkkel: Mette-Gun Nordheim

LOTTERI – Styret ordner med gevinster

Tirsdag 10. Kl. 1800 – 2100

Nøkkel: Eva Hallås Fimland

JULEMESSE på Åker
Helgen 13. – 15. og helgen 20. – 22.
Trekning Julelotteri søndag 22.

Tirsdag 24. Kl. 1800 – 2100
Desember

Nøkkel: Britt Tønsager

Tirsdag 01. Kl. 1800 – 2100
Juleavslutning med utstilling av produkter vi har laget
denne Koronatiden – husk å ta med deg ting!
Servering (vi avventer) Utlodning Påmelding

LÆRINGSVERKSTED / INTERNKURS høsten 2020
MERK! «små» grupper kan møtes med gjeldene Koronaregler.
Alle studieringer fra 12 timer koster kr 200,-.

Annen hver mandag: Formiddagsgruppe 11.30 - 14.00

1.mandag i mnd. : Kniplinger og Tamburering

Hver tirsdag formiddag: Sølvringen

Onsdager: Votter

1. og 3. torsdag: Toving

2. og 4. torsdag i mnd.: Billedvev

Husflidskafé
Åpent hus med anledning til å få hjelp til sine «ufoer» eller holde på
med eget håndarbeide sammen med likesinnede. Det vil også være
anledning til å handle fra våre produkter.

Lørdag 22. august kl 12 - 15
Lørdag 05. september kl 12 – 15
Lørdag 19. september kl 12 – 15
Lørdag 03. oktober kl 12 – 15
Lørdag 17. oktober kl 12 – 15
Lørdag 31. oktober kl 12 – 15

Ta med egen kake / kaffe!

Votter produsert av
Sokke- / Votte-gruppa tidligere.

Sokke-/votte-gruppa møtes
første gang onsdag 26. august.
Videre datoer bestemmes
senere.

Rabattavtaler for medlemmer i Hamar Husflidslag i disse forretningene:

Amalies Verden gir 10 % på alle varer

Husfliden Hamar gir 10% på garn til veil. pris.

Panduro gir 10 % på alle varer

TRE NØSTER i Gågata gir 10 % på garn

Styret 2020
Mette-Gun Nordheim (leder) mob 97121726 mette.nordheim@gmail.com
Randi Torp (nestleder) mob 93005786 randi.torp@online.no
Solveig Kolstad (kasserer) mob 95981355 skolstad@bbnett.no
Britt Tønsager (sekretær) mob 91835260 toensage@online.no
Anne Jacobsen (studieleder) mob 99649809 anjacobs@bbnett.no
Elisabeth Rugsveen (materialforvalter) mob 95277359 elisabethrug@live.no
Eva Hallås Fimland (styremedlem) mob 95146803 evafimland@hotmail.com

