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Om oss
Kristiansand Husflidslag holder til i Setesdalsveien 24.
Vi er glad for å registrere at vi mens alt har vært stille har fått nye medlemmer og at vi
nå teller 170 stk.
Etter en lang stille periode åpner vi i høst opp for våre normale aktiviteter og også
noen nye.
Medlemsmøtene våre er temakvelder som er den siste torsdagen i måneden,
kl 19.00. Her er det fri inngang, etter faglig påfyll serverer vi kaffe og har et lite lotteri.
Broderitreff (læringsverksted) åpent for alle 3. torsdag i måneden kl 18-21
Knipleringen (læringsverksted) første torsdag i måneden kl 18
Ung Husflid som er fra 8 år og opp, mandager
Grønt Senter på Odderøya:
Her treffes Fikselauget hver første mandag i måneden kl 18.30
Vår nye Redesigngruppe treffes også her den 3 mandagen i måneden kl 18-21
Følg gjerne med på vår facebookside: Kristiansand Husflidslag.
Hjemmesida vår finner du under Husflid.no, og her finner du også mer informasjon
om Norges Husflidslag er og hva som skjer rundt om i landet.

Vi har hatt et styremøte for å
planlegge drift med forsvarlig
smittevern.
Vi har « pepret» lokalet med korona- tiltak. Skriv
deg alltid inn i boka når du kommer og når du
går. FHI sin veileder til håndvask henger ved
vasken, og det står håndsprit framme om du
ikke har tid til å vaske deg. På døra til
bøttekottet henger en beskrivelse av renhold og
vaskerutiner. Benkesprit står på kjøkkenbenken
om det trengs en kvikk-fiks av kontaktpunkter.
Bruk papir av tørkerullen, så slipper vi å vaske
kluter hele tida. 24 timer uten bruk er et
alternativ til vasking. Er du ansvarlig for en
aktivitet i huset, er du også ansvarlig for at det
er rent og ordentlig etter deg. Og alle er
ansvarlige for å holde en meters avstand. Klarer vi dette så holder vi oss friske og får
en fin husflidshøst
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Nyfødtgaver
På augustmøtet 27/8 inviterte vi alle inn for å se på
våre nye lokaler i 2. etg, som nok kan trenge en
kjærlig hånd. Det blir spennende å se hva vi kan få ut
av dette!
Denne kvelden ble det også oppstart på høstens
strikkeprosjekt: Nyfødtgaver, strikkeluer til Føden.
Ola Kosberg viste oss elastisk opplegg og Mette
Skofteby viste italiensk oppleggskant, for det er viktig
at luene er elastiske.
Oppskriften på luene er sendt på epost til dere og
elstisk oppleggskant kan søkes opp på youtube for de som mestrer den slags. Hvis
ikke må du bare ta tak i en eller annen på medlemsmøtet så får du nok lært det.
Eller kom på en av våre strikkekvelder i høst. Der deler vi erfaringer.

Fikselaug
Fikselauget starter opp igjen mandag
7.september. Vi åpner dørene som vanlig kl
18.30 på Grønt senter og Unn vil gjenta sin
lærdom om søm av glidelåser.
På Grønt senter har vi store rom og god plass,
Det gjør at vi kan klare å sitte med god avstand
til hverandre. Hvis vi også husker å ha sabla
reine hender, så skal dette kunne foregå i
trygge former og innenfor Corona reglene.
Mange synes alt med glidelås er noen
vanskelige greier, men Unn har garantert noen
gode tips å komme med. Vi håper at dette kan
inspirere til arbeid hjemme hos hver og en.

Videre treff blir 5.oktober, 2. november og
7. desember. Til og med 5 oktober blir
fikselauget holdt på Grønt senter på Odderøya.
15 oktober legges Grønt senter ned. Vi har fått tilbud om å være på det gamle
teateret, men dette kommer vi tilbake til etterhvert
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«Fra gammelt til gøy!»
Endelig kommer vi i gang med vår
redesigngruppe!
Vi setter pris på gammelt
tekstilhåndverk, og mange av oss har
fine «skatter» liggende i skuffer og
skap. (Det finnes også mye på
bruktbutikker!)
Vi ønsker å gi nytt liv til dem, og den
første kvelden vi møtes vil vi
konsentrere oss om å lage en helt
personlig veske av gamle broderier.
Ta gjerne med broderier du vil bruke,
stoff fra gamle plagg til for, et gammelt
belte / bånd til hanken ...
Velkommen til Grønt Senter på Odderøya, mandag 21. september fra kl. 18 – 21.
Vi vil fortsette å møtes hver 3. mandag i måneden og har planer om å bruke andre
materialer og leke oss videre. Det blir spennende å inspirere hverandre!
Hilsen Sylvia og Unn
Kniplegruppa er allerede i gang med sine treff 1. torsdag hver måned.Turid Eik er
den som tar i mot kniplerne.
Bunad og broderitreff fortsetter 3. torsdag hver måned, Laila sørger for at vi har
det veldig trivelig.
Begge disse treffene holder hus i Setesdalsveien 24. og tidspunkt er fra 18-21. Det er
alltid lov å komme bare for å se hva vi driver med og kanskje bli fristet.

Kurs i høst
Kursene legges ut på husflidlagets hjemmeside
og invitasjon sendes til medlemmene på mail.
Sølvkurs med Anne Synnøve Berglund som
holdes på Strai i flott verksted.
Bunadkurset har nå fått tilbud om å bruke
systua på husfliden til kurslokale. Det var de
veldig glade for og takket selvfølgelig ja.
Ullbroderi: Vår dyktige leder i Norges Husflidlag
Barbro Storlien har sagt ja til å ha broderikurs for
oss siste helga i Oktober. Fra fredag til søndag.
14 og 15 november vil Katrine Gregersen holde kurs i floss og brodering på strikk.
Sjekk husflid.no for flere detaljer
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Strikk deg Glad
blir navnet på vår nye strikkegruppe som har
første treff tirsdag 22 september fra klokken
18-21. Vi treffes i Setesdalsveien i våre nye
lokaler i 2 etasje.
Tanken er å fokusere på forskjellige teknikker
som vi ønsker å lære eller se nye muligheter i.
det er alltid gøy å se hva andre har funnet på.
Vi håper å inspirere hverandre og legge en
plan for videre treff. Her kan du lære elastisk opplegg dersom du ikke kan det fra før.
Dersom noen av våre dyktige strikkere har lyst til å dele ansvar med å drive denne
gruppa er det bare å melde seg. Jo flere som drar lasset, jo lettere er det å holde
aktiviteter i gang.

For de Spinnville blir det 2 treff til høsten.
Første treff er tirsdag 15 september, andre treff
er 20.oktober. Da håper vi de som liker å spinne
ull tar med seg rokken eller håndteinen og
kommer.
Har du ikke egen ull kan du få spelsaull og
spinne deg sterkt og godt garn!
Vi inspirerer hverandre og lærer av hverandre!

Vi var en gjeng på spinnekurs i fjor høst, og vi
Ønsker å lage et treffsted i laget vårt.

Ansvarlig for kveldene er Ida-Marie og Mette
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Temakvelder i høst.
24 september får vi besøk av Siri Norby
Hun vil fortelle om ull og redesign. Siri har laget
ny fine kjoler av blant annet gamle strikkegensere.

29. oktober får vi besøk av Barbro Stulien
Hun har laget en inspirerende bok om broderier på
ull. Etter denne kvelden blir nok mange fristet til å
brodere, og allerede dagen etter kan du gå på
kurs med Barbro og lære mer.
Meld deg på, her blir det nok kø.

26. november blir det lagekveld, vi tar fatt på
metall og tekstilfisker til bruk på Landsmøtet. På
grunn av Corona ble landsmøtet utsatt ett år og vil
nå finne sted i Mandal juni 2021

På Julemøtet i Desember får vi høre foredrag av Annemor Sundbø.
Annemor har skrevet den prisbelønte boka Koftearvern og skal fortelle om koftene
våre og mønstrene som er blitt brukt.
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STYRET I 2020
Leder: Mette Skofteby, mette.skofteby@hotmail.com / 90575746
Nestleder: Tone Nielsen tonen@live.com
Sekretær/redaktør: Ida-Marie Hellenes, imhellenes@gmail.com / 90666454
Kasserer: Turid Marie Gundersen, turid.gundersen@sshf.no
Studieleder: Sølvi Nygård, soelnyg@online.no /90205042

Vararepresentanter:
Else Reither, Else.Reither@kristiansand.kommune.no
Unn Skibekk, unndeg@gmail.com
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