Styret for 2016:
Eva Norgaard Johansen
Helle Renner Fredriksen
Ellen Semb
Torill Sørlie
Reidun Sandviknes
Eva Solhjell
Solveig Ramsøe
Ragnhild Aspmo/
Inger Varhaugvik

Leder
Sekretær
Kasserer
Studieleder
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Ledere arbeidskomiteen

Styret har egen e-postadresse: styret@gk-husflidslag.no
Leders e-postadresse:
rkjoelst@oneline.no

Husflidslagets hjemmeside:
http://gk-husflidslag.no
Følg oss på FACEBOOK: Grefsen/Kjelsås Husflidslag.

Medlemsblad for
Grefsen/Kjelsås
Husflidslag

JUNI 2016

Hei alle husflidsvenner.
Vel overstått både pinse og 17. mai.
Dagene og ukene flyr av gåre, alltid noe
som skjer. Temakvelder, hobbykvelder,
pinner og prat osv. Vi er kommet så langt
på kalenderen at det nærmer seg
sommeravslutning.
Tirsdag 14. juni kl. 18.00 inviterer styret
til rømmegrøt og spekemat, kaffe og kaker
på Maridalen Bygdetun. Inngang denne
kvelden kr. 50.- for alle.
Da bygdetunet er bilfritt oppfordrer vi
dere til å parkere på Hønefoten og gå
turveien ned. Trenger noen skyss, ta kontakt
med Helle, tlf.990 37 393 eller Eva, tlf. 958 79 124.
Husk å ta med varm jakke da vi sitter ute hvis
været tillater det.

Det er to ganger igjen på «Pinner og Prat», onsdag 8.
og 22. juni. Etter siste gangen starter vi med
sorteringen og pakking av alt dere har strikket til
«nyfødtintensiven» på Ullevål sykehus, og alle
teppene til Grefsenhjemmet.
Årets sommertur går LØRDAG 27. august. Vi kjører kl.
07.45 fra Grefsenplatået til Nesbyen hvor vi besøker
«kjerringtorget». Her blir det ca. 3 timer på
egenhånd, før vi møtes i bussen og kjører til Veikåker
Gård og besøker Hanne høne, hennes landhandel
m/kaffe og en kringlebit. Middagen serveres på
Krøderen Kro. Pris for hele turen er kr. 650.- medlem/
kr. 750.- ikke medlem. Bindene påmelding innen 25.
juni til Ellen, tlf. 926 17 325 / Eva, tlf. 958 79 124.
Husk og meld dere på før dere betaler inn summen til
lagets konto: 9004 06 19614.

Som nevnt ovenfor har månedene og ukene
gått fort og vi er snart ferdige med 1. halvår.
Også denne våren har aktiviteten i laget vært
stor. Vi har hatt besøk av Saga Oseberg sin
Tekstilgruppe og strikkedesigner Vanja B. Langsrud.
Hobbykvelder på Engebråten siste mandag i
måneden, pinner og prat, strikkemaskintreff.
Mange har møtt opp og bidratt til at det har
vært trangt om plassen på Frysja 33.
Kurs i spinning, søm og strikkemaskin med
god deltakelse fra hele byen og utenbys ifra.
Styret har ellers deltatt på årsmøte og
medarbeidersamling i fylket, samt arbeidet
aktivt med program for høstens temamøter.
Nå er høstens katalog i trykken, håper alle
finner noe spennende å lese i katalogen.
Vi har også oppgradert og laget en permanent
utstilling med båndvever, hespetre, tova hatter
osv. på Hønsehuset/Maridalen Bygdetun, som laget
har fått testamentert fra Anne og Norvald Omberg.
Også tusen takk til alle som donerer garn til
strikkeprosjektene våre (Kirkens
Bymisjon/Grefsenhjemmet).

Det drypper stadig inn penger på Grasrotandelen
fra dere som tipper. Er det flere som har lyst til å
bidra, registrer org.nr. 993606871 til laget hos
tippekommisjonæren.

Ønsker dere alle en riktig god sommer.

