Styret for 2015:
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.
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JULEBORD!
Styret inviterer til årets
JULEBORD på Frysja 33, Kjelsåsvn.151.
TIRSDAG 8. desember kl. 18.30
Meny: Koldtbord m/julemat, dessert m/kaffe.
Pris pr. kuvert kr. 150.For alle denne kvelden.
En fl. mineralvann/lettøl inngår
i prisen. Ønsker dere øl/vin tar
hver enkelt med det selv.

Bindende påmelding innen:
Onsdag 2. desember til:
Ellen, tlf. 926 17 325 eller
Eva, tlf. 958 79 124.
Kr. 150.- betales til konto
Nr. 9004.06.19614.

Husflidslaget ble i år invitert til «verdens
prematurdag» som var 17. nov og ble holdt på
barnesenteret på Ullevål sykehus. Laila Løvstad, Kari
Fehn, Heller R. Fredriksen og Eva N. Johansen stilte
fra kl. 14.00 – 17-30. Vi hadde med 30 strikkesett
pluss luer og tepper. Det ble en hyggelig dag med
mange gode tilbakemeldinger fra foreldre som hadde
født prematurbarn.

Årets husflidsmarked er gått over i historien. Takk til
alle utstillerne og medlemmer som stiller år etter år.
Litt mindre besøk på lørdagen i år, men med så mye
som skjer samme helg og med rekordstort loddsalg er
styret likevel godt fornøyde med sluttresultatet.
Vi sender også en stor takk til næringslivet på
Kjelsås/Storo for sponsing av mange flotte gevinster.
Som tidligere år var de tre siste gevinstene som ble
trukket: dukke/m utstyr, tovet barneteppe og
voksenteppet laget av lagets egne medlemmer.

Mandag 30. november kl. 18-21
møtes vi til siste hobbykveld på
Engebråten skole, inngang Neptunvn.
Ta med deg det du holder på med
av strikke-heklearbeid, skinnfell osv.
Vi serverer en enkel kaffekopp/kakebit.

Onsdag 2. og 16. desember kl. 11-14,
«Pinner og Prat» i Frivillighetssentralen
Glads v.47. OBS: dere som strikker til Kirkens
Bymisjon MÅ levere luer/sokker den 2.des.
Håper alle er klare for nye temakvelder,
arrangementer og turer i 2016.
Styret ønsker dere alle en fredelig adventstid
og en riktig god jul.

