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Lagenes adresser

Enebakk Husflidslag Øvre Skaugvei 20, 1911 Flateby – livedegaard@gmail.com
Frogn Husflidslag, Holterveien 4E, 1449 Drøbak – frogn.husflidslag@gmail.com
Nesodden Husflidslag, PB 76, 1451 Nesoddtangen – nesodden.husflidslag@gmail.com
Oppegård Husflidslag, Kapellveien 7, 1410 Kolbotn – post@oppegard-husflidslag.no
Ski Husflidslag, c/o Synnøve R. Røysland, Vestre Dals vei 7, 1405 Langhus – 		
		
post@skihusflid.no
Vestby Husflidslag, PB 29, 1541 Vestby – vestbyhusflidslag@gmail.com
Ås Husflidslag, PB 221, 1431 Ås – as.husflidslag@gmail.com
Innmelding skjer til det enkelte lag, se innmeldingsslipp på side 35.

Akershus fylkeshusflidslag

Akershus Fylkeshusflidslag:
e-post: akershusfhl@gmail.com
Follolagenes representant:
Synnøve Røysland, 416 63 729, sr@finans2.no
Follolagenes vararepresentant: Britt-Hilde Eriksen, 95817109, breriks@gmail.com
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Velkommen
som deltager til høstens
kurs og husflidsaktiviteter i Follo!
I denne katalogen finner du opplysninger om alle de spennende kursene
som husflidslagene i Follo kan tilby deg høsten 2021 – og både medlemmer og ikke-medlemmer ønskes velkommen til å lære både nye og mer
tradisjonelle husflidsteknikker.
Du er velkommen til å melde deg på kurs i et annet husflidslag enn ditt
eget. På et husflidskurs får du mye individuell opplæring. Studieplanen er
godkjent av Studieforbundet kultur og tradisjon.
Ta en titt på alle tilbudene, avstandene her i Follo er ikke så store hvis det
er noe en virkelig ønsker å lære.

Påmelding til kurs
Påmelding til de ulike lagenes kurs skjer skriftlig, pr epost eller pr tlf. Hvordan og hvor finner du på det enkelte lagets side i katalogen. Sjekk også
lagets hjemmeside for kursoversikt og informasjon om påmelding. Alle
over 14 år kan delta om ikke annen aldersgrense er oppgitt.

Påmeldingsfrist
Meld deg på i god tid. Siste frist for avmelding er 2 uker før kursstart om
ikke annet er angitt. Kursavgift refunderes bare i spesielle tilfeller da lærer
er engasjert og materiell anskaffet. Ditt lokale husflidslag kan også miste
kursstøtte fra Studieforbundet.

Program for høsten
Hvert lag har en egen side med opplysninger om lagenes møter og andre
aktiviteter. Ta vare på katalogen, den er en fin huskelapp.

Husflidslagene
i Follo er medlemmer av Norges Husflidslag gjennom Akershus Fylkeshusflidslag. Formålet er å fremme norsk husflid, kulturelt, sosialt og økonomisk.
Husflid er tradisjon og hygge, lær deg en husflidsteknikk!
Vi tar gjerne imot flere medlemmer.
Er dette noe for deg – se informasjon på side 35.
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Autorisert moderne, raskt og
rimelig bilverksted
Oppretting og lakkering
Periodisk kjøretøykontroll
Serviceverksted
Restaurering
Sand-/glassblåsing
Bildeler
Utlånsbiler, henting og levering
Gran, Osloveien 731, Ytre Enebakk
Tlf: 64 92 38 90
E-post: otterbeckbil@gmail.com
Åpent 8-16 (onsdag 8-19)

www.otterbeckbil.no

Enebakk-votten
Ferdige votter, garn og mønster
kjøper du av Husflidslaget.

Alle rettigheter tilhører Enebakk Husflidslag

4

Utfører alt innen VVS

Forhandler av godkjente
kvalitetsprodukter innenfor
vann, varme og sanitærutstyr.
Høytrykkspyling av avløpsrør
– fagkunnskap gir trygghet

Osloveien 33, 1914 Ytre Enebakk
Tel. 64 92 46 39
E-post: e-kjelg@online.no

Enebakk husflidslag ble stiftet i februar 1995. Formålet til laget er å
være et aktivt lag med godt miljø som fremmer god norsk husflid til
folk i alle aldre. Vi har interessante og varierte temaer på møtene og
kursene våre. Laget er stolt av å ha omtrent likt antall kvinner og menn
blant medlemmene.
Vi har normalt tema-/ inspirasjonsmøter første onsdag i måneden.
Møtene blir annonsert i Enebakk Avis, du finner også informasjon på
www.husflid.no/enebakk og på facebook: www.facebook/enebakkhusflid
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å delta på møtene våre, kurs og alle
andre aktiviteter.

Høstens program
Tema- og inspirasjonsmøter:
Informasjon om møtene blir annonsert i Enebakk Avis og ved oppslag. Møtene holdes
på Prosjekthuset, gamle Kirkebygda Skole, hvis ikke annet er annonsert.
Møtene begynner kl 19.00. Det er enkel servering og loddsalg på temamøtene.
1. september: Fra naturens spiskammers, fra skogen, grøftekanten og andre steder
med «krydderkokk» Mona Lundby
6. oktober: Ta med og vis fram! Hva har vi gjort det siste året
3. november: Øl, med Johan Østby, en av de som startet Enebakk bryggeri
1. desember: Juleavslutning – julepynt
Enkel servering og utlodning på alle møtene. Forandringer i programmet kan forekomme
Leder		
Sekretær
Kasserer
Studieleder
Styremedl
Styremedl
Regnskapsfører

Live Ødegaard, livedegaard@gmail.com, tlf: 906 44 384
Per Ole Brunstrøm, bruns_24@msn.com, tlf: 905 19 645
Ricardo Guzman, riguzman@online.no, tlf: 404 03 612
Lone T. Aaslie, loneaaslie@gmail.com, tlf: 997 93 055
Tom Løkken Møklegaard, tom.moklegaard@malux.no, tlf: 909 25 691
Vegard Gulbrandsen, veggul@lorenskog.kommune.no, tlf: 906 59 465
Kjell Sørli, kjell.sorli@vikenfiber.no, tlf: 900 98 630

GRASROTANDEL – du kan gi din grasrotandel som støtte til Enebakk Husflidslag ved å
oppgi org. nr.: 979 965 222. Takk for at du støtter oss!
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Se vår 200 siders
katalog med verktøy
og utstyr. Ny utgave
kommer januar 2018.

Sjøhagen 2, 4016 Stavanger, Tlf. 51 88 68 00, post@verktoyas.no

www.verktoyas.no

Svalbo AS
Markiser
Persienner
Solskjerming
405 53 986
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ENEBAKK
Tredreiing

Helgekurs

Studieringer/ læringsverksted
Se informasjon på www.husflid.no/
enebakk og på facebook: www.facebook/
enebakkhusflid eller kontakt ringleder for mer
informasjon

Håndarbeider
Sløydsalen, gamle barneskolen i Kirkebygda.
Kontaktperson: Ricardo Guzman,
riguzman@online.no, tlf. 404 03 612.
Tid: Tirsdager kl 17.00 – 20.30.

Tredreiing

Tredreiing for damer og herrer i alle aldre
Det vil være begrenset antall deltakere.
Lærer:
Jan Tore Solberg og Ulf Andersen
Påmelding direkte til kurslærer.
Tlf. 918 53 169
Sted:
Sløydsalen, gamle barneskolen,
Kirkebygda.
NYBEGYNNER
Tid:
Fredag 24. sept. kl 18.00-21.30
Lørdag 25. sept. kl 9.00-18.00
Søndag 26. sept. kl 9.30-18.00
Pris:
kr. 1500,- (1350,-),
skoleungdom kr.750,NYBEGYNNER
Tid:
Fredag 15. okt. kl 18.00-21.30
Lørdag 16. okt. kl 9.00-18.00
Søndag 17. okt. kl 9.30-18.00
Pris:
kr. 1500,- (1350,-),
skoleungdom kr.750,LITT VIDEREKOMNE
Tid:
Lørdag 23. okt. kl 9.00-18.00
Søndag 24. okt. kl 9.30-18.00
Pris:
kr. 1500,- (1350,-),

Sy i elastiske stoffer

Temaer: September, dekor; oktober,
barkkantboller og november, penner.
Sløydsalen, gamle barneskolen i Kirkebygda.
Tid: Onsdager kl 18.00 – 22.00, unntatt første
onsdag i måneden.
Pris: kr. 50,-/tema/medlem,
kr 100,- /tema/ikke medlem.
Påmelding og kontaktperson:
Jan Tore Solberg, tlf. 918 53 169.

Håndarbeidskafé
Kafé Latter, Vågsenteret, Ytre Enebakk.
Kontaktperson: Else Elise Bullus,
tlf. 934 31 228.
Tid: Første og tredje tirsdag i måneden
kl. 11.00 – 14.00.

Pil-ring
Kirkebygden barneskole.
Kontaktperson: Lone T. Aaslie,
loneaaslie@gmail.com, tlf. 997 93 055.
Tid: Noen helger etter avtale

Helgekurs

Lær å tilpasse mønster til personlige mål og
å sy enkle plagg til voksne eller barn, i jersey
og elastiske stoff. Max 8 deltakere.
Lærer:
Lone T. Aaslie
Sted:
Kirkebygden barneskole
Tid:
Torsdag 30. sept. kl 18.00-21.00
Lørdag 9. okt. kl 10.00-16.00
Søndag 10. okt. kl 10.00- 16.00
Pris: kr 1000,- for medlemmer, kr 1.200,- ikke
medlemmer, + materiale

Påmelding til kurs
Til studieleder Lone T. Aaslie,
loneaaslie@gmail.com; tlf: 997 93 055
eller direkte til kursleder der dette er angitt.
Materialer kommer i tillegg til kursavgiften
Bindende påmelding og betaling senest 2
uker før kursstart
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Follo museum
Friluftsmuseet på Seiersten

ligger vakkert til med Seiersten skanse som nærmeste
nabo og fine turmuligheter. Muséet har vekslende
utstillinger om follotraktens historie, arrangementer
for hele familien, museumsbutikk og kafé. Det er også
en fin lekeplass og sauer, kaniner og høns.
		
Åpent: tirsdag – søndag kl 11–15
(stengt mandager)

«Uranienborg»
– Roald Amundsens hjem

Ved Bunnefjorden på Svartskog ligger polfarerens
hjem slik han forlot det da han forsvant i
ishavet i 1928. Amundsen var den første som
nådde Sydpolen i 1911 og han ledet en rekke
ekspedisjoner i polområdene.Hjemmet gir et unikt
inntrykk av mannen bak de store oppdagelsene.

Billetter bør kjøpes på forhånd.
Åpningstider og billetter: www.mia.no/roaldamundsen

Follo museum
Belsjøveien 17, 1443 Drøbak
Telefon 66 93 66 36
follo.museum@mia.no

Følg oss på Facebook og se våre nettsider for informasjon om
åpningstider, utstillinger og arrangementer.

www.mia.no/follomuseum www.mia.no/roaldamundsen
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MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG
Frogn Husflidslag ble stiftet 13. januar 1983 og har i dag ca. 80 medlemmer.
Vi har vanligvis 3 temamøter på høsten og på våren. Hver torsdag kveld møtes vi i lokalene våre til felles samling med forskjellig håndarbeid.
Vi holder til i egne lokaler i Holterveien 4E i Drøbak. Her holdes alle våre kurs, møter og
ringer dersom ikke annet er spesifisert. Her finner man også vårt verkstedutsalg.
Verkstedutsalget er åpent på dagtid tirsdag til fredag 10 - 16, lørdag 10 - 14 og torsdag kl
18 - 21. Søndag og mandag stengt. Lite aktivitet på sommeren.
Alle er velkommen til våre arrangementer.

Høstens program
Onsdag 6. oktober kl 19.00 Temamøte: Selbustrikking
Onsdag 27. oktober, kl 19.00 Temamøte
Onsdag 17. november, kl 19.00 Temamøte
Torsdag 9. desember, kl 18.00 Juleavslutning
Forbehold om forandring i programmet.

Lagets postadresse er Frogn Husflidslag, Holterveien 4E, 1449 Drøbak.
Lagets e-postadresse er: frogn.husflidslag@gmail.com
Lagets bankkonto.nr: 1617 20 67429
Leder:		
Studieleder:
Styremedlem:
		
Varamedlem:
		
Kasserer:

Inger Johanne Stokstad, tlf 47 35 05 23, ij.stokstad@gmail.com		
Jessica Kathle, tlf. 95 05 72 06, jessica.kathle2@gmail.com
Ingunn Eikerol, tlf. 91 59 82 45, ingunsan@gmail.com
Bente Sneis, tlf. 92 41 80 23, bente.sneis@hotmail.com
Torill Støylen, tlf 92 06 20 21, tls1@online.no
Tove Emmit, tlf 90 80 98 13, tosunda@online.no
Trude Stenvik, 97 71 09 46, trude.stenvik@gmail.com
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Vi fører garn og tilbehør
fra Rauma, Sandnes, Du
Store Alpakka, Dale, m.m.
Islandsk ull: Allafoss Lopi
og Lett Lopi
Besøk oss i
Holterveien 4E,
1448 Drøbak

GARN
TOVEULL			
SYTILBEHØR		
HOBBY OG GARN
STRIKKEPINNER			
Amfi Drøbak 64 93 14 89
KNAPPER			
GLIDELÅSER					
FILT				

www.viking-garn.no
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FROGN
Tegnekurs

Helgekurs +

Dette er et kurs for nybegynnere og viderekommende som ønsker innføring i frihåndstegning.
Lærer:
Hilde Degerud Jahr
Tid:
Lørdag 4.9 kl. 10-15,
Tirsdager 7.9, 14.9, 21.9 og 28.9
kl. 18-20
Lørdag 2.10 kl.10-15
Pris:
1400,- (medlemmer: 1200,-) +
skissepakke til kr. 300,- som kan
kjøpes på kurset.

Skinnsøm
Vi fortsetter vårt populære kurs hvor du kan sy
skinnpose, pute, votter, boa, skinnfell, osv. Du
velger selv hva du vil arbeide med. Passer for
nybegynnere og viderekomne. Lærer har med
det du trenger for å komme i gang.
Lærer:
Britha Movig
Tid:
Mandager: 20.9, 27.9, 11.10,
18.10 og 25.10 kl. 10-15.
Pris:
1900,- (medlemspris: 1700,-)
+ materialer

Vevkurs

Helgekurs +

Dette kurset passer spesielt godt for nybegynnere
som har lyst til å lære grunnleggende teknikker
innen veving, inklusiv å sette opp renning. Vi har
ulike typer vever fra enkel bordvev til større flatvev.
Passer derfor også til viderekomne.
Lærer:
Karin Jørstad
Tid:
Lørdag 25.9. 10 – 16
Søndag 26.9 10 – 15,
Mandager 27.9, 4.10, 11.10,
18.11 og 25.11 kl. 18-21.
Pris:
2200,- (medlemmer: 2000,-)
+ materialer. Maks deltakere: 6.

Lappeteknikk
Dette kurset er for dem som kan noe av det
grunnleggende innen lappeteknikk og som
ønsker å lære mer. Vi vil gjerne se ny ansikter
på dette kurset.
Lærer:
Kjerstin Holmås
Tid:
Tirsdager: 12.10, 19.10. 26.10,
9.11 og 16.11 kl. 13-16.
Pris:
1300,- (medlemspris: 1100,-)
+ materialer.

Lefsekurs

Helgekurs

Kurset er for alle som vil lære å bake lefser.
Husflidslaget handler inn alt vi trenger til kurset og
skaffer til veie takker. En dag bakes det tynnlefse,
neste dag potetlefse.
Lærer:
Jorunn Heggelund med flere
Tid:
Lørdag 27.11 kl. 12-16.
Søndag 28.11. kl. 12-16.
Pris:
900,- (medlemspris: 750,-)
+ ingredienser
Maks: 10 deltagere

Studieringer/ læringsverksted
Strikkekafé
Hver torsdag, 18.00 til 21.00, møtes vi med
strikketøy og annet håndarbeid til felles hygge og
nytte. Her er alle velkomne, også de som ikke er
medlem. Vevstuen er åpen ved behov.

Ringer
Hver mandag på dagtid kommer kursdeltakere
sammen for å sy skinnsøm. Hver tredje tirsdag i
måneden vil det være ringkveld i Hardangersøm.
Utenom kurs vil det være en vevring som vever
i vevstuen. Vi ønsker å få starte en ring for
lappeteknikk. Ta kontakt om du er interessert.

Ung Husflid
Vi ønsker å komme i gang med Ung husflid igjen.
Kan du tenke deg å ta ansvar for å planlegge
og gjennomføre aktiviteter for og med barn? Ta
kontakt med husflidslaget.
Hvis du eller noen du kjenner ønsker å bli medlem
i Ung Husflid som er Norges Husflidslags barneog ungdomsarbeid, koster det kr. 160,- pr år.

Påmelding til kurs
Påmelding via våre nettsider: www.husflid.no/
lokallag/akershus/lokallag/frogn_husflidslag
eller til jessica.kathle2@gmail.com.
Studenter
Som student vil du få kursene våre til
medlemspris.
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Vi støtter
kulturen i
nærmiljøet!

Drøbak
Hagesenter
Storgaten 22
www.hageland.no

Der kunnskapen gror
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MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG
Nesodden Husflidslag ble stiftet i 1979. Vi har ca 100 medlemmer og jobber for å bevare,
videreutvikle og formidle husflidsinteresse og skaperglede. Vi vil gjerne ha flere medlemmer i alle aldre, både kvinner og menn. Våre møter, kurs og andre arrangementer er åpne
for alle interesserte.

Høstens program
Nesodden Husflidslag inviterer til strikke-kafé på Tangenten,
Hver 1. og 3. tirsdag i måneden, kl 11-14, vi satser på å starte 17. august.
Husflidsdag på To Gård. Søndag 12. september, klokken 11.00 – 15.30.
Velkommen til åpen dag for hele Nesoddens befolkning med mulighet til å prøve ulike
husflidsteknikker. Salg av sveler, kaffe, te og saft. Utlodning av fine husflidsgevinster.
Temamøter:
Sted: Sandvang, Hellaveien 234, Fjellstrand. Busstopp: Svestadtoppen, kl. 19 – 21.
Både medlemmer og ikke-medlemmer er velkommen. Inngangspenger på
kr. 30,- inkluderer enkel bevertning. Ungdomsmedlemmer har fri adgang!
Torsdag 30. september: Temamøte om kumihimo.
Foredrag om kumihimo; også kalt japansk fletting. Brukes til armbånd, belter, smykker
og mye annet, ved Line Fomenko.
Torsdag 28. oktober: Temamøte om Follobunaden.
Foredrag om Follobunadens historie og det håndverksmessige ved bunadens ulike
elementer, ved Rannveig Glenne.
Torsdag 18. november: Julemøte med grøt og aktivitet.
Inspirasjonskveld med blomsterdekoratør Kirsten Westergaard. Vi lager en enkel dørkrans til adventstiden. Gratis adgang.

Vi forbeholder oss retten til å endre programmet.

Postadresse: Nesodden Husflidslag, P.b. 76, 1451 Nesoddtangen
E-post: nesodden.husflidslag@gmail.com
Leder		
Nestleder
Studieleder
Kasserer
Sekretær
Styremedl.

Unni Steen
Lise Kollsund
Trine Parmer
Anne Lindebjerg
Gunn Gjølberg
Karin L. Anderssen

97790455
90946012
92817308
91731477
40101287
46445152

Vår nettside: www.husflid.no/nesodden.
Vi har også facebookside, følg oss gjerne der.
Grasrotandelen org.nr: 971 256 842.

Informasjon om påmelding til kurs
Bindende påmelding til alle kurs, sendes til
studieleder Trine Parmer, e-post:
kurs.nesodden.husflidslag@gmail.com
Kursavgift må være betalt før kursstart, giro
blir tilsendt etter at påmeldingsfristen er gått
ut. Siste frist for avmelding senest 10 dager
før kursstart. Ved avbestilling senere enn 10
dager før kursstart må kursavgift betales i sin
helhet. Kursavgift refunderes kun ved sykdom.
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Dalebutikken har et av norges største utvalg av
vevgarn og vevutstyr. Vi leverer til hele landet fra vårt
brede sortiment. Velkommen til en hyggelig handel!

Stort utvalg av:
Vevstoler - vevutstyr - vevgarn - heklegarn -strikkegarn
renningsfletter - vevskjeer - hovler - nylonsnører

Hos oss finner du varer fra:

GAV Glimåkra, Bockens, Hillesvåg, Matt-Seppo, Ås
vävgarner, Garngrossisten, Solberg, Texsolv, Toika,
Magiske garner, AK Snickeri, Myrehed, Borgs, mm

Kontakt oss:
Ring oss gjerne på: 41 72 01 05
Telefonen er betjent i butikkens åpningstider
Send oss gjerne en e-post:
firmapost@dalebutikken.no
facebook: www.facebook.com/Dalebutikken
Besøk butikken på Rjukan:
Sam Eydes gate 97
Åpningstider:
Onsdag - Fredag: 10:00 - 16:00
Lørdag: 11:00 - 15.00
Nettbutikk: www.dalebutikken.no
Dalebutikken as
Sam Eydes gate 97
3660 Rjukan
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NESODDEN
Søm og redesign av barneklær Helgekurs

Hakking

På dette kurset lærer du å sy barneklær
av gjenbruksmaterialer. Vi velger et enkelt
mønster og jobber med å utnytte materialet
til et nytt barneplagg. Kursholder er Karina fra
Symesterskapet, @karinalagerdritfineting
Lærer:
Karina Daniela Sørbø
Sted:
Sandvang, Hellavn. 234, Fjellstrand
Tid:
Lørdag 25.09 kl 10 – 15
Søndag 26.09 kl 10 – 15
Pris:
Medl. kr. 1000, ikke-medl. kr. 1200
Påmeldingsfrist: 01.09.2021. Maks 10 delt.

Hakking er en gammel teknikk som også kalles
tunisisk hekling. På kurset lærer du å lage ulike
mønstre i hakking. Ta gjerne med mellomtykt garn
i lyse farger. Hakkenåler kan kjøpes av kurslærer.
Lærer:
Line Espeland
Sted:
Sandvang, Hellavn. 234, Fjellstrand
Tid:
Mandager: 1.11., 8.11 og 15.11.
kl 18 – 21
Pris:
Medl. kr 600, ikke-medl. kr 700
Påmeldingsfrist: 18.10.2021. Maks 10 delt.

Maskinstrikking

Læringsverksteder

Helgekurs

Kurs for deg som ønsker innføring i hvordan
utnytte strikkemaskinens muligheter. Du lærer
grunnleggende teknikker for å designe egne
plagg og strikker et plagg etter eget ønske i
løpet av helgen. For nybegynnere og øvede.
Lærer:
Karin Linge Anderssen
Sted:
Sandvang, Hellavn. 234, Fjellstrand
Tid:
Fredag 15.10 kl 18 – 21
Lørdag 16.10 kl 10 – 16
Søndag 17.10 kl 10 – 16
Pris:
Medl. kr 1300, ikke-medl. kr 1500
Påmeldingsfrist: 01.10.2021. Maks 8 delt.

I læringsverkstedene samarbeider deltakerne
om å overføre kunnskap til hverandre og finne
løsninger sammen. Det forventes at alle bidrar
til felles læring.

Sy i glatt skinn

«Vevringen»

Helgekurs

Vi syr f.eks. en veske, enten på maskin eller med
håndsøm – og gjerne ved å kombinere skinn og
stoff. Ta gjerne med gamle skinnjakker, belter,
veskelåser, spenner etc. for gjenbruk.
Lærer:
Connie Riiser Berge
Sted:
Sandvang, Hellavn. 234, Fjellstrand
Tid:
Lørdag 23.10 kl 10 – 15
Søndag 24.10 kl 10 – 15
Pris:
Medl. kr 1000, ikke-medl. kr 1200
Påmeldingsfrist: 08.10.2021. Maks 8 delt.

Støpe i betong
Vi støper små bruksgjenstander til hjemmet i
betong. Det kan være lysestaker, blomsterpotter,
dørstoppere mm.
Lærer:
Lise Kollsund
Sted:
Sandvang, Hellavn. 234, Fjellstrand
Tid:
Mandag 19.10 og 26.10 kl 18 – 21
Pris:
Medl.kr 400, ikke-medl. kr 450
+ materialkostnader
Påmeldingsfrist: 04.10.2021. Maks 8 delt.

Sølvarbeid: «Sølvringen»
Sølvringen lager «vikingsmykker» av sølvtråd i
ringteknikker. Noe erfaring med å lage sølvsmykker
er ønskelig. Interessert? Ta kontakt med Grete
Solberg, grete.solberg41@gmail.com / 97021440,
Tid:
Annenhver tirsdag kl. 18.30 – 21.00
Sted:
Sandvang
Pris:
kr. 350,- (kr. 450,-) pr. semester
Erfaring med oppsett av og veving på flatvev er
en forutsetning. Interessert? Kontakt Margrethe
Hoen: margrethe.hoen@gmail.com / tlf. 97003743
Tid:
Hver onsdag, fra kl 18
Sted:
Sandvang
Pris:
kr 650,- (kr 850,-) pr. semester

«Skinnfellringen»
Skinnfellringen lager små og store ting i skinnfellteknikk. Du bør ha litt erfaring med å sy skinnfell
fra før. Interessert? Ta kontakt med Marianne
Mowè: mamowe@online.no / tlf. 41531647
Tid:
En mandag i måneden, etter avtale
Sted:
Sandvang
Pris:
200,- (300,-) pr. semester

«Spinneringen»
Vil du spinne sammen med andre? Du bør ha noe
erfaring med å spinne på rokk eller håndtein fra
før og ha egen rokk eller håndtein. Interessert?
Kontakt Randi Løes Skogstad: randi.loes.
skogstad@gmail.com / tlf. 98008639
Tid:
2. torsdag i måneden, kl 19 – 21
Sted:
Skoklefall terrasse (Tangen)
Pris:
100,- (200,-) pr. semester
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METEOR
Bak selv – hele året!

– Produsert i Norge siden 1955
– Kortreist kvalitet som varer
– Midt i blinken til 1000 ting
Alt du trenger til takkebakst - www.meteor.no
Produsert i Norge av Engmark Meteor AS. Stålfjæra 13, 0975 Oslo. Tlf. 22 25 11 74
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MEDLEM AV
NORGES HUSFLIDSLAG
I Oppegård Husflidslag deltar kvinner, menn og barn som trives med å føre tradisjoner
videre og har nysgjerrighet på husflid. Oppegård Husflidslag ble stiftet 19. januar 1978. I
dag er vi rundt 100 medlemmer. Vi tilbyr kurs i variert husflid og holder medlemsmøter
som er åpne for alle interesserte. Medlemskap gir 20 % rabatt på kurs i eget lag og 10 %
ved kurs i andre lag. Ung Husflid er for barn i alderen 6-13 år. De møtes til aktiviteter hver
annen uke. Se også husflidslagets monter ved biblioteket.

Høstens program – for alle interesserte
Lørdag 18. september kl. 11.00 Håndarbeidskafe. Ta med ditt eget håndarbeid!
Står du fast med noe kan du få hjelp til å komme videre.
Lørdag 23. oktober kl. 11.00 Håndarbeidskafe. Mangler du en knapp?
Foredrag om knappenes historie ved Lisen Wikant. Ta med ditt eget håndarbeid!
Onsdag 17. – lørdag 20. november Julesalg utenfor Kolben Bibliotek.
Salg av egenproduserte votter, sokker, nisser etc.
Lørdag 20. november kl. 11.00 Juleverksted for barn i alderen 7 – 13 år i lagets
lokaler i Kapellveien med forbehold om at det lar seg praktisk gjennomføre.
Inngangspenger.
Onsdag 1. desember kl. 19.00 Julemøte. Selbuvotten i ord, bilder og toner.
Foredrag om selbustrikking ved Terje Tjelle.
Inngangspenger kr.30,-. Vi serverer kaffe og kake.
Vi forbeholder oss rett til forandringer i programmet.

Oppegård Husflidslag, Kapellveien 7, 1410 Kolbotn Bankgiro: 7877.08.72188
Internettadresse: www.oppegard-husflidslag.no
Kurs og møtesenter: Kapellveien 7, Kolbotn

Leder: Kari Rød mob 950 39 786, t-roed2@online.no
Studieleder: Gerd Ingunn Røe mob. 906 64 104, gerdingunnroe@gmail.com
Styremedlemmer:
Signe Skovly mob. 982 03 190, signe.skovly@live.no
Siri R. Iversen mob. 934 31 105, siri.iversen@gmail.com
Berit Telle, mob. 480 78 144, berit.telle@gmail.com
Solveig Aune, mob. 911 49 191, tomaun2@online.no
Ung Husflid: Tone Engelhardtsen mob. 928 11 199, toneengelhardtsen@gmail.com
Grasrotandelen
Du kan gi din grasrotandel som støtte til Oppegård Husflidslag ved å oppgi
org.nr. 971257563. Takk for din støtte!
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Velkommen til gårdsbutikken på Søndre Holm
Tynn Alpakka
Mirasol
Fin
Babysilk
Alpakka Wool
STERK
Faerytale
Miski
Sulka
Hexa
Pus
Sky
Air
Soul
Bling
Fur
Alpakka Tweed

Vi har saueskinn og skinnfeller fra norske saueraser,
norsk ull, merinoull, silke, nålefilt og utstyr til toving,
filting, spinning og skinnfellsøm.
Vi fører garntyper fra Du Store Alpakka samt
strikkepinner, knapper og annet tilbehør.
Vi har norsk ullgarn fra bl.a. Leine Merino, HoelfeldtLund, Hillesvåg, Sjølingstad og fra egne pelssauer
samt ullsåler, sokker, votter og mye annet rart!
Åpningstider
tirsdager og torsdager
klokka 10.00 - 20.00

Sølje
Tinde
Blåne
Vilje
Sol
Ask
Embla
Troll
Fjord
Fjell
Leine Merino
LEBRASA
Sjølingstadgarn
og garn fra
egne sauer

Søndre Holm, Ulvedalsveien 150, 2020 Skedsmokorset, 926 21 297, www.googvarm.no

SOLGT.
DET SKULLE
BARE
MANGLE

Det eneste vi
forventer av deg som
kunde, er at du forventer
mer av oss.

Tlf. 67 20 47 50 • Jan Baalsruds plass 1, 1410 Kolbotn
www.privatmegleren.no
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OPPEGÅRD
Surdeigsbaking

Småskinnsøm

Med kurset Superenkelt, supersunt surdeigsbrød
vil du erfare at det å bake egne surdeigsbrød kan
være en befrielse. Det frigir mer tid enn å bake med
gjær, det smaker mye bedre enn kjøpebrød, du
vet nøyaktig hva brødet inneholder og ikke minst
kan det løse en utfordring hos mange – nemlig:
vondt i magen. Inkludert i kurset er surdeigstarter
og en deig til hjemmesteking. Oppgi email ved
påmelding slik at du kan få tilsendt info i forkant
av kursdagen.
Lærer:
Ida Albertsen
Dato/tid:
Tirsdag 14. sept. kl. 18.00 – 20.30
Pris:
Ikke medl. kr. 750,-/medl. kr. 675,-.

På kurset får du innføring i, og blir kjent med
skinnsøm, og du lærer å sy 1-2 produkter i skinn.
Kursleder lager kurs-pakker som består av nål,
lintråd, voks, trykkfarge og mønster til votter (eller
det man vil lage), og sørger for utlån av klyper og
trykkblokker. Koster kr 125,- per pakke som betales
direkte til kurslærer. Kurslærer har med kniv, saks
og linjal. Kurslærer kan skaffe skinn til det meste.
Gamle skinnjakker, som ikke lukter kjeller, blir
fine votter. Deltakerne må ha med seg fingerbøl.
Lærer:
Hege Rognerud
Start:
Lørdag 6. nov. kl. 10.00 – 15.00
Søndag 7. nov. kl. 10.00 – 15.00
Pris:
Ikke medl. kr. 800,-/medl. kr. 640,-

Patchwork

Helgekurs+

Er du nybegynner eller har sydd noe patchwork
tidligere, så inviteres du med på en hyggelig
kurshelg. Vi jobber med inch, - måleenheten som
primært brukes innen patchwork/quilting i dag. Vi
starter med en kveld hvor vi går gjennom utstyr som
er nødvendig/nyttig av både skjæremateriell og
annet syutstyr. Vi ser også på en del grunnteknikker
og triks som gjør kompliserte blokker mye enklere.
Helgen skal vi kose oss ved symaskinen. Ved
bruk av grunnteknikker, syr vi blokker som igjen
settes sammen til en løper/duk el.lign. Material-liste
og mer informasjon sendes deltakerne i forkant
av kurset. Kursleder har med noe utsyr for salg
(kursdeltakerne får 15 %).
Lærer:
Marit Masdal
Start:
Onsdag 13. okt. kl 18.00 – 20.00
Lørdag 16. okt. kl. 10.00 – 15.00
Søndag 17. okt. kl. 10.00 – 15.00
Pris:
Ikke medl. kr. 900,-/medl. kr. 720,-.
Kursmateriell kommer i tillegg til kursavgiften. Normalt ikke kurs i skoleferiene. Kursdeltagerne er ikke
forsikret gjennom Oppegård Husflidslag.
Påmelding senest 2 uker før kursstart. Kursavgiften
innbetales før kursstart til konto 7877.08.72188

P ÅME LDIN G

"

Helgekurs

Toving av julehjerter og smånisser
Her lærer du å tove din egen smånisse og et
julehjerte. Vi tover nissene med grønnsåpevann og
fyller med ull. I tillegg kan du lære å lage øyne
og munn, samt feste hår med filtenål. Nissene er
også fine uten øyne med lua ned på nesa i stedet.
Som oppvarming lager vi hjerter til jul. Kurset
passer både for nybegynnere og viderekomne
tovere. Materialutgifter betales til kurslærer.
Lærer:
Jorunn Sørby
Start:
Lørdag 13. nov. kl. 10.00 – 15.00
Søndag 14. nov. kl. 10.00 – 15.00
Pris:
Ikke medl. kr. 800,-/medl. kr 640,-.

Åpent hus for håndarbeidsglede
Hos Kaffebar’n i Kantorveien. Hyggelig strikkeprat
og noe å bite i sammen med håndarbeidsvenner.
Du kan få hjelp med håndarbeid som du står fast
med eller kan lære nye strikketeknikker, f.eks.
Magic loop, kontstrikk, hæl og tommel. Også for
nybegynnere. Møtene annonseres på Oppegård
Husflidslags Facebook-side. Merk møtested.
Tid: Onsdag 29. september, onsdag 27. oktober
og onsdag 24. november kl. 18.00.

Påmelding til Gerd Ingunn Røe Tlf. 906 64 104, e-post: gerdingunnroe@gmail.com
Påmeldingen er bindende!

Kurs..........................................................................................Medlem JA r NEI r
Navn.........................................................................................Tlf. priv..............................................
Adr:...........................................................................................Tlf. arb..............................................
Postnr:................................ Sted...............................................
E-post:...............................................................................................................................................
Dato........................................................... Underskrift.......................................................................
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OPPEGÅRD
ung husflid

Vi fortsetter med møtene i Ung Husflid annenhver mandag (oddetallsuker) kl. 18.00 – 20.00 i
Kapellveien 7. Oppstart vil bli kunngjort i august 2021.
Alle medlemmer får brev ang. datoer og andre viktige opplysninger så snart disse er klare. Mange
ivrige barn holder på med symaskinsøm, applikering og broderi. Vi holder også på med toving og
filting, maling og perlearbeid etc. Det er mulig å ønske seg nye aktiviteter, men samtidig holde på
med fellesaktiviteter. Hvis du eller noen du kjenner ønsker å bli medlem, kan du melde deg på
hos Tone Engelhardtsen, e-post: toneengelhardtsen@gmail.com. Det koster kr 160,- pr. år å være
medlem. Noen materialavgifter kommer i tillegg.

Læringsverksted
Rosemaling
Leder: Kari Sandal Aas, tlf. 415 13 213.
Start: onsdag 8. september.
Hver onsdag kl. 10.30 - 13.30.
Pris: kr 200,-/kr 150,- for ikke medl./medl.

Håndarbeidsring
Leder: Signe Skovly tlf. 982 03 190.
Start: tirsdag 31. august.
Annenhver tirsdag kl. 10.30 - 14.00.
Pris: kr 200,-/kr 150,-

Stå-på ring
Vi lager produkter for salg til inntekt for laget.
Leder: Kari Malthe-Sørenssen tlf. 988 07 782.
Start: tirsdag 24. august.
Annenhver tirsdag kl. 10.30 - 14.00.
Ingen ringavgift.

Patchwork – ring
Leder: Evelyn Fonn Aaslie, tlf. 414 05 116.
Start: mandag 6. september.
Annenhver mandag kl. 10.30 - 14.00
Pris: kr 200,-/kr 150,-

Kortring
Vi lager kort til alle anledninger.
Leder: Randi Utsigt tlf. 922 44 278.
Start: Fredag 3. september kl. 10.00 - 15.00.
Øvrige dager etter avtale.
Pris: kr 30/25,- pr. gang.

Vevring
Ledere: Eva Lund og Kari Rød tlf. 906 39 410
– 950 39 786.
Start: mandag 23. august.
Annenhver mandag kl. 18.00.
Pris: kr 450,-/300,-

Meksikansk fletting
Leder: Kristina Johnsen, tlf. 468 11 370.
Start: mandag 13. september kl. 12.00 – 15.00.
Øvrige dager etter avtale.
Pris: kr 30/25,- pr. gang.
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Bunad - ring
Leder: Kristina Johnsen tlf. 468 11 370.
Start: torsdag 16. september.
Annenhver torsdag kl. 18.00 – 21.00.
Pris: kr. 200,-/kr 150,-

Skinn-fell ring
Leder Gerd Ingunn Røe, tlf. 906 64 104.
Start: torsdag 7. oktober kl. 18.00 – 21.00.
Øvrige dager etter avtale.
Pris: kr 30/25,- pr. gang.

Sølvring /dagtid
Leder Astrid M.L. Vereide, tlf. 928 29 528.
Vi lager smykker av metalltråd.
Start: torsdag 2. september kl. 10.30 – 14.00.
Øvrige dager: 7. oktober, 4. november og
2. desember.
Pris: kr 30/25,- pr. gang.

Sølvring / kveld
Leder Astrid M.L. Vereide, tlf. 928 29 528.
Vi lager smykker av metalltråd.
Start: mandag 23. august kl. 17.00 – 20.00.
Øvrige dager: 20. september, 18. oktober og
15. november.
Pris: kr 30/25,- pr. gang.

Strikk og lytt på Biblioteket i Kolben
I samarbeid med Kolben Bibliotek arrangeres
håndarbeidskvelder i biblioteket hvor bibliotekarene leser høyt fra utvalgte bøker; noveller, dikt
og romaner. Ta gjerne med strikketøy eller annet
fredelig håndarbeid. Arrangementene begynner
kl 19.00 og er gratis (kaffe tilgjengelig). Står du
fast med noe med et håndarbeide kan du her få
hjelp, eller du kan få hjelp til å prøve noe nytt.
Tid: Tirsdager (4 ganger) kl. 19.00; 14. september,
12. oktober, 9. november og 7. desember.
Opplesning starter som vanlig kl 19; men kom
gjerne tidligere for "strikkehjelp" fra en av lagets
medlemmer.
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• Hudpleie
og SkinPen
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og SkinPen
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• Vipper
Farge Vipper og Bryn
• vipper
Farge
• Farger
og bryn og Bryn
• Makeup Tatovering

• Makeup
Tatovering
• Makeup
tatovering

• Kroppspleie -Oppstramming og
cellulittreduksjon
cellulittreduksjon

• Kroppspleie
-Oppstramming
og
• Kroppspleie,
oppstramming
og cellulittreduksjon
Timebestilling
tlf 93 43 95 77

Timebestilling:
Timebestilling:
tlf 93tlf
43993547379577

www.kolbotnvelvære.no
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Nytt strikkeprosjekt?

Hos oss finner du et stort utvalg garnkvaliteter
fra Linde garn. Linde garn er utviklet og produsert
av kvalitetsleverandøren House of Yarn.
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Vi er en viktig bidragsyter og
støttespiller i lokalsamfunnet.
Vi er en viktig bidragsyter og
støttespiller i lokalsamfunnet.

Ved din side.

Ved din side.

Vi er en viktig bidragsyter og
støttespiller i lokalsamfunnet.

www.asbank.no

En alliansebank i eika.

www.asbank.no

En alliansebank i eika.

Ved din side.

www.asbank.no

En alliansebank i eika.

TJÆRALIN DEKKENDE TJÆRALIN BEIS

TJÆRALIN TREOLJE

>> Grunning og toppstrøk i ett
>> Inneholder lite løsemidler
>> Dekker godt

>> Hindrer fukt og oppsprekking
>> Inneholder tretjære
>> Trekker godt inn

>> Grunning og toppstrøk i ett
>> Inneholder lite løsemidler
>> Fremhever trestrukturen

Vi er en viktig bidragsyter og
støttespiller i lokalsamfunnet.
TÅLER
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>> Dekker godt - ett strøk er nok
>> Metallisk effekt
>> Tørker raskt

Ved din side.
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R
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ÅLE får du hos:
TTjæralin
Kjeppestadveien 44, 1400 SKI
www.skibygg.no / E-post: post@skibygg.no

Bestandig Tjæralin! Bestandig godt resultat! Bestandig fornøyd! - www.tjaralin.no
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MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG
Ski Husflidslag ønsker velkommen til våre aktiviteter som er temamøter, kurs og læringsversteder. Aktivitetene er åpne for alle. Vårt formål er å fremme god, norsk husflid, gjennom ivaretakelse, formidling og fornying. Vi holder til i Ustvedthuset på Waldemarhøy kultursenter i Ski.
Laget ble stiftet 19.januar 1978 og har 58 medlemmer. Vi vil gjerne ha flere medlemmer i alle
aldre – både kvinner og menn. Denne høsten har vi satsing på kurs med søm.
Forbehold om endringer – vi oppdaterer vår Facebook-side: www.facebook.com/SkiHusflidslag
.

Høstens program

Onsdag 15. september kl 19.00, Kloumansalen Waldemarhøy
Demonstrasjon av overlockmaskin, søm med elastiske stoffer. Silje Hammer fra Trådsnella demonstrerer og presenterer sitt stoffutvalg og sine produkter.
Onsdag 29.september kl 19.00, Kloumansalen Waldemarhøy
Redesign. Gro Norby deler sine erfaringer med redesign av klær, både ved ord og
demonstrasjon av fysiske resultat.
Onsdag 19.oktober kl 19.00, Kloumansalen Waldemarhøy
Selbustrikk med Terje Tjelle. Selbuvotten i ord, bilder og toner. Her får du historier og
kunnskap om Selbustrikk og Selbuvotten.
Onsdag 1.desember kl 19.00, Kloumansalen Waldemarhøy
Julemøte med Reidun Horgen. Vi ønsker den nye husflidskonsulent i Viken velkommen.
Hun vil informere om arbeidet i Viken og gi oss en liten aktivitet som passer til jul. Vi møtes
til kos rundt julegrøt, saft, kaffe og småkaker. Påmelding for å beregne grøtmengde.
Alle er velkommen til våre møter. Gratis inngang, enkel bevertning. Loddsalg. Ta gjerne med et
håndarbeid. Vi forbeholder oss retten til endring i programmet. Følg oss på Facebook.

Adresse: Ski Husflidslag c/o Synnøve R. Røysland, Vestre Dals vei 7, 1405 Langhus
www.skihusflid.no – Bankgironummer: 1135.05.30454 – Vipps 98021
Kontaktperson:
Sekretær:
Kasserer:
Markedskontakt:
Styremedlem:
Studieleder:

Synnøve R. Røysland, sr@finans2.no
Kjellaug Larsen, kjellauglarsen@gmail.com
Siri Nilsen, siri.nilsen@hotmail.com
Silje A. Eliassen, siljeaeliassen@gmail.com
Anne Marie Gulbrandsen, amagulb@online.no
Liv Eliassen, liveliassen@gmail.com

Tlf. 416 63 729
Tlf. 413 71 994
Tlf. 986 06 080
Tlf. 913 25 359
Tlf. 911 33 962
Tlf. 984 49 680

Grasrotandelen
Du kan gi din grasrotandel støtte til Ski Husflidslag ved å oppgi org.nr. 975 485 668.
Vi takker for din støtte.

23

SKI
Bunad

Redesign – ungdom

Dette er kurs for dem som ønsker å sy sin egen
bunad, men trenger opplæring og rettledning i de
teknikker som hører til. Kurset er ikke begrenset
til Follobunad. Det forutsettes at deltakerne gjør
«hjemmelekser».
Lærer:
Katrine Behsert
Sted:
Ustvedthuset -Waldemarhøy
Tid:
Mandag kl. 18.00 – 21.00,
8 kvelder, ukene 38, 39, 41, 42, 44,
45, 47 og 48. OBS! Ikke hver uke.
Første kurskveld 20. september
Pris:
Medl. kr 1600 / ikke medl kr 1780
Bindende påmelding senest 6.september

Kurs for ungdom i alle aldre, fortrinnsvis 13 – 26 år.
Gi skjorta nytt liv. Bestefars skjorter blir til kjole og
mammas bluse blr croptop. Eller bare «stesje» opp
en kjedelig bluse. Bare fantasien setter grenser. Du
må ha med og kunne bruke symaskin. Dersom du
ikke har symaskin, kan du låne av husflidslaget.
Lærer:
Gro Nordby
Sted:
Rudsplass Møterom, Langhuset,
Gamle Vevelstadvei 34. Langhus
Tid:
Mandag 11., 18. og 25. oktober.
Alle dager kl 18.00 – 21.00
Pris:
Medl. kr. 340 / Ikke medl. kr. 380
Under 26 år kr. 300
Materialkostnader kommer i tillegg
Bindende påmelding innen 27. september

Søm av håndarbeidsveske
På noen timer kan du sy deg en praktisk veske til
strikketøyet eller hobbysakene dine. Vi benytter
symaskin, så ta gjerne med din egen. Gi beskjed
om du ikke har.
Lærer:
Gro Nordby
Sted:
Rudsplass Møterom, Langhuset,
Gamle Vevelstadvei 34, Langhus
Tid:
Mandag 20. sept. kl 18.00 – 22.00
Pris:
Medl. kr. 270 / ikke medl. kr. 300
+ materialer
Bindende påmelding innen 6. september

Søm med elastiske stoffer
Opplæring og praktisering i bruk av overlockmaskin. Hver syr et plagg, f.eks genser. Vi låner
maskiner.
Lærer:
Silje Hammer
Sted:
Trådsnella, Haugenveien 5, Ski
Tid:
Onsdag 13., 20. og 27. oktober
Alle dager kl 18.00 – 21.00
Pris:
Medl. kr. 550 / Ikke medl. kr. 620
+ materialer
Bindende påmelding innen 29. september.

Frivilligsentralen i Ski
Møteplass Waldemarhøy
Waldemarhøyvn.13, Ski
frivilligsentralen.ski@nordrefollo.kommune.no
Tlf. 99216823
Åpent fra kl 10–14 – for alle!
Mandag – Barselgruppetreff
Tirsdag – Kurs og aktivitetsdag
Onsdag – Datakafé
Torsdag – Kulturkafé
Enkel servering!

Takkebakst med poteter

Helgekurs

Lefser og flatbrød med poteter er deilig tilbehør
til spekemat, spekesild, rakfisk, supper, pølser
og mye annet. Hjemmelaget flatbrød og lefse på
julebordet er populært. For å oppnå nødvendig
kunnskap og ferdigheter i bakingen, begrenser
vi kurset til potetbakst. Øvelsen i kjevlebruk kan
senere overføres til annet flatbrød og lefser. Ta
med takke hvis du har, hvis ikke , gi beskjed og
du kan låne av husflidslaget.
Lærer:
Brita Skaarer
Sted:
Langhuset, Gamle Vevelstadvei 34,
Langhus
Tid:
Lørdag 30. oktober kl 10-14
Søndag 31. oktober kl 10-14
Pris:
Medl. kr. 810 / Ikke medl. kr. 900
Bindende påmelding innen 16. oktober.

Påmelding sendes
Påmelding sendes post@skihusflid.no
Kontaktperson Liv Eliassen,tlf. 98449680.
Alle aktiviteter er åpne for alle.
Har du litt tid til overs – vil
du bli kjent med folk fra andre
kulturer? Vil du være med
på å skape et nettverk
for deg selv og andre?
Felles interesser og
felles erfaringer kan
være et godt utgangspunkt
for oppstart av grupper!
Velkommen til å ta kontakt!

Mvh. Sølvi R. Bjørkmo , Daglig leder, Frivilligsentralen i Ski, Møteplass Waldemarhøy, Mandag - torsdag 10–14
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SKI
Læringsverksteder
Håndarbeidskafé
Åpent for alle. Ta med håndarbeidet ditt, vi
inspirerer og lærer av hverandre.
Åpen for alle.
Kontaktpers: Kjellaug Larsen
Sted:
Ustvedthuset
Waldemarhøy
Tid:
Tirsdager fra kl 10.30 – 14.00
Vi starter 24. august og holder
på til og med 7. desember
Pris:
kr. 25.- pr gang inkluderer kaffe

Vev
Alle med kunnskap i bindingslære og noe erfaring
i veving kan være med i vår gruppe. Vårt mål er
å øke våre kunnskaper og ferdigheter.
Kontaktpers: Anne Marie Gulbrandsen
Sted:
Ustvedthuset, 			
Waldemarhøy
Tid:
Tirsdager kl 18.00 – 21.00
Vi starter 24. august og holder
på til og med 7. desember
Pris:
Medl. 360,- / Ikke medl. 400,-

Gunn-Ellin
Synnøve

64 87 29 15

Parkaksen 2,1400 Ski

Ski Bibliotek – strikk og lytt
Strikk og lytt arrangeres i samarbeid med Ski
bibliotek. Ta med håndarbeidet – det trenger
ikke være strikketøy – og kom til en hyggelig
kveld med høytlesning og sosialt samvær. Etter
høytlesningen byr husflidslaget på litt til kaffen
og demonstrasjon av håndarbeidsteknikker.
Eller vi prater sammen om håndarbeid. Siste
torsdag i måneden, 26.august, 30.september,
28.oktober og 25.november.

Felles for alle kurs
• Materialer kommer i tillegg.
• Påmelding er bindende. Alle påmeldinger
må skje før oppgitt påmeldingsfrist.
• Brev / e-post før kursstart
• Kontonummer for betaling kursavgift
1135.05.30454
• Ungdom under 26 år får 20% reduksjon på
kurspris.

Bente Haukalid Jønvik
Nygårdsvn. 2b, 1400 Ski - Tel: 91 84 14 03 - e-post: bente-jv@online.no
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kjøkkenutstyr

blomster

gaveartikler

lys & servietter

ekelund
ekelund		

askim frukt & bær

hval sjokolade

kaffe & te

gavepapir & kort

potter & krukker

mandag – lørdag 10-18
Langusveien 213 (rett ved siden av Coop Extra)

Ski blomsterforretning AS
Idrettsveien 2 – 1400 Ski
64 87 31 44
ski.blomsterinterflora.no
Vi leverer blomster til alle anledninger
Bryllup, Konfirmasjon, Dåp,
Begravelse, Fester og andre anledninger
Din faghandel – din trygghet

Café og bakeri
Du finner oss i gågata i Ski
sentrum, et par hundre meter fra
Ski stasjon og Ski storsenter.

www.cafesjarm.ski
Idrettsveien i Ski
tlf. 94823457
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MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG
Vestby Husflidslag ble stiftet i 1991 og har om lag 70 medlemmer. Vi er et aktivt lag hvor formålet er å fremme god norsk husflid for alle aldersgrupper. Husflidslaget arrangerer temamøter,
håndarbeidskafeer, studieringer, messer og markeder i nærmiljøet. Mange av aktivitetene
våre foregår i forpakterboligen på Vestby Prestegård, der vi leier lokaler. Vi har også et nært
samarbeide med Bryggerhuset, Prestegårdens venner og Son Kystkultursenter.
Detaljer om våre aktiviteter finner du på Vestby Husflidslag sin egen facebookside eller under
Akershus Fylkeshusflidslag/Vestby Husflidslag på www.husflid.no.
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å delta på våre aktiviteter!

Høstens program
Medlemsmøter
Det servers kaffe og noe å bite i til kr. 30,- og vi har loddsalg. Ta gjerne med håndarbeide.
Medlemsmøtene er i forpakterboligen på Vestby Prestegård kl 1830 - 2100 hvis
ingenting annet står skrevet.
Medlemsmøter: 25. august, 22.september og 20. oktober
Juleavslutning: 1. desember
Håndarbeidskafeer
Velkommen til håndarbeidskafe som vi foreløpig holder i forpakterboligen på Vestby
Prestegård. En hyggelig stund sammen med likesinnede for kr. 30,-. Ta med eget
håndarbeide. Vi serverer kaffe og noe å bite i.
Dagtid kl 1100-1400 30. august, 27.september, 25.oktober og 22.november.
Kveldstid kl 1800-2100 13. september, 11. oktober, 8. november og 6. desember.
Lotteri på Vestby storsenter
P.g.a. koronasituasjonen avventer vi inntil videre. Vi har løpende kontakt med Vestby
Storsenter ang. dette. Vi sender ut mail om det blir aktuellt i høst.
Messer
Son Kystkultursenter 3. og 4. juli – Son Kystkultursenter 11. og 12.september
Vestby Prestegård 20. og 21. november – Son Kystkultursenter 27. og 28. november
Følg med oss på Facebook. Der legger vi ut alt som skjer.
Adresse:
Vestby Husflidslag,
Pb. 29, 1541 Vestby
Epost:
vestbyhusflidslag@
gmail.com
Konto: 1080 39 80530

Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Britt-Hilde Eriksen
Eva-Lisbeth Bergenholdt
Ann-Heidi Ripnes
Tove K Hansen
Sissel Lundell
Thora Kristiansen
Synnøve A Olsen

95817109
91518233
90239481
90401434
90869800
91813566
91766784
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Velkommen til

Stoffbutikk i Landåsveien 3.
2 etg . 1543 Vestby.

Åpent mandag og torsdag
kl.17-19.
Ring gjerne 45039030 om
åpningstidene ikke passer, så
finner vi en dag og tid som
passer bedre for deg.
Nettbutikken er alltid åpen
www.aasesgladestoffer.com

perlehuset
Nettbutikk med over 5000
forskjellige varer.

www.perlehuset.no
@perlehuset
28

Bryggerhuset!

• Strikke- og heklegarn
• Quiltestoffer og sytilbehør
• Broderier, stoffer, mønstre og garn
10% rabatt til
husflidslagets
kursdeltakere
og til husflidslags- og NQF
medlemmer ved
fremvising av
gyldig medlemskort. Gjelder
ved kjøp over kr.
200,- (gjelder ikke
bøker, mønstre og
tilbudsvarer).

Mølleveien 20,
1540 Vestby
Telefon 64 98 22 99
Følg oss på Facebook

VESTBY
Læringsverksteder
Pris varierer. Kontakt ringleder for mer info.

Vevringen
Denne ringen går som før. Vi ønsker å se
nye ansikter i vevstua.
Kontaktpers: Dagny Jegtad, 416 06 258
Sted:
Stabburet på Jegstad Gård
Pris:
Kr. 30,- for medlemmer pr. gang
(kr. 50,-)
Materiell kommer i tillegg Dette betales
direkte til Dagny Jegstad

Billedvevring
Vi ønsker å hold en ring i billedvev gående
Sted:
Forpakterboligen på Vestby
Prestegård
Tid:
9 kvelder kl1800-2100
26. august, 9. september,
23. september, 7. oktober,
21. oktober, 4. november,
18. november og 2. desember.
Pris:
kr. 30,- pr. gang. Betales en
gang i året etter liste.
Vi sender regning på dette
Materiellavgift kommer i tillegg og betales
direkte til ringleder.

På grunn av koronasituasjonen som herjer
landet vårt i disse tider har vi ikke satt opp
noen kurs i høsthalvåret. Dette for å slippe
avlysninger og skuffelser fra de som ønsker å
gå på kurs hos oss.
Ungdom under 16 år i følge med voksen
betaler halv pris på enkelte kurs.
Kursmateriell kommer i tillegg til kursavgiften.
Bindende påmelding senest 2 uker før
kursstart til studieleder eller
vestbyhusflidslag@gmail.com
Husk at ikke alle har anledning til å ta telefonen
på dagtid. Send helst en meldning så svarer vi
når vi har anledning til det.

Fikseverksted
Vi tar opp Norges Husflidslags satsing på
Holdbart. Vi ønsker å hjelpe til om du har
arbeider hjemme som har stoppet opp. Det vil
si montering av strikk, lapping, glidelås, sying
o.l. så er du hjertelig velkommen. Vi er ikke
proffe men har mange års erfaring med diverse
håndarbeider. Denne høsten har vi også fått
med oss Åse Sørensen fra Aases glade stoffer
som stiller opp med symaskin og som kan sette
oss igang med søm. Vi tror dette blir bra.
Sted:
Forpakterboligen på
Vestby Prestegård
Ringleder: En fra styret kommer til å være
tilstede på kveldene
Tid:
8 kvelder kl. 1800-2100
1. september, 15. september,
29. september, 13. oktober,
27. oktober, 3. november,
17. november og 8. desember.
Vi serverer kaffe og noe å bite i. Hvis du
trenger veiledning/hjelp har vi en prisliste på
veggen. Alle er hjertelig velkommen på disse
kveldene.
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VestbyVotten
Designet av Inger Karin Kobbenes
Garn og mønster
er i salg hos
 Garnlykke,
Vestby Storsenter
 Bryggerhuset,
Møllevn. 20
Ferdige votter,
garn og mønster
kan også kjøpes via
Husflidslaget.
Alle rettigheter tilhører
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MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG

Ås Husflidslag ble stiftet i 1996 og har nå ca 120 medlemmer.
Husflidslaget jobber for å bevare, videreutvikle og formidle husflidsinteresse og skaperglede. Vi vil gjerne ha flere medlemmer i alle aldre – både kvinner og menn! Medlemmer
og alle andre er velkommen på våre møter, kurs og ringer.
.

Høstens program

Mandag 11. oktober 2021 kl. 19.00 - Seniorsenteret, Ås Kulturhus
Temamøte
Lørdag 6. november 2021 kl. 11.00 – 15.00 - Seniorsenteret, Ås Kulturhus
Husflidsmarked
Mandag 13. desember 2021 kl. 19.00 - Seniorsenteret, Ås Kulturhus
Temamøte og julemøte
Strikk og lytt i samarbeid med Ås Bibliotek
Torsdag 16.09 kl. 19.00-20.30 på Ås Bibliotek
Torsdag 21.10 kl. 19.00-20.30 på Ås Bibliotek
Torsdag 18.11 kl. 19.00-20.30 på Ås Bibliotek
Strikk og lytt i samarbeid med Nordby Bibliotek
Tirsdag 21.09 kl. 19.00-20.30 på Nordby Bibliotek
Tirsdag 26.10 kl. 19.00-20.30 på Nordby Bibliotek
Tirsdag 23.11 kl. 19.00-20.30 på Nordby Bibliotek
Fikselaug vil bli arrangert på følgende datoer:
Mandagene 27.09, 25.10, 29.11.
Seniorsenteret, Ås kulturhus kl. 18-21.
Vi forbeholder oss retten til endringer i programmet.
Ås Husflidslag, Postboks 221, 1431 Ås.
E-post: as.husflidslag@gmail.com.
På internett www.husflid.no/aas og på facebook - www.facebook.com/aashusflidslag
Leder: 		
Kasserer:
Sekretær:
Studieleder:
Styremedlem:
Vara: 		
Vara: 		

Trude Wicklund
Ingeborg Hauge Høyland
Marit Hjeljord
Mona Henriksen
Arne Rød
Ellen Finstad
Torunn Tangvald

tlf. 990 44 850
tlf. 918 17 876
tlf. 975 16 945
tlf. 934 62 309
tlf. 909 26 280
tlf. 916 10 219
tlf. 975 72 668
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Sybutikk i Ski med godt utvalg av tekstiler til
klessøm, sytilbehør og barneklær.
Vi er en gjeng hyggelige folk som hjelper deg i gang
med dine prosjekter.
Forhandler av Janome og Babylock symaskiner.
Gleder oss til å få besøk av deg for en sy-prat i
Haugenveien 5, 1400 Ski. (tlf: 92611326)

Ås-votten

Mønster, garn eller ferdigstrikket:

kontakt Ås Husflidslag
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ÅS
Pilfletting – to kurs i oktober Helgekurs

Kurs i tredreiing

Alle på kurset lager en kurv hver som de får med
hjem. Bruksområde/type kurv, størrelse og om
den skal ha hank eller grep bestemmer en selv.
Kurset passer både for nybegynnere og litt øvede.
Lærer:
Iben Andersen
Sted:
Ås ungdomsskole
Tid:
Lørdag 16.10 kl. 9–16
Søndag 17.10 kl. 9–16
Eller:
Lørdag 23.10 kl. 9–16
Søndag 24.10 kl. 9–16
Pris:
1500,- (1650,- for ikke-medlemmer)
Kursmaterialer betales på kurset

På grunn av koronasituasjonen er tre grunnkurs
i tredreiing, ett i overflatebehandling og ett
grunnkurs i bruk av fres utsatt. Vi tar sikte på å
gjennomføre kursene til høsten, og vil kontakte
de påmeldte etter sommerferien for ny kursdato.
Dersom noen ønsker å delta på grunnkurs i
tredreiing eller annet kurs, kan en kontakte Ås
Husflidslag (as.husflidslag@gmail.com).

Follo damebunad
Passer for nybegynnere, viderekomne og dem som
har startet, men gått litt i stå. Det vil bli god tid til å
arbeide på egenhånd mellom kurskveldene. Det
vil bli anledning til å sy cape til bunaden. Kursleder
kan skaffe materialer til de som trenger det. Oppgi
epost og telefonnr. ved påmelding.
Lærer:
Sigrun Bjørge Løken
Sted:
Ås ungdomsskole
Tid:
8 onsdager kl. 18–21
25.08, 01.09, 15.09, 29.09, 13.10,
27.10, 10.11 og 24.11
Pris:
1500,- (1650,- for ikke-medlemmer)
+ evt. materialkostnader

Kontstrikk

Dreid bolle, lagd av Iben Andersen.
Foto: Iben Andersen

Helgekurs

Lære de grunnleggende prinsippene for
kontstrikking, en gammel teknikk som er inspirert
av neverfletting, neverkonten. Dette er en teknikk
som gir utallige variasjonsmuligheter og myke,
elastiske plagg, og en mulighet til å få brukt
restegarnet sitt!
Lærer:
Torunn Tangvald
Sted:
Ås ungdomsskole
Tid:
Fredag 29.10 kl 18-21
Lørdag 30.10 kl 10-17
Søndag 31.10 kl 10-16
Pris:
1170,- (1300,- for ikke-medlemmer)
Kursdeltakerne tar med eget garn og pinner.

Informasjon om kursene
Påmelding til kurs sendes til vår epost:
as.husflidslag@gmail.com eller per telefon
til et av styrets medlemmer (se telefonliste
over). Medlemmer under 26 år betaler halv
pris på kurs.
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ÅS
Læringsverksteder
Deltakerne tar med egne arbeider. Det er ledige
plasser i flere ringer, så ta gjerne kontakt med
ringleder om du kan tenke deg å bli med.

Håndarbeidsring
Kontakt:
Sted:
Tid:
Pris:

Idun Frank Folkedahl,
tlf. 907 82 818
Frivilligsentralen.
Mandager fra kl 18.00-21.00
kr. 150 (250)

Sølv
Kontakt:
Sted:
Tid:
Pris:

Tid:
Pris:
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Sted:
Tid:
Pris:
Kontakt:
Sted:
Tid:
Pris:

Christine Pehrson, tlf. 907 51 301
Ås ungdomsskole
Mandager fra kl 18.00-21.00
kr. 150 (250)

Redesign

Ove Molland (ove@molland.org)
Dreiebua, gml. Holstad skole,
Haugerudveien 23, Ås.
Mandag kl. 18-21, tirsdag kl. 18-21,
onsdag 11-14, torsdag kl. 11-14 og
torsdag kl. 18-21.
kr 600,- (800,- for ikke-medlemmer)

Hanne Wenche Hansen,
tlf. 924 53 009
Frydenhaug – Skogveien 14 A
Mandager, tirsdager, onsdager
og torsdager
kr. 500 (600)

Bordvev

Skinn

Tredreiing – fem grupper
Kontakt:
Sted:

Kontakt:

Trude Wicklund, tlf. 990 44 850
Frydenhaug – Skogveien 14 A
Onsdager fra kl 18.00-21.30
kr. 600 (800)

Trearbeid
Kontakt:
Sted:
Tid:
Pris:

Vev

Kontakt:
Sted:
Tid:
Pris:
Kontakt:
Sted:
Tid:
Pris:

Ellen Syrstad, tlf. 924 53 009
Eng, Kroer
Tirsdager
kr. 500 (600)
Torunn Tangvald, tlf. 975 72 668
Ås ungdomsskole
Annenhver torsdag fra kl 18-21
kr. 250 (350)
Åshild Longva, tlf. 917 29 079
Solberg skole
En onsdag pr måned, kl. 18.-21.,
start 26.august
kr. 150 (250)

Informasjon om kursene
Påmelding til kurs sendes til vår epost:
as.husflidslag@gmail.com eller per telefon
til et av styrets medlemmer (se telefonliste
over). Medlemmer under 26 år betaler halv
pris på kurs.

Bli medlem i Norges husflidslag
Norges Husflidslag er en kultur- og interesse-organisasjon som er ledende innen
kulturvern, handlingsbåren kunnskap og næringshusflid.
Kontingentsatsene for 2021:
Hovedmedlem kr. 640,- / Husstandsmedlem kr. 440,- / Barn og ungdom under 26 kr. 160,Som medlem får du :
v 10% rabatt på kurs i de lokale husflidslagene i Follo
v Kulturtidsskriftet Norsk Husflid. Bladet kommer ut 5 ganger i året. Bladet er
ikke inkludert i medlemskap for barn, ungdom og husstand.
v 20 - 25% rabatt på Norges husflidslags bøker og hefter (nyheter 10%)
v Rabatt i de fleste Husflidsbutikkene. Forutsetter at du viser medlemskort.
v Tilbud om deltagelse på Nordisk Husflidsleir
v 10 % rabatt på ull, garn (Hifa) og tilbehør hos Hillesvåg Ullvarefabrikk / Hifa
v 10% hos Panduro (egne butikker, ikke forhandlere eller nettbutikk), hos
Norsk Flid Husfliden (10 % rabatt i nettbutikken) og Hotell Bondeheimen
i Oslo (10% rabatt på BAR-priser ved overnatting). Forutsetter at du viser
medlemskort og legimitasjon.
v Rabatter ved Hadeland Glassverk og Lille Gullkorn. Se www.husflid.no for detaljer
v 10 % rabatt på garn, ved kjøp over kr.200,- hos Bryggerhuset, Vestby
(ikke bøker, mønstre eller tilbudsvarer)
v 10% rabatt på kjøp av garn over kr. 200,- hos Vestby Garn, Vestby storsenter.
Gjelder varer til ordinær pris.
v 10 % rabatt på kjøp av garn hos Nøstet Mitt. Forutsetter at du viser medlemskort.
se også www.husflid.no for andre rabattavtaler.
Lokallagene ivaretar kunnskapen om tradisjons-håndverket, tilbyr kurs og
videreutvikler nye husflidsprodukter. Medlemskveldene er ulike og består i bl.a.
kurs, strikkekafé og besøk av Husflidskonsulenten i fylket. Mange lokallag har også
aktiviteter for barn og unge.
Hvor er ditt nærmeste lokallag?
På side 2 i dette heftet finner du adressene til alle sju husflidslagene i Follo.
Send inn innmeldingsblanketten til husflidslaget i ditt distrikt, så blir du kontaktet.

"
JA, jeg ønsker å bli medlem i_ _______________________________________ husflidslag
Navn_ _________________________________________ Tlf_______________________
Adresse________________________________________ Postnr. sted________________
E-post: _ _______________________________________ Fødselsdato/år_____________
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MED RØDLISTA VIL VI
gi liv og vern til gamle teknikker
løfte fram lokalt mangfold og særpreg
formidle kunnskap om husflidsog håndverksteknikker
videreføre kunnskap og ferdigheter
ivareta den immaterielle kulturarven
på vårt felt

Foto: Norges Husflidslag og Duodjeinstituhtta. Svart/hvitt bilder: Norsk Folkemuseum, Norsk Skogmuseum og Haugalandmuseene.

BENJAMIN SATS & TRYKK OSLO

www.husflid.no

