Lørenskog Husflidslag 40 år!
«Vær kreativ med oss»
Kurs og aktiviteter høsten 2022

Husflidslagene arbeider for å fremme god norsk husflid
kulturelt, sosialt og økonomisk.
Hovedoppgaven til Lørenskog Husflidslag er å ta vare på,
formidle og fornye husflids- og håndverkstradisjonene.
Dette gjør vi blant annet ved å arrangere kurs, drive aktiviteter
som læringsverksteder, håndarbeidskafeer, Ung Husflid, temamøter og markeder.
Laget har vært aktivt i fire tiår, og vi feirer
vårt 40-års jubileum i 2022.
Vi holder til på Skårer gård, Lørenskog bygdemuseum.
Laget har i dag ca. 240 medlemmer og er medlem av Norges Husflidslag
som har over 20 000 medlemmer i over 350 lokallag over hele landet.
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LØRENSKOG HUSFLIDSLAG
Hjemmeside: www.lorenskog-husflidslag.no
E-post: post@lorenskog-husflidslag.no
Facebook: www.facebook.no/lorenskoghusflidslag
Instagram: www.instagram.com/lorenskog_husflidslag
Postadresse: Postboks 146, 1471 LØRENSKOG
Besøksadresse: Løkenåsveien 29, 1473 LØRENSKOG
Stiftet 1982 – ca. 240 medlemmer
Organisasjonsnummer: 975 417 611
Bankkonto: 1286.44.84318 - Kurskonto: 1286.44.84326
Meld deg på vårt nyhetsbrev ved å sende en melding til:
post@lorenskog-husflidslag.no
Aktuelle internettsider:
Norge Husflidslag: www.husflid.no
Lørenskog bygdemuseum: www.mia.no/lorenskog
Akershus Fylkeshusflidslag: www.akershusfhl.no
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Lederens hjørne
Lørenskog Husflidslag
fyller 40 år i år. Laget
vil markere jubileet på
ulike måter opp mot
etableringsdatoen som
var 8. desember i 1982.

2022 er Frivillighetens År. Ved siden av våre egne
aktiviteter, stiller vi opp som frivillige på sykehjem og ved arrangementer i regi av kommunen
og museet. Hvert år utføres et betydelig antall
timer på frivillig basis. De aktive medlemmene er
grunnfjellet i organisasjonen.

I løpet av disse årene
har laget bygget tradisjoner og aktiviteter som videreføres i dag.
Mange dyktige medlemmer har gitt viktige
bidrag til organisasjonen. Allerede ved starten
ble det lagt et godt grunnlag for en organisasjon
som har orden i «sysakene».

Husflidslagets mål er å ivareta den immaterielle
kulturarven. For oss betyr det tradisjonelle husflids- og håndverksteknikker, men også fornyelse
og nytenkning.
Bærekraft og ansvar for miljøet er viktig for
husflidslagene. Derfor jobber vi for gjenbruk og
mot «bruk – og kast»-holdningene i samfunnet.
Vi redder ikke verden ved å stoppe sokkene våre,
men vi signaliserer en holdning om å ta vare på
det vi har og forbruke mindre. Ikke minst er dette
viktige signaler til barn og ungdom – og det går
hånd i hånd med ungdommens miljøengasjement som vi heier på.

Lørenskog Husflidslag er et av mange lag i
Norges Husflidslag med over 20 000 medlemmer
på landsbasis. I Akershus er laget det fjerde
største med våre 240 medlemmer. Befolkningsutviklingen i Lørenskog gjør at vi ser et stort
potensial for å øke medlemsmassen.
For sin innsats mottok Lørenskog Husflidslag
kommunens kulturpris i 2000.

Vi bor i en vekstkommune. Tilhørighet og
identitet er viktig for trivsel. Vi i Husflidslaget
ønsker å bidra til dette. Sammen med andre
frivillige organisasjoner deltar vi i å skape en
levende grønn lunge på Bygdemuseet der folk
møtes, får nye venner, dyrker sine interesser og
lærer nytt.

Kursvirksomheten har fra starten av vært
kjerneoppgaven i lagets virksomhet. Men tidlig
kom andre aktiviteter til. I katalogen kan dere
lese mer om alle aktivitetene som spenner over
kurs, læringsverksteder, håndarbeidskaféer,
temamøter, barneaktiviteter og markeder.

Viktige mål for laget i jubileumsåret og framover,
er å øke medlemstallet og blant annet utvikle
flere aktiviteter for barn og ungdom. Et av våre
ønsker for årene framover er at Bygdemuseet
på Skårer Gård får en enda sterkere plass i
kommunens kultursatsing.

Vi er stolte av prosjektet «Tredreiing for ungdom
og seniorer».
Med støtte fra Sparebankstiftelsen har vi
oppgradert verkstedet, og vi tilbyr nå tredreiing
som valgfag i noen ungdomsskoler. Vi håper på
mer samarbeid med skolene i bygda.
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Lørenskog Husflidslag 40 år! Vær kreativ med oss!
40-årsjubileet blir feiret med en jubileumsmiddag 29. oktober
og en jubileumstur/juletur 10.-11. desember.
Jubileet vil også bli markert på andre arrangementer i lagets regi eller hvor laget deltar.
Motto for jubileet er «Vær kreativ med oss».
Jubileumskomiteen består av
Kjersti Hegre (leder), Eli Aune, Eva Myhrvold og Nina Økland.

Verv:
Styreleder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Varamedlem
Studieleder
Studieleder
Studieleder

Navn:
Eli Sundby
Nina Økland
Bente Løken
Silje Skavhaug
Sidsel Wettre
Jorunn Almroth
Heidi Drechsler
Tove Tangvik
Unn Løntjern

Mobil:
416 58 595
481 54 765
928 49 195
980 53 977
994 27 086
928 24 967
928 41 326
905 73 387
996 39 766

Andre kontaktpersoner:
Arrangementkomite:
Eli Aune - 928 34 091 - eli.aune@hotmail.com
Inger Bjerlin - 915 29 093 - inger.bjerlin@icloud.com
Markedskomite:
Unn Løntjern - 996 39 766 - unn1962@gmail.com
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E-post:
elisun3@hotmail.no
nina.okland@gmail.com
benteloe@online.no
silje_martines@hotmail.com
sidsel.wettre@gmail.com
almrothjorunn@gmail.com
heidi@drechsler.no
tangvik.tove@gmail.com
unn1962@gmail.com

Møter og aktiviteter høsten 2022
Alle arrangementer holdes på Lørenskog Bygdemuseum Skårer Gård i kjelleren i låven om ikke annet er oppgitt.
August			
Onsdag
10.
Sommerquilt / Åpent hus
kl 1800 - 2100
Mandag
15.
Styremøte
kl 1800 - 2100
Onsdag
17.
Håndarbeidskafé dag
kl 1000 - 1300
Onsdag
17.
UFO / håndarbeidskafé kveld
kl 1800 - 2100
Tirsdag
23.
Ung Husflid
kl 1800 - 2000
Onsdag
24.
Håndarbeidskafé dag
kl 1000 - 1300
Onsdag
31.
Håndarbeidskafé dag
kl 1000 - 1300
			
September			
Søndag
4.
Høstmarked
kl 1200 - 1600
Tirsdag
6.
Ung Husflid
kl 1800 - 2000
Onsdag
7.
Håndarbeidskafé dag
kl 1000 - 1300
Onsdag
14.
Håndarbeidskafé dag
kl 1000 - 1300
Onsdag
14.
UFO / håndarbeidskafé kveld
kl 1800 - 2100
Torsdag
15.
Strikketreff med Trådsnella
kl 1900 - 2100
Mandag
19.
Styremøte
kl 1800 - 2100
Tirsdag
20.
Ung Husflid
kl 1800 - 2000
Onsdag
21.
Håndarbeidskafé dag
kl 1000 - 1300
Onsdag
28.
Håndarbeidskafé dag
kl 1000 - 1300
			
Oktober			
Tirsdag
4.
Ung Husflid
kl 1800 - 2000
Onsdag
5.
Håndarbeidskafé dag
kl 1000 - 1300
Onsdag
12.
Håndarbeidskafé dag
kl 1000 - 1300
Onsdag
12.
Temamøte - Kunsthekling v/Katya Bukhantsova
kl 1900 - 2100
Mandag
17.
Styremøte
kl 1800 - 2100
Tirsdag
18.
Ung Husflid
kl 1800 - 2000
Onsdag
19.
Håndarbeidskafé dag
kl 1000 - 1300
Onsdag
26.
Håndarbeidskafé dag
kl 1000 - 1300
Onsdag
26.
UFO / håndarbeidskafé kveld
kl 1800 - 2100
Lørdag
29.
Jubileumsmiddag
Info senere
			
November			
Tirsdag
1.
Ung Husflid
kl 1800 - 2000
Onsdag
2.
Håndarbeidskafé dag
kl 1000 - 1300
Onsdag
9.
Håndarbeidskafé dag
kl 1000 - 1300
Onsdag
9.
Styremøte
kl 1800 - 2100
Tirsdag
15.
Ung Husflid
kl 1800 - 2000
Onsdag
16.
Håndarbeidskafé dag
kl 1000 - 1300
Onsdag
16.
Temamøte - Lørenskogs historie fra 1908 og frem til i dag
		
v/Helèn Østbye
kl 1900 - 2100
Onsdag
23.
Håndarbeidskafé dag
kl 1000 - 1300
Tirsdag
29.
Ung Husflid
kl 1800 - 2000
Onsdag
30.
Håndarbeidskafé dag
kl 1000 - 1300
Onsdag
30.
UFO / håndarbeidskafé kveld
kl 1800 - 2100
Desember			
Lørdag
3.
Julemarked
Søndag
4.
Julemarked
Onsdag
7.
Håndarbeidskafé dag
Lørdag
10.
Jubileumstur
Søndag
11.
Jubileumstur
Mandag
12.
Styremøte
Tirsdag
13.
Ung Husflid
Onsdag
14.
Juleavslutning

kl 1100 - 1600
kl 1200 - 1600
kl 1000 - 1300
Info senere
Info senere
kl 1800 - 2100
kl 1800 - 2000
kl 1900 - 2100

Kurs er på side 12-19 / Læringsverksteder er på side 24-25 / Temamøter finner du på side 11
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Bli medlem i Lørenskog Husflidslag
Det lønner seg å være medlem av Lørenskog Husflidslag!
Du får blant annet:
• Kulturtidsskriftet Norsk Husflid 5 ganger pr. år
• Reduserte priser på alle lagets kurs
• Deltakelse i husflidsutsalget BUA, Skårer gård og stabburet på Losby
• Redusert pris ved deltakelse på påske-, høst- og julemarkedet med salg av egne produkter
• Redusert pris på våre fellesturer (sommer- og juletur)
• LHs kurskatalog/medlemsblad 2 ganger pr. år direkte i din postkasse
• 10% på kjøp for over kr 300,- hos Trådsnella, Skårer
• 10% på kjøp av garn for over kr 200,- hos Strømmen Husflid
• 10% på kjøp hos Panduro
• 10% på kjøp for over kr 200,- hos Lillestrøm Sysenter
• 10% på kjøp av blomster hos Fjellhammer Blomster
Kontingenten for medlemskap i Norges Husflidslag for 2022 er som følger:
• Hovedmedlem: kr 670,• Husstandsmedlem : kr 450,• Barn/unge 7-26 år: kr 200,Da blir du også medlem i et lokallag. Innmeldingsskjema finner du på vår hjemmeside:
www.lorenskog-husflidslag.no
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Innmeldings -og vervekampanje i Lørenskog Husflidslag
Har du lyst til å melde deg inn i husflidslaget eller
kjenner noen som vil det?
Melder du deg inn eller verver noen i løpet av 2022
vil du kunne velge deg en av følgende gaver:
1. Lørenskogvotten, en strikkepakke med to sett pinner,
garn og oppskrift (til en verdi à kr 250,-)
2. Gavekort pålydende kr 250,som benyttes i BUA på Skårer gård eller stabburet på Losby.
Innmeldingsskjema finner du på vår hjemmeside
www.lorenskog-husflidslag.no under fanen «Bli medlem».
Når innbetalt kontingent er registrert vil du motta din innmeldingsgave.
Hvis du verver noen må du sende en mail til post@lorenskog-husflidslag.no
om hvem du har vervet, og du mottar din gave.

Haneborgveien 38, 1463 Fjellhamar
mobil +47 913 89 809
E-post: fruflosystue@gmail.com
www.fruflosystue.no

Sitter ikke bunaden helt som den skal...
Brodering, montering og omsøm av bunad,
sølv, sko, underskjørt, sjal og mye mer...
9
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Temamøter
Strikketreff med Trådsnella
Torsdag 15. september kl. 19 – 21, Skårer Gård.
Denne kvelden inviterer Trådsnella og Lørenskog Husflidslag til
et felles strikketreff.
Vi håper å samle mange strikkeglade mennesker til en hyggelig
kveld.
Vi sender ut litt mere informasjon når sommerferien er over.

Kunsthekling
Onsdag 12. oktober kl. 19 – 21, Skårer Gård.
Katya Bukhantsova er hekledesigner fra
Ukraina som formidler kunsthekling.
Kunsthekling baserer seg på irske blonder
(Iris laces på engelsk) og er en kombinasjon
av hekling og nålebinding. Det er en helt
annen måte å skape heklede verk enn den
som er spredt i Norge.
Teknikken kommer fra 1800-tallet og er
veldig kjent i verden. Den gir utrolig store muligheter til å se bort fra oppskrifter og designe på egen hånd,
nesten “tegne” med heklenål og tråd.
Personlig nettside: www.katerina.co.ua
Bok om kunsthekling: www.kunsthekling.no
You-tube kanal med lag-det selv videoer om kunsthekling.

Lørenskogs historie fra 1908 og frem til i dag
Onsdag 16. november kl. 19 – 21, Skårer Gård
Helèn Moum Østbye kommer og forteller litt om den store forandringen som har skjedd i Lørenskog
fra 1908 og frem til i dag. Hun er ivrig medlem i Lørenskog Historielag, og har satt seg godt inn i historien
om gårder og husmannsplasser i bygda vår.

Bildene er fra Akershusmuseet

11

Kurs høsten 2022
På våre kurs lærer du husflids- og håndverksferdigheter og teknikker av kvalifiserte og kompetente lærere.
Du møter nye mennesker med felles interesser og vi legger vekt på å ha gode læringsmiljøer.
Etter gjennomført kurs kan du fortsette på læringsverksteder hos oss.
I høst tilbyr vi en rekke kurs som spenner over et vidt felt.
Alle kursene holdes på Lørenskog bygdemuseum, Skårer gård, Løkenåsveien 29, 1473 Lørenskog.
Du finner også all informasjon og påmelding til kursene her:
http://lorenskog-husflidslag.no/kurs-hoesten-2022.aspx
Lurer du på noe ta kontakt på studieleder@lorenskog-husflidslag.no
Lørenskog husflidslag mottar støtte til kurs og læringsverksteder fra Studieforbundet kultur og tradisjon.

Kurs 1:
Snekkerkurs for nybegynnere I (Snekkerverkstedet)
Dette kurset er for deg som har lyst til å snekre enkle ting, men
ikke kommer i gang.
Fredag får vi en innføring i forskjellige teknikker, verktøy og
materialer.
Lørdag og søndag lager vi en krakk/benk av trykkimpregnert
materiale til utebruk, men den kan selvfølgelig også brukes inne.
Du må ha med egen håndsag, blyant og tommestokk. Har du drill,
bor og bits ta med det også.
Vi kjøper inn materialer, dette kommer i tillegg til avgiften, og
betales sammen med kursavgiften. Vi har ikke handlet materialer ennå, men prisen får dere oppgitt sammen
med informasjonen fra oss ca. 12 dager før kursstart.
Kurslærer: Jorunn Eriksen
Dato: fredag 26/8 kl. 18 – 20, lørdag 27/8 og søndag 28/8 kl. 11 - 16 (12 t)
Kursavgift: medlemmer kr 900,- / ikke-medlemmer kr 1 150,Kurs 2a:
Sykurs Liten veske/sminkepung med Wallenborg (Kjelleren i låven)
André Wallenborg er kjent for sine vesker, og på kurs lærer du mange triks og
tilegner deg ny kunnskap som du kan bruke både ved søm av klær og annet.
På dette kurset lærer man å lage en liten veske med motfold som rommer mye med
tanke på sin størrelse – hvordan skape en eksklusiv form uten at det tar for lang tid.
Wallenborg forteller om hvordan man bør kutte stoffene for å få pene sting og et
slitesterkt resultat.
Modellen kan lett graderes opp/ned i størrelse senere. Den har en liten hank som
man både kan ha over skulderen og holde i hånden.
Materialpakke kjøpes direkte av kurslærer, den inneholder alt man trenger så
produksjonen går raskt og resultatet blir bra. Det eneste hver enkelt må ta med er et eget stoffstykke på
min. 110 x 30 cm, sy/klippe/kutteutstyr og symaskin. (materialpakke kr 350,-)
Kurslærer: André Wallenborg
Dato: lørdag 10/9 kl. 10 - 16 (6 t)
Kursavgift: medlemmer kr 600,- / ikke-medlemmer kr 750,-
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Kurs 2b:
Sykurs toalettmappe/veske med Wallenborg (Kjelleren i låven)
André Wallenborg er kjent for sine vesker og på kurs lærer du mange
triks og tilegner deg ny kunnskap som du kan bruke både ved søm av
klær og annet.
På dette kurset lærer man å jobbe med tykke materialer som
båtkalesje – hvordan forenkle produksjonen så det går raskt med
et profesjonelt og slitesterkt resultat. Toalettmappen/vesken har
følgende mål: bredde 26 cm, høyde 17 cm og dybde 7 cm.
Modellen kan lett graderes opp/ned i størrelse senere. Den har en liten
hank som man både kan ha over skulderen og holde i hånden.
Materialpakke kjøpes direkte av kurslærer, den inneholder alt man
trenger så produksjonen går raskt og resultatet blir bra. Det eneste hver
enkelt må ta med er et eget stoffstykke på min. 40 x 110 cm, sy/klippe/
kutteutstyr og symaskin. (materialpakke kr 450,-)
Kurslærer: André Wallenborg
Dato: Søndag 11/9 kl. 10 – 16 (6 t)
Kursavgift: medlemmer kr 600,- / ikke-medlemmer kr 750,-

Kurs 3:
Snekkerkurs for nybegynnere II (Snekkerverkstedet)
Dette kurset er for deg som har lyst til å snekre enkle ting, men ikke kommer i gang.
Fredag får vi en innføring i forskjellige teknikker, verktøy og materialer.
Lørdag og søndag lager vi en krakk/benk av trykkimpregnert
materiale til utebruk, men den kan selvfølgelig også brukes inne.
Du må ha med egen håndsag, blyant og tommestokk. Har du
drill, bor og bits ta med det også.
Vi kjøper inn materialer, dette kommer i tillegg til avgiften, og
betales sammen med kursavgiften. Vi har ikke handlet materialer ennå, men prisen får dere oppgitt sammen med informasjonen fra oss ca. 12 dager før kursstart.
Kurslærer: Jorunn Eriksen
Dato: fredag 9/9 kl. 18 – 20, lørdag 10/9 og søndag 11/9 kl. 11 - 16 (12 t)
Kursavgift: medlemmer kr 900,- / ikke-medlemmer kr 1 150,
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Kurs 4:
Brodering og montering av bunad (Kjelleren i låven)
Her kan du brodere din egen bunad eller bunadsskjorte, eller du kan
montere bunad, bunadsskjorte eller cape. Du kan også sy om din
egen bunad eller for noen du kjenner, du velger selv om det er til
dame eller herre.
Det legges stor vekt på nøyaktighet og å kose seg med arbeidet.
Vi vil også snakke om vedlikehold og stell av bunad, samt hvordan
man oppbevarer plaggene på en riktig måte.
Deltakerne må skaffe materialpakker med mønster, broderiplansjer
og sømforklaring selv. Du bør ha noe forkunnskap i brodering og
sømarbeid, du velger selv hvilken bunad du vil sy. Du må beregne en
del hjemmearbeid.
Kurslærer: Anne-Berit Wenger Flo Hjemmeside: www.fruflosystue.no
Dato: mandag 12/9, 26/9, 10/10, 24/10, 7/11, 21/11 kl. 18 - 22 (24 t)
Kursavgift: medlemmer kr 2 300,- / ikke-medlemmer kr 2 700,-

Kurs 5:
Sykurs for nybegynnere (Kjelleren i låven)
På dette kurset skal vi bli kjent med symaskinen, treing, spoling
og ulike innstillinger. Vi syr i en glidelås, knapphull, rynking og
overkasting. I tillegg skal vi klippe, merke og sy et plagg.
Vi går gjennom ulike sømteknikker samtidig som vi syr plagget.
Det er i tillegg viktig å kunne noe om mønster og klipping.
Derfor skal vi jobbe med:
• Hvordan ta mål og gjøre enkle rettelser på mønsteret.
• Hvordan legge mønsteret riktig på stoffet.
• Ulike merkemetoder.
• Hvordan syr vi sammen de ulike delene av plagget?
Du velger selv hva du vil sy. Kursleder har med mønster i ulike
størrelser til noen enkle modeller, eller dere kan ta med et
mønster selv som vi kan tilpasse. Det er ikke nødvendig med
forkunnskaper i søm.
Deltakerne må ha med symaskin med bruksanvisning, sy-utstyr, stoff og tilbehør til det de vil
sy og eventuelt mønster. Tenk gjerne kombinasjon av nye og gamle materialer.
Kurslærer: Jorunn Sæter
Dato: fredag 16/9 kl. 18 – 21, lørdag 17/9 og søndag 18/9 kl. 10 - 16 (15 t)
Kursavgift: medlemmer kr 1 100,- / ikke-medlemmer kr 1 400,14

Kurs 6:
Tredreiing for nybegynnere (Snekkerverkstedet)
Har du lyst til å prøve deg på tredreiing eller
har du begynt å dreie, men trenger starthjelp?
På kurset vil du lære det grunnleggende om
dreiebenken, verktøy, treverk, oppspenning
av emnene, pussing, overflatebehandling og
dreieteknikker.
Du vil produsere dine egne dreieprodukter
gjennom kurset.
Det er ikke nødvendig med eget verktøy da alt du trenger er tilgjengelig på kurset.
Utgifter til emner og materiell er ca. kr 250,- og betales til kurslærer på kurset.
Kurslærer: Reinhold Conrad
Dato: fredag 16/9 kl. 18 - 21, lørdag 17/9 og søndag 18/9 kl. 10 - 16 (15 t)
Kursavgift: medlemmer kr 1 100,- / ikke-medlemmer kr 1 400,-

Kurs 7:
Tægerbinding (Kjelleren i låven)
RØDLISTEPROSJEKT
Tægerbinding er en eldgammel teknikk der
man først må på myra og grave fram bjørkerøtter, så rense og tørke røttene.
Dette gjøres fra slutten av mai til bladene faller
av trærne. Deretter mykes røttene opp i vann,
deles og flettes.
Tægerbinding er en sterk og stødig fletteteknikk
som er tidkrevende og artig.
Vi lager fat, skåler eller kurver med eller uten
mønster.
Har du tæger så ta det med, hvis ikke så kan det kjøpes på kurset.
Pris for tæger ca. kr 200,-, arbeidshefte kr 150,- og verktøy ca. kr 200,-.
Samtidig med kurset vil det være læringsverksted for de som kan tægre fra før.
Ta gjerne kontakt om det ikke passer for deg på dagtid, så ser vi hva vi får til.
Kurslærer: Signe Berg
Dato: mandag 19/9, 10/10, 24/10, 7/11 - NB! kun dagtid kl. 10.30 – 14.30 (16 t)
Kursavgift: medlemmer kr 1 100,- / ikke-medlemmer kr 1 400,-
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Kurs 8:
Nålebinding for nybegynnere (Kjelleren i låven)
Nålebinding er en veldig gammel teknikk. Den har antakelig vært i bruk helt fra bronsealderen
eller muligens enda lenger tilbake.
Den eneste redskapen du bruker er en stor, flat nål og din
egen tommelfinger.
Teknikken består av løkker som sys i hverandre slik at det
danner et tett stoff. Det er best å bruke litt tykt ullgarn som
kan toves. Nålebinding ble brukt til å lage f.eks. votter, sokker,
luer og andre klesplagg.
På kurset vil du lære det mest grunnleggende for å kunne
komme i gang med teknikken.
Kurslærer: Bente Løken
Dato: lørdag 24/9 kl. 10 - 17 (7 t)
Kursavgift: medlemmer kr 500,- / ikke-medlemmer kr 700,-

Kurs 9:
Tredreiing av vaser og hule former (Snekkerverkstedet)
Dette er kurset for deg som har dreid en stund
og ønsker å lære å dreie dype vaser og andre
hule former som krever ganske spesielle
verktøy.
På kurset vil du bli kjent med grunnleggende
bruk av uthulingsverktøy og du blir kjent med
forskjellige verktøy som vi har tilgjengelige.
Har du ønsker eller et prosjekt du ønsker å
gjennomføre, så vil disse tas hensyn til i den
grad kurset tillater det. Ta med verktøyet ditt
så får du vite hva du eventuelt trenger i tillegg.
Alt du trenger av verktøy vil være tilgjengelig, men har du eget verktøy kan du gjerne ta med
dette.
Kurslæreren vil stille med emner til forskjellige former og varierende priser. Har du emner selv du
lurer på om du kan bruke så ta disse med.
Du må regne med materialutgifter fra kr 200,- og oppover etter eget valg som betales direkte til
kurslærer på kurset.
Kurslærer: Reinhold Conrad
Dato: fredag 23/9 kl. 18 - 21, lørdag 24/9 og søndag 25/9 kl. 10 - 16 (15 t)
Kursavgift: medlemmer kr 1 100,- / ikke-medlemmer kr 1 400,-
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Kurs 10:
Vi baker flatbrød og lefser (Kjelleren i låven)
På dette kurset skal vi lære å bake flatbrød og lefser. Mange mener at ingenting er som god
norsk takkebakst. Vi varmer opp med flatbrød fredag kveld, og lørdag lager vi Sunnfjordlefser
og potetlomper/lefser.
Om du har egen takke og utstyr så ta det med, men vi har også noe til utlån.
Pris på råvarer kommer på ca. kr 250,- og betales på kurset.
Kurslærer: Turid Myklebost
Dato: fredag 28/10 kl. 18 – 21 og
lørdag 29/10 kl. 10 – 17 (10 t)
Kursavgift: medlemmer kr 800,- /
ikke-medlemmer kr 1 000,-

Kurs 11:
Sølvsmykker av ringer (Kjelleren i låven)
Bli med å lage ditt eget sølvsmykke! På dette kurset lager vi små ringer av sølvtråd og setter de
sammen i forskjellige mønstre. Denne teknikken stammer helt tilbake til vikingtid og
middelalder.
Du velger selv hvilket mønster du vil lage. Kurslærer har alt av utstyr du trenger, så møt opp med
gode briller og gled deg til å lage flotte smykker.
Sølv kjøpes av kurslærer, og materialkostnader avhenger av hvor mye du lager.
Kurslærer: Unn Løntjern
Dato: lørdag 5/11 og søndag 6/11 kl. 10 - 16 (12 t)
Kursavgift: medlemmer kr 900,- / ikke-medlemmer kr 1 150,-
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Kurs 12:
Kniplinger (Kjelleren i låven)

Kniplinger er en mangfoldig blondeteknikk med
opprinnelse fra 1500-tallet.
Mange av våre bunader har påsydde kniplinger.
Vi bruker også kniplinger til for eksempel dåpsluer,
smykker, julepynt og bokmerker.
Nybegynnere vil lære grunnslagene i knipleteknikken, mens viderekommende vil få undervisningen tilpasset til sitt nivå og sine interesser.
Fordypningstema avtales med lærer før kurset.

Pinner kan kjøpes/leies av kurslærer.
Noen kniplebrett finnes også til utleie, ellers kan isoporplate benyttes. Tråd kjøpes på kurset,
og materialkostnader er ca. kr 100 - 200,-.
Kurslærer: Elisabeth Bjørklund Bøhler
Dato: fredag 11/11 kl. 18 - 21, lørdag 12/11 og søndag 13/11 kl. 9 - 16 (17 t)
Kursavgift: medlemmer kr 1 200,- / ikke-medlemmer kr 1 500,-

Kurs 13:
Barkrans til pynt på døren (Kjelleren i låven)
Lær å lage din egen frodige julekrans av bar.
Noe materialkostnader kommer i tillegg, dette
betales til kurslærer på kurset.
Kurslærer: Anita Linder fra Fjellhammer Blomster
Dato: mandag 14/11 kl. 18 - 22 (4 t)
Kursavgift: medlemmer kr 400,- /
ikke-medlemmer kr 600,-
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Kurs 14:
Sy ditt eget juleplagg (Kjelleren i låven)
På dette kurset kan du sy ditt eget juleplagg. Du kan bruke
gamle materialer (omsøm) eller kjøpe nytt stoff.
Kursleder tar med mønster til noen plagg, men kjøp gjerne
eget mønster til det du vil sy (kjole, bukse, skjørt og/eller
jakke).
Vi tegner av og kontrollerer mønster, går gjennom hva vi
må huske på når vi klipper, prøver ut ulike merkemetoder
og sømteknikker (varierer etter valg av plagg).
Deltakerne må ha med symaskin med bruksanvisning og
sy-tilbehør, stoff, tråd og annet tilbehør til det du vil sy og
eventuelt mønster til plagget du vil sy.
Kurslærer: Jorunn Sæter
Dato: fredag 18/11 kl. 18 – 21, lørdag 19/11 og søndag 20/11 kl. 10 - 16 (15 t)
Kursavgift: medlemmer kr 1 100,- / ikke-medlemmer kr 1 400,

Kurs 15:
Pulsvarmere i saueskinn (Hos kurslærer)
På dette kurset kan du lage gode pulsvarmere av saueskinn. Vi bruker både farget og ufarget
skinn av forskjellige saueraser, og vi kanter med fargede skinnremser og dekorerer med trykk
eller dekorative bånd.
Materialene kan kjøpes på kurset (materialkostnader fra kr 250,- - kr 450,- pr par).
NB! Kurset holdes hos Go’ og varm, Ulvedalsveien 150, Skedsmokorset.
Kurslærer: Britha O. Molvig
Dato: mandag 5/12 kl. 17.00 – 22.00 (5 t)
Kursavgift: medlemmer kr 450,- / ikke-medlemmer kr 650,-
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Regler for kursdeltakelse:
• Kursdeltakerne får e-post eller brev med all informasjon om kurset og hva de må ha
		 med av hjelpemidler og lignende i forkant av kurset.
• Det er bindende påmelding til alle våre kurs senest 14 dager før det starter. Om det
		 da ikke er nok påmeldte blir kurset avlyst og beskjed gis per e-post eller telefon/sms
		 til de påmeldte deltakerne.
• Ved avbestilling av kursplass senere enn 14 dager før kursstart, må hele kursavgiften 		
		 betales, med mindre avbestillingen skyldes sykdom og legeattest framlegges. Da vil
		 vedkommende få tilbakebetalt kursavgiften, fratrukket et gebyr på kr 150,-.
• Kursavgiften må, om ikke annet er oppgitt, være betalt 1 uke før kursstart til konto 		
		 1286.44.84326. Husk å skrive i merknadsfeltet hvilket kurs det gjelder, samt navnet
		 på den som deltar på kurset hvis det er en annen som betaler enn den som deltar.
• Hvis lærer/kursarrangør skaffer materialer, må dette betales i tillegg.
• Kursavgift dekker normalt ingen materialkostnader.
• Familierabatt (samme husstand) er 50 % for nr. 2 som går på samme kurs.
• For medlemmer i Lørenskog Husflidslag gir vi 25% rabatt fra kurs nr. 2 samme sesong.
		 Husk å gi beskjed ved påmelding!
• Studenter, skoleungdom og trygdede betaler kursavgift som medlem.
• Medlem av annet lokallag i Norges Husflidslag betaler kursavgift som medlem.
• Aldersgrense på voksne kurs er 14 år.
• Deltakerne på kurs må sammen rydde lokalet ved kursets slutt og lokalet må forlates
		 som ved ankomst!.

Vi produserer
trykksaker og
reklamemateriell
i alle størrelser,
opplag og formater
Kontakt oss for et pristilbud
eller en hyggelig prat

f i sk.n
a
r
g
t
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w
ww

Tlf.: 23 24 85 00
post@itgrafisk.no
Skoglistubben 21 • 1470 Lørenskog
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Ung Husflid
Ung Husflid for gutter og jenter 7 – 14 år
arrangeres 9 kvelder høsten 2022.
Vi møtes tirsdager kl 18.00 – 20.00 i kjelleren
(Smia) i låven på Bygdemuseet Skårer gård.
Høsten 2022 møtes Ung Husflid følgende
tirsdager: 23/8, 6/9, 20/9, 4/10, 18/10, 1/11,
15/11, 29/11, 13/12.
Målet med Ung Husflid er å gjøre barn og
ungdom kjent med og lære ulike håndverksteknikker som for eksempel håndsøm og
søm med maskin, strikking, veving, spikking og flere andre teknikker. Å arbeide med hendene
og lage egne ting utvikler fantasi, skaperevne og selvtillit.
Innholdet på kurset vil variere, og deltakerne er med på å bestemme hva de vil lage.
Frivillige fra Husflidslaget er veiledere. Vi legger vekt på å skape et hyggelig og trygt miljø der
alle blir sett og får veiledning.
Vi vil bruke ulike materialer avhengig av hvilke teknikker som velges. Noen materialer er nye,
andre gamle. Vi lærer å se verdien i brukte ting som kan få nytt liv gjennom redesign og gjenbruk.
Vi ønsker at de som deltar i Ung Husflid melder seg inn i Norges Husflidslag som barnemedlem.
På den måten bidrar de til at Lørenskog Husflidslag får støtte fra Landsrådet for Norges barneog ungdomsorganisasjoner (NBU). Medlemskapet koster kr 200,- per år. I tillegg betales kr 100,per semester til Lørenskog Husflidslag. Ikke-medlemmer betaler kr 200,- per semester.
Påmelding til kurset i Ung Husflid skjer via vår hjemmeside:
http//www.lorenskog-husflidslag.no/ung-husflid.aspx
Innmelding som barnemedlem skjer via vår hjemmeside:
http//www.lorenskog-husflidslag.no/innmeldingsskjema.aspx
Kontaktpersoner:
Jorunn Sæter, mobil 917 69 189 / e-post: jorunn@saeter.net
Eli Sundby, mobil 416 58 595 / e-post: elisun3@hotmail.no
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Rundt bålet

«Rundt bålet» er et landsomfattende prosjekt rettet mot barn og ungdom med fokus på
trearbeid, mattradisjoner og håndverk.
Prosjektet skal øke engasjementet for bærekraft og ansvarlig forbruk.
Husflidslaget arrangerte «Rundt Bålet»-aktiviteter i vinterferien 2022.
20 – 30 barn og foreldre deltok på Skårer gård over to dager der frivillige fra laget
hjalp barna med å spikke med kniv og steke pinnebrød. Det var en vellykket aktivitet
som vi planlegger å gjenta senere.
Lørenskog Husflidslag har sammen med Skedsmo Husflidslag mottatt
en rikholdig verktøykasse fra Norges Husflidslag /Sparebankstiftelsen.
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Læringsverksteder
Har du gått på kurs hos oss eller kan teknikken fra før kan du delta på våre læringsverksteder.
Her er det ingen lærer, men du får arbeide med teknikken sammen med andre. Vi har 14 ulike
læringsverksteder, oversikten finner du på de følgende sidene. Her finner du også informasjon
om leder og dato og tider.
Det er ingen påmelding, her er det bare å møte opp.
Du må betale en avgift pr halvår, uavhengig av hvor mange verksteder du deltar på.
Avgift på kr 100,- for medlemmer / kr 200,- for ikke-medlemmer pr. halvår,
som du betaler til konto 1286.44.84326 Lørenskog Husflidslag. Leder betaler ikke.
Alle verkstedene holdes på Lørenskog bygdemuseum, Skårer gård, Løkenåsveien 29,
1473 Lørenskog.
Du finner også all informasjon om læringsverkstedene her:
http://lorenskog-husflidslag.no/laeringsverksteder-hoesten-2022.aspx
Lurer du på noe ta kontakt på studieleder@lorenskog-husflidslag.no

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
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Læringsverksteder
1. Billedvev (Kjelleren i låven)
Leder: Marit Øverby
Tlf.: 954 33 036
E-post: marit.overby@gmail.com
Dato: Kveldstid torsdag 25/8 og 22/9 kl. 18 - 21. Dagtid torsdag 20/10 og 17/11 kl. 10 – 14.
2. Figurskjæring (Spikkerommet)
Leder: Knut Thorkildsen
Tlf.: 908 60 522
E-post: knut.thorkildsen@gmail.com
Dato: torsdag 25/8 og alle torsdager fremover t.o.m. 8/12 kl. 18 – 21.
3. Karveskurd (Spikkerommet)
Leder: Eli Jørgensen
Tlf.: 413 17 982
E-post: ivjo@online.no
Dato: torsdag 25/8 og alle torsdager fremover t.o.m. 8/12 kl. 18 – 21.
4. Kniplinger og nupereller (Kjelleren i låven)
Leder: Bente Løken
Tlf.: 928 49 195
E-post: benteloe@online.no
Dato: onsdag 7/9, 5/10, 2/11, 7/12 kl. 18 - 21
5. Kniv (Spikkerommet)
Leder: Jørn Bråten
Tlf.: 977 87 631
E-post: j@bråten.net
Dato: torsdag 25/8, 29/9, 27/10, 24/11 kl. 18 - 21
6. Redesign av klær (Kjelleren i låven)
Leder: Liv Synnøve Fagerli
Tlf.: 911 41 835
E-post: lsfagerli@online.no
Dato: torsdag 18/8, 8/9, 13/10, 10/11, 8/12 kl. 18 - 21
7. Rosemaling (Kjelleren i låven)
Leder: Berit Gregussen
Tlf.: 454 38 237
E-post: beritgregussen@hotmail.com
Dato: Avtales fra gang til gang. Ta kontakt med leder ved interesse. NB: Dagtid!
8. Karding og spinning (Kjelleren i låven)
Leder: Eli Jørgensen
Tlf.: 413 17 982
E-post: ivjo@online.no
Dato: mandag 26/9, 31/10, 28/11 kl. 1030 – 1430 NB: Dagtid!
9. Sy på maskin (Kjelleren i låven)
Leder: Kjersti Hegre
Tlf.: 906 01 617
E-post: kjersti.hegre@icloud.com
Dato: tirsdag 30/8, 27/9, 25/10, 22/11 kl. 18 - 21
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10. Sølvsmykker av ringer (Kjelleren i låven)
Leder: Unn Løntjern
Tlf.: 996 39 766
E-post: unn1962@gmail.com
Dato: tirsdag 23/8, 13/9, 11/10, 1/11, 22/11 kl 11-14 NB: Dagtid!
11. Tredreiing (Snekkerverkstedet)
Leder: Reinhold Conrad
Tlf.: 480 54 030
E-post: rjhmconrad@gmail.com
Assistent: Ole Siggerud
Tlf.: 905 15 036
E-post: ole.siggerud@firesafe.no
Dato: tirsdag 23/8 og alle tirsdager fremover t.o.m. 6/12 kl. 18 – 21.
12. Tægerbinding (Kjelleren i låven)
Leder: Eli Jørgensen
Tlf.: 413 17 982
E-post: ivjo@online.no
Dato: mandag 19/9, 10/10, 24/10, 7/11 videre datoer avtales fra gang til gang. kl. 1030 – 1430 NB: Dagtid!
13. Veving (Vevstua)
Leder: Sølvi Eidsjø
Tlf.: 976 74 220
E-post: seidsjo@gmail.com
Dato: torsdag 1/9, 6/10, 3/11, 1/12 kl. 18 - 21
14. Ølhøner (Spikkerommet)
Leder: Hilmar Gregussen
Tlf.: 909 81 605
E-post: beritgregussen@hotmail.com
Dato: torsdag 25/8, 29/9, 27/10, 24/11 kl. 18 - 21
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Regler for læringsverksteder
• Avgiften må være betalt innen en måned etter første frammøte til konto 1286.44.84326. Husk
		 å skrive i merknadsfeltet at det gjelder læringsverksted, samt navnet på den som deltar på
		 verkstedet hvis det er en annen som betaler enn den som deltar.
• Hvis leder skaffer materialer, må dette betales i tillegg.
• Avgift dekker normalt ingen materialkostnader.
• Studenter, skoleungdom og trygdede betaler avgift som medlem.
• Medlem av annet lokallag i Norges Husflidslag betaler avgift som medlem.
• Deltakere på læringsverksted må sammen rydde lokalet ved verkstedets slutt og lokalet må
		 forlates som ved ankomst!

Lørenskog Husflidslag mottar støtte fra Studieforbundet kultur og tradisjon

-Vi har utvalget
Stallbakken 13, 2005 Rælingen
Tel 64 84 10 10
Har du lyst til å begynne med hobby i skinn og lær? Lage din egen kniv, belte eller veske.
Sy seletøy, klær eller skinnfell. Vi har et rikholdig utvalg av skinn og lær, saueskinn og reinskinn,
treverk og metaller, verktøy, lintråd og nåler, farger, lim, utstyr og forbruksmateriell. Stort
utvalg i spenner, karabinkroker, ringer og beslag til seletøy. Vi har og mange ferdigprodukter
som økser, jakt og turkniver, jaktstøvler, skinnklær, skinnhatter, oilskinfrakker og mye mer.
Besøk våre butikklokaler i Rælingen.
Vi bygger på fagkunnskap, håndverksbakgrunn
og har mer enn 50 års erfaring med skinn og lær.
For mer informasjon se våre hjemmesider:

www.jjensen.no
26

Vevstua
På fellesmøtene blir vi enige om hva slags
renning vi vil sette opp, hvem som vil veve
akkurat det produktet, hvor lang renning hver
og en trenger, hvilke farger vi skal ha og
hvilken teknikk vi skal bruke. Garnet bestilles,
eller vi bruker noe vi har selv fra mange år
med veving. Så kommer jobben med å lage
renning, få den på veven, hovle mønster og
starte vevingen. Hele prosessen før vevingen
starter gjøres i fellesskap, og vi deler på oppgavene. Så vever vi etter tur. Når prosjektet er
ferdig, tar vi det ut av veven og gjør etterbehandling der det er nødvendig.»

Husflidslaget har 14 aktive Læringsverksteder. Vi har besøkt ett av disse, Vevstua, og
snakket med Sissel Hoem, Kari Sørlie og Sølvi
Eidsjø. De har møte en gang i måneden, men
møtes også innimellom på torsdager for å
veve.

I dag virker ikke interessen for veving like stor
som tidligere. Men kanskje vi tar feil? Kanskje
det er flere der ute som kunne tenke seg å
lære vevingens kunst og skape ting som en
setter ekstra stor pris på og som holder
gjennom generasjoner.

Vevstua har en lang historie i laget. For 20 år
siden ble aktiviteten flyttet fra hovedbygningen på Skårer Gård til låven. En del av
fjøset ble innredet til vevstue. I starten hadde
de tre vever, i dag rommer vevstua 9 vever
og annet utstyr som er nødvendig for å veve.
På den tiden var veveinteressen stor, det
ble holdt vevkurs hver vår og høst og det var
ventelister.

Veverne ønsker seg flere vevere! Om noen
først bare vil se og gjøre seg kjent, er de
velkomne inn i vevstua. Dersom interessen for
å delta vekkes, kan de delta under veiledning
av de som kan faget. Kurs er ikke nødvendig
før de starter. Men etter en første innføring,
er det lurt å gå på kurs. Husflidslaget kan da
sette opp kurs med kompetente lærere.

Sølvi er leder for et av læringsverkstedene i
veving og forteller:

Deltakerne på vevringene ønsker også å være
mer synlige utenfor vevstua, for eksempel
gjennom utstillinger og ved å ha vevstua åpen
under arrangementer på Bygdemuseet som
markeder, Bygdedagen og Høsttakkefesten.

«I dag er det 7 – 8 som møtes i vevstua. Vi
vever løpere, dekkebrikker, håndklær, vesker,
pledd, sjal, skjerf, stoff til klær, møbelstoff med
mer i mange ulike teknikker.
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Hekling, knipling og korssting er vi dårlige på,
men trenger du en bank kan vi hjelpe deg!

håndarbeid.

Du treffer oss i vår lokale filial på Lørenskog, som du finner
i Ola Hegerbergsgate 10 - bak Triaden Storsenter.
Husk å ta med strikketøy og selvangivelse ved henvendelse.

En lokalbank i

www.rsbank.no
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Kaféer
Vi har kaféer hvor du kan ta med et håndarbeid og treffe likesinnede i en hyggelig og sosial
setting. Her kan du få hjelp eller motivasjon til å komme videre med uferdige arbeider du har
liggende i skapet og du kan få ideer til nye prosjekter.
Vi har håndarbeidskafé på dagtid hver onsdag (tidligere kalt applikerings/lappekafé dag og
strikkekafé dag).
UFO/håndarbeidskafé på kveldstid (tidligere kalt UFO/strikkekafé kveld).
Om sommeren har vi håndarbeidskafé/åpent hus (tidligere kalt sommerquilt/åpent hus).
Kaféene er åpne for alle, uansett om du er medlem eller ikke, så her er det bare å bli med.
Alle kaféene holdes på Lørenskog bygdemuseum, Skårer gård, Løkenåsveien 29,
1473 Lørenskog.
Håndarbeidskafé dagtid holdes hver onsdag fra 17/8 til 7/12 kl. 10-13
Kontaktpersoner: Ellen Myhrer: 983 17 231 / ellenmyhrer@gmail.com
Liv Karin Johansen: 986 34 712 / livkarinjohans1@gmail.com
UFO/håndarbeidskafé kveld 17/8, 14/9, 26/10, 30/11 kl. 18-21
Kontaktperson: Ellen Myhrer: 983 17 231 / ellenmyhrer@gmail.com
Håndarbeidskafé/åpent hus holdes fire onsdager på sommeren 29/6, 13/7, 27/7, 10/8 kl. 18-21.
Kontaktperson: Hanne Skøld: 996 39 869 / hanne.skold@yahoo.no
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Lørenskogdrakten
I forbindelse med 100-årsjubileet til Lørenskog
kommune i 2008, ble Lørenskog Husflidslag
bedt om å lage en Lørenskogdrakt.
En komité med medlemmer fra Lørenskog
Husflidslag og Lørenskog Bygdekvinnelag
laget drakten, og de tok utgangspunkt i
draktskikken rundt år 1900. Fargene i drakten
er inspirert av et stripete underskjørt funnet
på Østby gård. Fargene symboliserer

Lørenskog som landbruks bygd:
sort representerer skogen og mørke rom,
brunt symboliserer jorda, den gylne fargen
åkeren som skinner i sola og det blågrønne
gjenspeiler markas elver og tjern.
Lørenskogdrakten har eget sølv designet av
Martin Tellefsen, tidligere gullsmed på
Lørenskog Bygdemuseum.

Lørenskogdrakten finnes i kvinnedrakt, mannsdrakt, jentedrakt og guttedrakt. Drakten kan
kjøpes som ferdig plagg tilpasset deg eller som materialpakke knyttet til et sømkurs.
Priser finner du på vår hjemmeside www.lorenskog-husflidslag.no
Ta kontakt med
Anne-Berit Wenger Flo, mobil 913 89 809
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Lørenskogvotten

På Lørenskogvotten er det mønster av Vasshjulet. Mønsteret ble laget for lenge siden, men har
blitt endret litt på for å gjøre det lettere for alle å strikke.
Du kan kjøpe mønsteret for seg selv eller materialpakker med mønsteret inkludert.
Materialpakker koster kr 150,Kun mønster koster kr 50,Du kan få kjøpt dette i BUA på Skårer Gård når den er åpen, og på alle våre arrangementer.
Ta kontakt på e-post ved interesse: post@lorenskog-husflidslag.no
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Markeder
Lørenskog Husflidslag arrangerer tre flotte og innholdsrike markeder i løpet av året:
Påskemarked, Høstmarked og Julemarked. Her kan du kjøpe håndverks- og husflidsprodukter
som utstillerne selv har laget, du kan få ideer og inspirasjon til egne husflidsaktiviteter og råd
og tips fra selgerne. Du kan også få informasjon om husflidslagets aktiviteter.
Det serveres tradisjonsrik mat, og på påske- og julemarkedet er det aktiviteter for barn:
påskeverksted og juleverksted.

Høstmarkedet 2022 arrangeres søndag 4/9 kl 12.00 – 16.00.
Her står alle utstillere ute på tunet. Det vil bli salg av husflidsprodukter og bruktmarked.
Lørenskog Hagelag vil stille med plantesalg og informasjon om hagelagets møter og arrangementer.
Det blir servert tradisjonsrik mat i kjelleren.
Pris for stand: medlemmer kr 150,- / ikke-medlemmer kr 250,Medlemspris gjelder kun for medlemmer i Lørenskog Husflidslag.
Meld deg på via vår hjemmeside: http://www.lorenskog-husflidslag.no/hoestmarked-2022.aspx
eller ved å ta kontakt med Unn Løntjern på mobil 996 39 766 eller e-post unn1962@gmail.com
Påmeldingsfrist er 15. august 2022.
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Julemarkedet 2022 arrangeres lørdag 3/12 kl 11.00 – 16.00 og søndag 4/12 kl 12.00 – 16.00.
Utstillerne står i låven, stabburet og våningshuset, samt ute på tunet. Barna kan delta på juleverksted og det
er kafé i kjelleren. Vi ønsker at markedet får så bredt utvalg av produkter som mulig og kan derfor begrense
antall utstillere med produkter av samme type. Man kan dele på en stand om man ikke har nok produkter.
Pris for stand:
medlemmer kr 400,- for begge dager /
ikke-medlemmer kr 600,- for begge dager
Medlemspris gjelder kun for medlemmer
i Lørenskog Husflidslag.
Utstillerne må stå begge dager, og det er
kun husflidsprodukter/hjemmelaget som
er tillatt.
Meld deg på via vår hjemmeside:
http://www.lorenskog-husflidslag.no/
julemarked-2022.aspx
eller ved å ta kontakt med Unn Løntjern
på mobil 996 39 766 eller
e-post unn1962@gmail.com
Påmeldingsfrist er 1. oktober 2022.

Stømmen Husflid AS
Strømmen Storsenter
Tlf. 63 81 23 20
• Garn, gaver, suvenirer
• Romerike jubileumsdrakt
• Bunadsølv og symaskiner
• Vi fører Raumagarn
10% rabatt på garnkjøp over
kr 200,- til medlemmer

Romerike Jubileum
Design: Kurt Odin Kollstrøm

Velkommen til en
hyggelig handel!
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Felleslista for Nedre Romerike Vest høsten 2022
KURS

LÆRER

DATO

ARRANGØR

Bunad
Bunadskurs dag
Bunadskurs kveld
Bunadskurs kveld
Bunadskurs kveld

Anne Berit W. Flo
Anne Berit W. Flo
Ai Nguyen Isaksen
Anne Berit W. Flo

13/9, 27/9, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11
13/9, 27/9, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11
25/8, deretter hver torsdag 15 ggr
12/9, 26/9, 10/10, 24/10, 7/11, 21/11

Skedsmo
Skedsmo
Rælingen
Lørenskog

Søm
Ragquilt
Sy i elastiske stoffer
Quiltekurs
Sømkurs – tilpassing av mønster
Sy ditt eget juleplagg
Wallenborg – Liten veske/sminkepung
Wallenborg - Toalettveske
Sykurs for nybegynnere
Sykurs - Sy et juleplagg

Guro Molvig
Lone Aaslie
Anne Marie Bekkevold
Julie Myhren
Jorunn Sæter
André Wallenborg
André Wallenborg
Jorunn Sæter
Jorunn Sæter

2/9, 3/9, 4/9
10/9. 11/9 og en kveld
16/9, 17/9, 18/9
10/9, 11/9
29/10, 30/10
10/9
11/9
16/9, 17/9, 18/9
18/11, 19/11, 20/11

Skedsmo
Rælingen
Rælingen
Nittedal
Nittedal
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog

Toving/filting
Tove rund hals og pulsvanter
Nunofilting
Tova votter
Tove tøfler
Tova dompap

Annie Tranum
Nina Tærud-Johansen
Randi Fjellestad
Annie Tranum
Merete Stensrud

11/9
8/10, 9/10
9/11
13/11
29/11

Skedsmo
Skedsmo
Skedsmo
Skedsmo
Skedsmo

Tre
Kurvfletting fransk sideflett
Tälj en bandgrind - Väv ett band!
Neverfletting julestjerner
Neverfletting julestjerner
Karveskurd for nybeg.og litt øvede
Pilfletting – juletema
Tredreiing – nybegynner og litt øvet
Tredreiing Snekkerkurs for nybegynnere I
Snekkerkurs for nybegynnere II
Tæger (dagtid)

Wenche Buvik, Gro Stubdal
Kerstin Neumuller
Margaretha Svensson 1
Margaretha Svensson 1
Thore F. Gudbrandsen
Wenche Buvik/Gro Stubdal
Reinhold Conrad
Reinhold Conrad
Jorunn Eriksen
Jorunn Eriksen
Signe Berg

21/10, 22/10, 23/10
29/10, 30/10
5/11, 16/11
7/11, 18/11
24/9, 25/9
9/11
16/9, 17/9, 18/9
23/9,24/9, 25/9
26/8, 27/8, 28/8
9/9, 10/9, 11/9
19/9, 10/10, 24/10, 7/11

Skedsmo
Skedsmo
Skedsmo
Skedsmo
Nittedal
Nittedal
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog

Tråd og masker
Spinning på tein og rokk
Strikk med perler
Strikkekurs for nybegynnere
Nålbinding
Kniplinger

Kirsti Grøndahl
Denise Samson
Denise Samson
Bente Løken
Elisabeth Bjørklund Bøhler

24/9, 25/9, 28/9, 12/10
10/10
19/10, 7/11, 21/11
24/9
11/11, 12/11, 13/11

Skedsmo
Nittedal
Nittedal
Lørenskog
Lørenskog

Veving
Vevkurs ny/videre
Britt Fossumstuen
			
Vevkurs videreg.
Britt Fossumstuen
			
Brikkevev
Anita Gjesti
«Väva tyg till kläder»
Gunnel Andersson
Billedvev
Marit Sørlie

30/8, 6/9, 13/9, 20/9, 11/10, 18/10,
25/10, 1/11, 8/11, 15/11, 22/11, 29/11
8/9, 15/9, 22/9, 13/10, 20/10, 27/10,
3/11, 10/11, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12
10/9, 11/9, 13/9, 11/10
10/9
15/10, 16/10, 20/10, 3/11

Skinn
Skinnfellsøm
Skinnveske med tinntrådbrodering
Pulsvanter i skinn

30/10, 31/10, 7/11, 14/11, 21/11
24/9, 25/9
5/12

Britha O. Molvig
Ann Balto
Britha O. Molvig
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Skedsmo
Skedsmo
Skedsmo
Skedsmo
Skedsmo
Skedsmo
Skedsmo
Lørenskog

KURS

LÆRER

DATO

ARRANGØR

Bakst
Surdeig
Flatbrød og lefser
Flatbrød og lefser

Ida Albertsen
Turid Myklebost
Turid Myklebost

16/9
28/10, 29/10
18/11, 19/11

Skedsmo
Lørenskog
Skedsmo

Diverse
Soppfarging
Plantefarging
Linkrans
Bjørnemosekost
Tinntrådsarmbånd
Juleverksted for voksne
Sølvsmykker av ringer
Barkrans

Trine Parmer
Anne Skøyen og Britha M
Britha O. Molvig
Gunhild Austigard
Ann Balto
Britt og Britha
Unn Løntjern
Anita Linder

31/8, 6/9, 4/11, 5/11, 6/11
2/9, 3/9, 18/9
1/8
9/9
27/9
30/11
5/11, 6/11
14/11

Skedsmo
Skedsmo
Skedsmo
Skedsmo
Skedsmo
Skedsmo
Lørenskog
Lørenskog

Britt V. Holen
Britha O. Molvig

482 08 438
926 21 297

post.skedsmohusflidslag@gmail.com
www.skedsmo-husflidslag.no

Skedsmo

Heidi Drechsler
Tove Tangvik

928 41 326
905 73 387

studieleder@lorenskog-husflidslag.no
www.lorenskog-husflidslag.no

Lørenskog

Elisabeth Sørlie
Susanne Aanes

922 05 328
920 81 747

studieleder@nittedal-husflidslag.no
www.husflid.no/nittedal

Nittedal

Ragnhild Aasli
988 08 678
ragaasli@online.no
			ralingen.husflidslag@gmail.com
			www.husflid.no/raelingen

Rælingen

Wenche Buvik
951 00 310
fethusflidslag@gmail.com
			www.fet-husflidslag.no

Fet

Solveig Sveistrup

Grende

928 29 616

solveig.sveistrup@gmail.com
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Returadresse: Postboks 146, 1471 Lørenskog
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