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Ved spørsmål om våre arrangementer, ta kontakt med leder av arrangementskomitéen:
• Eli Aune - 928 34 091 - eli.aune@hotmail.com
• Inger Bjerlin - 915 29 093 - inger.bjerlin@icloud.com
Andre kontaktpersoner:
• Strikkekafé dagtid - Marit Øverby - 954 33 036 - marit.overby@gmail.com
• Applikering/lappekafé dagtid - Ellen Myhrer - 938 17 231 - ellenmyhrer@gmail.com
• UFO / strikkekafé kveld - Ellen Myhrer - 938 17 231 - ellenmyhrer@gmail.com
• Sommerquilt - Hanne Skøld - 996 39 869 - hanne.skold@yahoo.no
• Ung Husflid - Eli Sundby - 416 58 595 - elisun3@hotmail.no
For å motta nyheter og info på e-post send en melding til: post@lorenskog-husflidslag.no
AKTUELLE INTERNETTSIDER:
Norges Husflidslag: www.husflid.no
Bygdemuseet: www.lorenskog-kultur.no/lorenskog-bygdemuseum eller www.mia.no/lorenskog
Akershus Fylkeshusflidslag: www.akershusfhl.no

Følg Lørenskog Husflidslag på Facebook:
www.facebook.no/Lorenskoghusflidslag
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Lederens hjørne
Lørenskog Husflidslag presenterer med dette katalogen for høsten 2021. Vi har håp om at situasjonen
blir så god at vi kan gjennomføre aktivitetene våre. Så ser vi fram til at alle medlemmene kommer tilbake,
gjenopptar sine tidligere aktiviteter og kanskje finner nye. Samtidig ønsker vi nye medlemmer i alle aldre,
barn, ungdom, menn og kvinner velkommen. Vi tilbyr 14 spennende kurs med stor variasjon. Se nærmere
omtale av det enkelte kurs i katalogen. Etter mange måneder med lite sosial kontakt for mange, er våre
kurstilbud en flott mulighet til å bli sosial igjen, lære noe nytt og treffe andre med samme interesse.
Noen av kursene er for de som har litt trening fra før, men de fleste er for nybegynnere. Ikke vær redd for at du må ha mye forkunnskap. Vi sikrer alltid at vi
har gode kurslærere som kan å lære bort sine ferdigheter.
Spinning er i ferd med å forsvinne fordi ingen lenger trenger å spinne for å skaffe
seg garn til å strikke eller veve. En annen slik teknikk er tægerbinding. Vi er så
heldige at vi har kompetanse i laget slik at vi kan tilby kurs i begge disse tradisjonsrike husflidsteknikkene.
Med økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen, har vi startet et prosjekt med
tredreiing. I samarbeid med skolen i Lørenskog er målet å gi ungdom tilbud om
opplæring og praksis i faget. Vi har store forhåpninger til denne satsingen i laget.
Prosjektet er nærmere beskrevet i katalogen.
Siden 2019 har Norges Husflidslag arbeidet med en satsning som vi kaller HOLDBART. Kampanjen varer ut
2022, men målet er at satsningen skaper varige aktiviteter i lagene. HOLDBART er en del av FNs bærekraftsmål nr.12: Ansvarlig forbruk og produksjon. Norges Husflidslag jobber spesielt med hvordan kunnskap om
materialer kan hjelpe oss til å ta mer ansvarlige valg som forbrukere og bidra til å redusere «kjøp og kast»
innstillingen.
Velstanden vår, kjøpekraften og overforbruket har skapt enormt store utfordringer for kloden og livet på den.
Vi importerer over 15 kg tekstiler per person i Norge. Bomullsproduksjon er kjent for å være vannkrevende.
Mellom 4000 og 7500 liter vann går med til å produsere en enkel dongeribukse!
Til et av våre temamøter har vi invitert Ås Husflidslag for å fortelle om hvordan de arbeider med HOLDBART.
Vi tror det er viktig å satse på barn og ungdom for å endre holdninger. Derfor vil vi i Ung Husflid i høst jobbe
med omsøm, reparasjon, stopping og lapping og gi kunnskap om materialvalg.
God husflidshøst og velkommen til våre aktiviteter på Lørenskog Bygdemuseum! (Skårer Gård)

Smitteverntiltak
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Denne vinteren har Lørenskog Husflidslag mistet to av sine mest profilerte ledere.

Minneord Liv Sommeling Johansen
Liv Sommeling Johansen døde brått og uventet 30.12.2020, på den
kjære hytta i Synnfjell.
Liv Sommeling ble født i Oslo 12.3.1947 og vokste opp på Engelsborg
med lykkelige somre på Solvang Hagekoloni. Der traff hun Leif. De
giftet seg og fikk tre barn.
Grefsen/Kjelsås Husflidslag var Livs tilhold når det gjaldt håndarbeid
og husflid og også der knyttet hun livsvarige vennskap.
Familien bygde hus og flyttet til Fjellhamar på 80-tallet og Liv ble
etter hvert medlem i Lørenskog Husflidslag. Hun har hatt verv i de
fleste komiteene og i mange omganger vært leder av Arrangementskomiteen. Flere perioder var
hun også leder i husflidslaget, og i en vanskelig tid i 2012 var hun nok en gang villig til å påta seg
lederansvaret. Året ble avsluttet med feiring av lagets 30-års jubileum. I romjulen var det fest på
Lørenskog Hus med god mat, dans og underholdning.
Nyåret 2013 innledet nok et turbulent år for husflidslaget. På grunn av nye brannforskrifter/
manglende rømningsveier måtte laget med kort frist flytte ut av hovedhuset på Skårer gård. Med
Styret i ryggen gjorde Liv en strålende innsats i kontakt med Lørenskog kommune v/Åge Tovan
og Ragnhild Bergheim. Lørenskog Husflidslag fikk da overta lokaler i låven, Smia m/kjøkken og
områdene rundt. Ny omgang med oppussing.
Liv har alltid ivret for at Husflidslaget skulle ha kontakt med sykehjemmene i kommunen, vise frem
gjenkjennende håndarbeid og lage en hyggestund for beboerne. Slik blir laget synlig i omgivelsene.
Likeens har hun vært opptatt av barnas plass i husflidslaget, videreføre håndarbeidstradisjoner og
være bindeledd mellom generasjonene. Etter å ha hatt strikkeverksted for barn, startet laget Ung
Husflid i 2008, med Liv som leder. Barnebarna var med.
Sentralsykehuset i Akershus inngikk en avtale med Liv om å bruke montrene i sykehusets inngangsparti. Vi stilte ut arbeider fra medlemmene våre og reklamerte sterkt for husflid/håndverk og
Lørenskog Husflidslag. Liv frontet det hele, inntil gammel-sykehuset ble revet.
Hun hadde alltid et håndarbeid mellom hendene og strikket eller sydde i alle ledige stunder, i bil,
på fly og tog, og var aktivt med i BUA-husflidsutsalg.
Liv har alltid gått helhjertet inn i de lag og foreninger hun har vært medlem av og aldri sagt nei til å
påta seg ekstra oppgaver og ansvar.
Liv Sommeling Johansen var en aktiv leder og medlem av Lørenskog husflidslag, arbeidsom,
trivelig og spesielt opptatt av laget.
Vi er mange som vil savne henne.

4

Minneord Gerd Marit Solvei
Gerd Marit Solvei døde 2.4.2021 etter lang tids sykdom.
Gerd Marit ble født i Namsos 29.8.1944 og der møtte hun Bjørn Berre. De
flyttet, giftet seg, bosatte seg på Fjellhamar i 1967 og fikk to barn.
Hun jobbet bl.a. som lærervikar og ekstrautdannet seg i «Kjole og
Draktsøm» på Bjørkelangen videregående skole.
Denne interessen førte til at hun var med da Lørenskog Husflidslag
ble stiftet i 1982, og Gerd Marit ble valgt til Husflidslagets første leder
i 1983. Etter 7 omtumlede år fikk laget tilbud om lokaler på Skårer gård
og entusiastisk oppussing klargjorde 2. etg. Husflidslaget flyttet inn
i permanente lokaler i 1990/91, og Gerd Marit var nestleder og leder i
denne perioden.
Heretter kunne laget påta seg flere oppgaver.
I samarbeid med PP-kontoret og Lørenskog Historielag begynte arbeidet med «Skoledagene for
5.klassene». Det er nå endret til «Den kulturelle skolesekken» for 6.klassene. Det var viktig for
Gerd Marit å videreføre håndverkstradisjoner og håndarbeidsglede til barn og ungdom og hun
var nestleder da laget startet opp Ung Husflid i 2008.
Historielaget var også med da Kulturminnedagen/Husflidens dag ble opprettet i 1999. Året etter,
i 2000 mottok Gerd Marit kulturprisen på vegne av Lørenskog Husflidslag.
I denne tiden startet ivrige medlemmer BUA husflidsutsalg og Gerd Marit, som leder, støttet
helhjertet tiltaket.
I 1996 syntes ildsjelene Gerd Marit og Bjørn, Grethe og Arne Skrolsvik at det burde feires
St.Hans i Lørenskog på Skårer gård. Med stor innflytting til kommunen har dette blitt en suksess
med svært god oppslutning. Skårer gård ble synlig i kommunen.
Lørenskog kommune hadde 100-års jubileum i 2008, og Lørenskogdrakten så dagens lys.
Lørenskog Bygdekvinnelag og Lørenskog Husflidslag v/Gerd Marit startet arbeidet med å utvikle
drakten i 2002.
Samme år, 2002, feiret husflidslaget med Gerd Marit som leder, 20-års jubileum med en populær
medlemstur til Røros og en storslagen fest på Losby gods. Feststemte medlemmer og gjester til
middag, taler og underholdning med fyrverkeri. En tid å minnes.
Da husflidslaget fylte 30 år, var det stor fest på Lørenskog Hus og Gerd Marit ble feiret og utropt
til æresmedlem av Lørenskog Husflidslag.
Gerd Marit og Bjørn tilbragte mange ferier og mye fritid i Hellas (bl.a. Lesvos og Karpathos). Ofte
med venner, der stadig nye ble innlemmet i kretsen og familien. På tur hadde Gerd Marit alltid
med seg et håndarbeid/hardangersøm i veska, og tok det frem under en parasoll på stranden
og/eller ved et bord på tavernaer.
De siste årene var Gerd Marit mye syk og fikk ikke delta i Husflidslaget som før. Men hun fulgte
nøye med og var alltid opptatt av lagets ve og vel og av at Skårer gård skulle skinne i bygda.
Vi vil savne hennes glade latter og gode replikk.
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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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Bli medlem i Lørenskog Husflidslag
Lørenskog Husflidslag har som formål å fremme god norsk husflid.
Lørenskog Husflidslag ble stiftet 8. desember 1982 og har i dag 247 medlemmer.
Lørenskog Husflidslag er medlem av Norges Husflidslag som har over 20 000 medlemmer i
lokallag over hele landet.
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 200,- 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 garn hos Hennes Fritid, Strømmen
▪ 10% på kjøp av blomster hos Fjellhammer Blomster
Kontingenten for medlemskap i Norges Husflidslag for 2021 er som følger:
Hovedmedlem: kr 640,Husstandsmedlem : kr 440,Barn/unge 7-26 år: kr 160,Da blir du også medlem i et lokallag.
Innmeldingsskjema finner du på vår hjemmeside: www.lorenskog-husflidslag.no
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Møter og aktiviteter høsten 2021
Alle arrangementer holdes på Lørenskog Bygdemuseum Skårer Gård i kjelleren i låven om ikke annet er oppgitt.
August				
Onsdag
25.
Applikering/lappekafé dagtid
kl 1000 - 1300
Onsdag
25.
Styremøte
kl 1800 - 2100
September				
Onsdag
1.
Strikkekafé dagtid
kl 1000 - 1300
Søndag
5.
Høstmarked
kl 1200 - 1600
Onsdag
8.
Applikering/lappekafé dagtid
kl 1000 - 1300
Onsdag
8.
UFO / Strikkekafé kveld
kl 1800 - 2100
Tirsdag
14.
Ung Husflid
kl 1800 - 2000
Onsdag
15.
Strikkekafé dagtid
kl 1000 - 1300
Onsdag
15.
Temamøte; Høstens spennende krydder og bær
kl 1900 - 2100 Vasshjulet
Onsdag
22.
Applikering/lappekafé dagtid
kl 1000 - 1300
Onsdag
22.
Styremøte
kl 1800 - 2100
Tirsdag
28.
Ung Husflid
kl 1800 - 2000
Onsdag
29.
Strikkekafé dagtid
kl 1000 - 1300
Oktober				
Onsdag
6.
Applikering/lappekafé dagtid
kl 1000 - 1300
Tirsdag
12.
Ung Husflid
kl 1800 - 2000
Onsdag
13.
Strikkekafé dagtid
kl 1000 - 1300
Onsdag
13.
UFO / Strikkekafé kveld
kl 1800 - 2100
Torsdag
14.
Styremøte
kl 1800 - 2100
Onsdag
20.
Applikering/lappekafé dagtid
kl 1000 - 1300
Onsdag
20.
Temamøte; Den fantastiske kaffeGruten
kl 1900 - 2100 Vasshjulet
Tirsdag
26.
Ung Husflid
kl 1800 - 2000
Onsdag
27.
Strikkekafé dagtid
kl 1000 - 1300
				
November				
Mandag
1.
Styremøte
kl 1800 - 2100
Onsdag
3.
Applikering/lappekafé dagtid
kl 1000 - 1300
Tirsdag
9.
Ung Husflid
kl 1800 - 2000
Onsdag
10.
Strikkekafé dagtid
kl 1000 - 1300
Onsdag
10.
UFO / Strikkekafé kveld
kl 1800 - 2100
Onsdag
17.
Applikering/lappekafé dagtid
kl 1000 - 1300
Onsdag
17.
Temamøte; HOLDBART
kl 1900 - 2100 Vasshjulet
Lørdag
20.
Juletur - nærmere info.kommer		
Tirsdag
23.
Ung Husflid
kl 1800 - 2000
Onsdag
24.
Strikkekafé dagtid
kl 1000 - 1300
Onsdag
24.
Styremøte
kl 1800 - 2100
				
Desember				
Onsdag
1.
Applikering/lappekafé dagtid
kl 1000 - 1300
Lørdag
4.
Julemarked
kl 1100 - 1600
Søndag
5.
Julemarked
kl 1200 - 1600
Mandag
6.
UFO / Strikkekafé kveld
kl 1800 - 2100
Tirsdag
7.
Ung Husflid
kl 1800 - 2000
Onsdag
8.
Strikkekafé dagtid
kl 1000 - 1300
Tirsdag
14.
Styremøte
kl 1800 - 2100
Onsdag
15.
Juleavslutning
kl 1900 - 2100 Vasshjulet
Kurs finner du på sidene 12-18
Læringsverksteder finner du på sidene 20-21
Temamøter finner du på side 29
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Det er begrensninger på hvor mange vi kan være tilstede i Vasshjulet, derfor må vi ha påmelding
til alle møtene vi har der. På grunn av smittesporing må vi også ha telefonnummeret til alle som
er tilstede. Ved påmelding må man oppgi hvilket møte man melder seg på, navn og tlfnr.
Påmelding på e-post til: post@lorenskog-husflidslag.no

-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
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Informasjon om kurs
Å holde kurs i ulike teknikker er en av husflidslagets viktigste oppgaver. Vi ønsker å ta vare på gamle håndverkstradisjoner slik at disse ikke går tapt for fremtidige generasjoner. Hos oss kan du lære noe nytt eller
videreutvikle teknikken din med hjelp fra dyktige og kvalifiserte kurslærere.
Vi jobber for et trivelig miljø hvor du kan møte nye mennesker med felles interesser og etter gjennomført
kurs kan du fortsette på læringsverksted hos oss.
Er det noe spesielt du ønsker at vi skal holde kurs i? Ta gjerne kontakt med en av våre studieledere! Vi tar
gladelig imot tips, ønsker og tilbakemeldinger fra dere.
Datoer og tider for kursene finner du i beskrivelsen for hvert kurs på de neste sidene i denne katalogen.
Du finner også all informasjon og påmelding til kursene her:
http://lorenskog-husflidslag.no/kurs-hosten-2021.aspx
Lokaler: Lørenskog Bygdemuseum, Skårer Gård, Løkenåsveien 29, 1473 Lørenskog
Lurer du på noe, ta kontakt på; studieleder@lorenskog-husflidslag.no eller til en av våre studieledere;

Unn Løntjern, mob. 996 39 766 eller Jorunn Almroth, mob. 928 24 967

• 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!

Lørenskog Husflidslag mottar støtte fra Studieforbundet kultur og tradisjon

11

Kurs høsten 2021
Kurs 1:
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 (første?) 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 10/9 kl 18 - 21, lørdag 11/9 og søndag 12/9 kl 10 - 16 (15 t)
Kursavgift: medlemmer kr 1 050,- / ikke-medlemmer kr 1 350,Kurs 2:
Sykurs 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.
Du kan velge en av disse alternativene;
1) Bag - en bag med omkrets ca. 116 cm, høyde
35 cm og dybde i overkant av 20 cm. Denne bagen
passer supert som weekend bag og til å ta med som
håndbagasje. (kr 750,- i materialer)
2) Lommebok - en reiselommebok med glidelås
rundt hele og mange smarte lommer til mynter,
kontanter, kvitteringer osv. (kr 650,- i materialer)
3) Veske - en veske hvor lommer er i fokus. (kr 750,- i materialer)
4) Skulderveske - en veske med korte hanker og lang rem. Fokus på bruk av syntetisk
skinn (PU) (kr 750,- i materialer)
5) Sekk - en ryggsekk med bredde 25 cm, høyde 32 cm og dybde 10 cm. Fin modell til
store og små med smarte lommer på utsiden (kr 750,- i materialer)
Materialpakke kjøpes direkte fra kurslærer. Man tar med eget stoff til utsiden, det
får dere informasjon om etter påmelding og valg av hvilken variant dere velger.
Deltakerne må ha med egen symaskin.
Kurslærer: André Wallenborg
Dato: lørdag 11/9 og søndag 12/9 kl 10 - 17 (14 t)
Kursavgift: medlemmer kr 1 200,- / ikke-medlemmer kr 1 500,12

Kurs 3:
Brodering og montering av bunad (Kjelleren i låven)
Her kan du brodere din egen bunad eller bunadskjorte, eller du
kan montere bunad, bunadsskjorte eller cape. Du kan også sy
om din egen bunad eller for noen du kjenner. Dette gjelder både
dame- og herrebunad. 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, og velger selv hvilken bunad du vil sy
på. Du må beregne en del hjemmearbeid.
Kurslærer: Anne-Berit Wenger Flo
Hjemmeside: www.fruflosystue.no
Dato: mandag 13/9, 27/9, 11/10, 25/10, 8/11 + 2 timer
undervisning som skjer hos kurslærer, og kan deles opp.
Dato avtales med kurslærer, som tar kontakt med hver enkelt.
Tidspunkt: kl 18 - 22 (22 t)
Kursavgift: medlemmer kr 2 000,- / ikke-medlemmer kr 2 500,Kurs 4:
Snekkerkurs for nybegynnere (Snekkervekstedet)
Dette kurset er for deg som har lyst til å snekre enkle ting men ikke kommer i gang.
Vi begynner med en innføring i forskjellig verktøy og materialer.
Så lager vi en krakk/benk enten til inne- eller
utebruk.
Hvis tiden strekker til, kan vi lage en hylle.
Du må ha med egen håndsag, blyant og
tommestokk. Har du drill, bor og bits ta med
det også.
Vi kjøper materialene og det kommer i tillegg til avgiften. Materialutgiftene betales til
kurslærer på kurset.
Ved påmelding må du oppgi om du vil lage en ute-benk eller en inne-benk.
Kurslærer: Jorunn Eriksen
Dato: lørdag 18/9 og søndag 19/9 kl 10 - 16 (12 t)
Kursavgift: medlemmer kr 900,- / ikke-medlemmer kr 1 150,13

Kurs 5:
Lær å bruke - og å sy et enkelt plagg med overlock-maskin (Kjelleren i låven)
På dette kurset skal vi sy et enkelt plagg i jersey
på overlock-maskin. Vi starter med en innføring
i bruk av maskinen, ved påmelding må du skrive
hvilken maskin du har slik at kurslærer er forberedt på de ulike modellene. Husflidslaget har
to overlock maskiner som kan benyttes.
Deltakerne må kjøpe mønster og stoff til det
dere vil sy. Det kan for eksempel være treningsbukse, genser/overdel eller enkelt barnetøy.
Kursholder har med mønster i flere størrelser til
modellene på bildene.
Kurslærer: Jorunn Sæter
Dato: fredag 24/9 kl. 18-21 og lørdag 25/9 kl. 10 - 15 (8t)
Kursavgift: medlemmer kr 650,- / ikke-medlemmer kr 900,-

Kurs 6:
Tredreiing nybegynnere og litt øvet (Snekkerverkstedet)
Har du tatt et nybegynnerkurs men ønsker litt oppfriskning? Eller har du begynt på
tredreiing på egenhånd men ikke kommet riktig i gang? Da er dette kurset for deg.
Det tar for seg en kort repetisjon av de grunnleggende teknikker fra nybegynnerkurset
og fortsetter med utdypning av disse (verktøy, treverk, oppspenning, pussing,
overflatebehandling).
Alt du trenger av verktøy vil være
tilgjengelig, men har du eget verktøy
kan du gjerne ta med dette.
Utgifter til emner og materiell er ca. kr 250,og betales direkte til kurslærer på kurset.
Kurslærer: Reinhold Conrad
Dato: fredag 24/9 kl 18 - 21, lørdag 25/9 og søndag 26/9 kl 10 - 16 (15 t)
Kursavgift: medlemmer kr 1 050,- / ikke-medlemmer kr 1 350,-
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Kurs 7:
Naturdekorasjoner med eksperimentelle teknikker (Kjelleren i låven)
Vil du lære mange ulike teknikker for å lage
skjegg-lavhjerter, bjørnemose-strutter,
hengekroner, pinnekranser, hårkranser og
blomsterdekorasjoner i naturmaterialer?
Målet og oppgaven på dette kurset er å
lære en hel haug med ulike teknikker og
bruk av tekniske materialer i naturdekorasjoner. Teknikkene kan brukes til
naturdekorasjoner hele året.
Materialkostnader kommer i tillegg, dette
betales til kurslærer på kurset, ca. kr 450,Kurslærer: Kari Rudi fra Atelier Kari på Finnskogen
Inspirasjonsblogg: www.atelierkari.blogspot.com
Dato: søndag 26/9 kl 10 - 18 (8 t)
Kursavgift: medlemmer kr 650,- / ikke-medlemmer kr 900,-

Kurs 8:
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.
Kurslærer: Signe Berg
Dato: mandag 27/9, 11/10, 25/10, 8/11 - 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 9:
Tredreiing litt øvet (Snekkerverkstedet)
Har du tatt et nybegynnerkurs men ønsker litt oppfriskning? Eller har du begynt på tredreiing på egenhånd men ikke kommet riktig i gang? Da er dette
kurset for deg. Det tar for seg en kort repetisjon av
de grunnleggende teknikker fra nybegynnerkurset og
fortsetter med utdypning av disse (verktøy, treverk,
oppspenning, pussing, overflatebehandling).
Alt du trenger av verktøy vil være tilgjengelig, men har
du eget verktøy kan du gjerne ta med dette.
Utgifter til emner og materiell er ca. kr 250,- og betales direkte til kurslærer på kurset.
Kurslærer: Reinhold Conrad
Dato: fredag 15/10 kl 18 - 21, lørdag 16/10 og søndag 17/10 kl 10 - 16 (15t)
Kursavgift: medlemmer kr 1 050,- / ikke-medlemmer kr 1 350,-

Kurs 10:
Karding og spinning (Kjelleren i låven) RØDLISTEPROSJEKT
Før i tiden var det vanlig å spinne sitt eget garn.
Nå er det enklere å kjøpe garn og det er ikke så
mange som spinner sitt eget garn lengre. Mye ull blir
kastet i Norge siden det ikke lønner seg å levere det
til spinnerier. Å snu denne trenden får vi nok ikke til,
men vi kan sørge for at noen fører kunnskapen videre.
Vi skal lære litt om hvilken ull som er best egnet å
bruke, og hvordan vi karder og spinner vanlig garn.
Karder har vi en del av, men har du egen rokk må du
ta den med. Vi har noen rokker som kan brukes
(deles på).
Kurslærer: Signe Berg
Dato: lørdag 16/10 kl10 – 16 og søndag 17/10 kl 12 – 16,
lørdag 23/10 kl. 10 –16 (16t)
Kursavgift: medlemmer kr 1 050,- / ikke-medlemmer kr 1 350,-
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Kurs 11:
Sy enkle barneplagg
Du velger selv hva slags barnetøy du vil sy.
Kursleder tar med noen mønster (bukse, kjole og
skjørt) i ulike størrelser. På disse modellene er det
lett å kombinere stoff og hvor deler av «gamle»
plagg eller stoffrester kan benyttes. Det er ikke
nødvendig med forkunnskaper i søm.
På dette kurset skal vi bli kjent med symaskinen,
klippe, merke og sy et barneplagg. Vi går gjennom
ulike sømteknikker samtidig som vi syr plagget.
Deltakerne må ha med egen symaskin.
Kurslærer: Jorunn Sæter
Dato: fredag 29/10 kl 17-21 og lørdag 30/10 og søndag 31/10 kl 10 - 16 (16t)
Kursavgift: medlemmer kr 1 100,- / ikke-medlemmer kr 1 400,Kurs 12:
Dreiing av Naturkantskåler og -fat (Snekkervekstedet)
Har du lyst å prøve deg på en bolle eller et fat med naturkant, eller har du prøvd uten
tilfredsstillende resultat? Da er dette kurset for deg.
Kurset tar for seg hvordan du velger emne, hvordan du
spenner det opp og dreier skålen eller fatet helst uten å
miste barken.
Kurset forutsetter grunnleggende kunnskap om dreiebenken, verktøy, treverk og oppspenning av emne.
Du burde ha dreid noen skåler eller fat tidligere.
Det blir mulig å kjøpe emner til kurset. Har du et emne selv
som du ønsker å bruke, ta det med til kurset, så ser vi om
det lar seg gjøre.
Ta med verktøyet ditt, så vil vi også kunne se på sliping og
vedlikehold av disse.
Du må regne med materialutgifter på ca. kr 250,- utover kursavgiften for emner, sandpapir, olje o.l., dette betales til kurslærer på kurset.
Kurslærer: Reinhold Conrad
Dato: fredag 5/11 kl 18 - 21, lørdag 6/11 og søndag 7/11 kl 10 - 16 (15 t)
Kursavgift: medlemmer kr 1 050,- / ikke-medlemmer kr 1 350,17

Kurs 13:
Julens drømmekrans og dekorkuler i naturmaterialer (Kjelleren i låven)
Lær å lage dine egne frodige julekranser og
dekorasjonskuler i naturmaterialer.
Vi skal bruke naturmaterialer som furu, einer,
gran, lyng, mose, kongler, kråkefot, lav m.m.
Du lærer også å lage dine egne underlag til
dekorkuler og -baller. Teknikkene kan brukes
til naturdekorasjoner hele året.
Materialkostnader kommer i tillegg, kr 450,Dette betales til kurslærer på kurset.
Kurslærer:
Kari Rudi fra Atelier Kari på Finnskogen
Inspirasjonsblogg: www.atelierkari.blogspot.com
Dato: søndag 7/11 kl 10 - 18 (8 t)
Kursavgift: medlemmer kr 650,- / ikke-medlemmer kr 900,-

Kurs 14:
Vi baker flatbrød og lefser (Kjelleren i låven)
På dette kurset skal vi lære å bake flatbrød og to forskjellige lefser.Mange mener at
ingenting er som god norsk takkebakst. Vi varmer opp med flatbrød fredag kveld,
lørdag starter vi med potetlefse/lompe og avslutter med lefse fra Sunnfjord.
Om du har egen takke og utstyr så ta det med, men vi har også noe til utlån.
Kurslærer: Turid Myklebost
Dato: fredag 26/11 kl 18 - 21, lørdag 27/11 og
søndag 28/11 kl 10 - 16 (15 t)
Kursavgift: medlemmer kr 1 050,- /
ikke-medlemmer kr 1 350,-
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Informasjon om læringsverksteder
Lokaler:
Lørenskog Bygdemuseum, Skårer Gård,
Løkenåsveien 29, 1473 Lørenskog
Et læringsverksted (tidligere kalt studiering) er for deg som har gått på kurs eller kan
teknikken fra før og ønsker å jobbe videre sammen med andre. Det er ingen påmelding
og du betaler kun én avgift uansett hvor mange verksted du deltar på.
På de neste sidene finner du en oversikt over hvilke verksteder vi tilbyr, med
informasjon om leder/ kontaktperson, datoer og tider.
Du kan også finne denne oversikten på våre hjemmesider:
http://www.lorenskog-husflidslag.no/laeringsverksted-hosten-2021.aspx
Lurer du på noe, ta kontakt med leder for det aktuelle verkstedet.
Avgift: medlemmer kr 100,- / ikke-medlemmer kr 200,- pr.halvår.
Leder betaler ikke.
▪ 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
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Læringsverksteder høsten 2021
1.

Billedvev (Kjelleren i låven)
Leder: Marit Øverby
Tlf: 954 33 036
E-post: marit.overby@gmail.com
Dato: Kveldstid torsdag 26/8 og 23/9 kl 18 – 21. Dagtid torsdag 21/10 og 18/11 kl. 10-14

2.

Figurskjæring (Spikkerommet)
Leder: Knut Thorkildsen
Tlf: 908 60 522
E-post: knut.thorkildsen@gmail.com
Dato: torsdag 2/9 og alle torsdager framover t.o.m. 9/12 kl 18 - 21

3.

Karveskurd (Spikkerommet)
Leder: Eli Jørgensen
Tlf: 413 17 982
E-post: ivjo@online.no
Dato: torsdag 2/9 og alle torsdager framover t.o.m. 9/12 kl 18 - 21

4.

Kniplinger og nupereller (Kjelleren i låven)
Leder: Bente Løken
Tlf: 928 49 195
E-post: benteloe@online.no
Dato: onsdag 1/9, 6/10, 3/11, 1/12 kl 18 - 21

5.

Kniv (Spikkerommet)
Leder: Jørn Bråten
Tlf: 977 87 631
E-post: j@bråten.net
Dato: torsdag 30/9, 28/10, 25/11 kl 18 - 21

6.

Redesign av klær (Kjelleren i låven)
Leder: Marianne Ottershagen
Tlf: 918 55 311
E-post: marianneotters@hotmail.com
Dato: torsdag 2/9, 7/10, 4/11, 2/12 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.

Sy på maskin (Kjelleren i låven)
Leder: Kjersti Hegre
Tlf: 906 01 617
E-post: kjersti.hegre@icloud.com
Dato: tirsdag 21/9, 19/10, 16/11, 9/12 kl 18 - 21
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9.

Sølvsmykker av ringer (Kjelleren i låven)
Leder: Unn Løntjern
Tlf: 996 39 766
E-post: unn1962@gmail.com
Dato: tirsdag 31/8, 21/9, 12/10, 2/11, 30/11 kl 11-14 NB: Dagtid!

10. Tredreiing (Snekkerverkstedet)
Leder: Reinhold Conrad
Tlf: 480 54 030
E-post: rjhmconrad@gmail.com
Assistent: Tomas Dyrdal
Tlf: 906 50 447
E-post: margido43@gmail.com
Dato: tirsdag 31/8 og alle tirsdager framover t.o.m. 7/12 kl 18 - 21
11.

Tægerbinding (Kjelleren i låven)
Leder: Eli Jørgensen
Tlf: 413 17 982
E-post: ivjo@online.no
Dato: mandag 27/9, 11/10, 25/10, 8/11 videre datoer avtales fra gang til gang. Kl 1030 - 1430

12. Veving I (Vevstua)
Leder: Sissel Ringerike
Tlf: 980 61 316
E-post: sisringerike@gmail.com
Dato: onsdag 1/9, 6/10, 3/11, 1/12 kl 18 - 21
13. Veving II (Vevstua)
Leder: Sølvi Eidsjø
Tlf: 976 74 220
E-post: seidsjo@gmail.com
Dato: torsdag 2/9, 7/10, 4/11, 2/12 kl 18 - 21
14. Ølhøner (Spikkerommet)
Leder: Hilmar Gregussen
Tlf: 909 81 605
E-post: beritgregussen@hotmail.com
Dato: torsdag 30/9, 28/10, 25/11 kl 18 - 21
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Ung husflid
Husflidslaget arrangerer Ung husflid for gutter og
jenter mellom 7 og 14 år. Kurset holdes syv kvelder
i halvåret. Deltakerne får prøve seg i ulike husflidsog håndtverksteknikker som for eksempel søm,
arbeid med tre, ulike typer veving, strikking, lage
smykker og toving. Innholdet varierer og tar hensyn
til deltakernes ønsker og ferdigheter. Medlemmer i
husflidslaget er veiledere. Vi tilbyr et godt og trygt
sosialt miljø.
Vi gjør oppmerksom på at dersom det blir for få
påmeldte, kan kurset bli avlyst. Kurset kan også avlyses på grunn av Corona situasjonen.
Høsten 2021 møtes Ung Husflid følgende tirsdager kl 18 - 20 i kjelleren i låven på Skårer Gård:
14/9, 28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11, 7/12
I høst vil vi bruke tid på noe vi kaller HOLDBART. Det betyr at alle materialene vi bruker, er brukt
tidligere til andre ting, som for eksempel ola-bukse, en kjole som er blitt umoderne, en gardin,
en gammel skinnveske, stoff- og trebiter. Ved å ta i bruk fantasien, kan vi lage nye og spennende
ting som ingen andre har. På den måten sparer vi miljøet og vi sparer penger.
Når klær blir ødelagt, kastes de ofte. Det ønsker vi å gjøre noe med ved å lære hvordan ting kan
repareres, lappes og stoppes. Vi vil se at dette kan gjøres på morsomme måter som kanskje gjør
plagget enda finere og originalt.
Flere teknikker vil bli brukt, slik som søm med symaskin, søm med stoppenål og garn, brodering,
tekstilmaling, liming og spikking.

Kurskontingenten for å delta på våre kurs er kr 100,- pr. semester for medlemmer og kr 200,- pr.
semester for ikke-medlemmer. Det gis søskenmoderasjon ved at den ene betaler full pris og den
andre betaler halv pris.
De som deltar i Ung husflid kan i tillegg bli barnemedlem i Norges Husflidslag. Det koster
kr 160,- pr. år. Medlemskapet går fra 1. januar til 31. desember. Da betales det medlemspris på
våre kurs. Regning på medlemskontingent kr 160,- blir sendt dere direkte fra Norges Husflidslag.
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Ved å være medlem bidrar du til at Lørenskog Husflidslag mottar støtte fra Landsrådet for
Norges barne- og ungdomsorganisasjoner som går til Ung husflid.
Vi oppfordrer alle som deltar til å melde seg inn i Norges Husflidslag.
Kurskontingenten må være innbetalt innen 2. møte og kvittering for innbetalingen må fremvises.
Kontonummer er 1286.44.84318. Merk innbetalingen med Ung husflid og navn på deltaker.
Påmelding til 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
Kontaktpersjon: Eli Sundby, mobil 416 58 595, e-post: elisun3@hotmail.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

23

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.lillestrombanken.no
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Tredreiing for ungdom og seniorer
Husflidslaget har et tilbud for alle som ønsker å drive med tredreiing, enten i form av kurs eller i
form av læringsverksted som arrangeres hver uke. Les mer om dette i katalogen.
Deltakere på disse aktiviteter har stort sett vært godt voksne
personer, men vi har også samlet erfaring med å arrangere
ungdomskurs. Vi har sett at behovet for å tilby ungdom
muligheten til å få suksessopplevelser med å dreie er så absolutt til stede. Men tredreiing er nesten fullstendig forsvunnet
fra pensumet på ungdomsskolene. Mange som er godt voksne
i dag har på skolen opplevd den gleden det innebærer å kunne
lage en lysestake eller en liten bolle på en dreiebenk. Dagens
ungdom er avskåret fra dette fordi både utstyr og kunnskap
mangler i skolene.
Vi har derfor startet et prosjekt for å kunne tilby dette i regi av
Husflidslaget, både ved undervisning i vårt tredreieverksted og
på skolene. Til dette ble det nødvendig å sørge for å
oppgradere vårt dreiverksted for å få det mer hensiktsmessig.
Husflidslaget har derfor fått tildelt midler fra Sparebankstiftelsen for å gjennomføre prosjektet
og for å oppgradere tredreieverkstedet: nye dreiebenker for elevene, noe verktøy og et avsugsanlegg som skaper et innemiljø uten for mye støy og støv.
Prosjektet har prosjektleder og et prosjektteam fra tredreiegruppen. Det siktes mot å kunne ha det nye verkstedet klart
til bruk i høstsesongen til glede
for alle som er glade i tredreiing
på alle nivåer.
Vi håper å kunne komme i gang
med undervisning av ungdom
i løpet av neste skoleår slik at
tredreiing igjen blir et tilbud til
elever på ungdomskolene. På
denne måten vil vi bidra ikke bare til å vedlikeholde den gamle
håndverkstradisjonen, men også tilby en arena for unge tredreiere som kan bevare og videreutvikle håndverket.
Velkommen til alle som er interessert i tredreiing.
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Husflidskurs på nett, kan det gå an da?
Ja, det kan det faktisk. Selvfølgelig er det ikke alle typer kurs
som egner seg å gjennomføre digitalt, men mange kurs gjør
det. Selv har jeg deltatt på digitalt kniplekurs, og det fungerte
utmerket. Det du trenger er en PC med kamera og mikrofon, og
en plass der du kan sitte uforstyrret. Det krever ikke spesielt
store datakunnskaper.
Det er også greit å ha en mobil du kan ta bilder med. Da kan du
ta bilde av eget arbeide og sende til kurslærer om det er noe du
står fast på. På den måten kan kurslærer se nøyaktig hvor du er
i arbeidet, og hva du eventuelt har gjort feil eller hva du trenger
hjelp til for å komme videre.
Før kursstart får du en mail med en link til arrangementet, som hos oss foregår på Zoom. Om du ikke er kjent
med dette programmet, kan du avtale tid med læreren for å teste systemet noen dager før kurset.
Lærer kan ha et eget web-kamera som er stilt inn for å filme direkte ned på det læreren gjør. Det er faktisk
lettere å se dette på skjermen enn om alle elevene skal stå i ring rundt læreren og «titte over skulderen» for å
se hva læreren demonstrerer på et fysisk kurs. På kniplekurset brukte lærer tykkere tråd enn normalt, samt
ulike farger, for at det skulle være enklere å se. Var det noe vi ikke forsto eller trengte å se om igjen, var det
bare å si i fra, så viste hun oss på nytt – og på nytt – og på nytt, til vi fikk det til. Det fungerte minst like bra
som på et fysisk kurs.
Noe av «kosen» ved å gå på kurs er selvfølgelig det sosiale, det å treffe andre og se hva andre gjør, og å
småprate om alt og ingenting. Men når det ikke er tilrådelig å møtes fysisk, så er den digitale verden en god
erstatning. Det går an å småprate og vise hverandre hva man gjør på nett også! Og fordelen er at man kan
delta på kurs hvor som helst i landet uten å reise noen steder. Dermed kan man delta på kurs og lære ting
man ellers ikke ville hatt mulighet til. Det kan absolutt anbefales! Bare husk på å melde deg på i god tid, slik
at kurslærer kan rekke å sende deg kursmateriell før kurset starter, hvis det er aktuelt.
Skrevet av Bente Løken

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...
26

Lørenskogvotten
Lørenskogvotten har mønster av Vasshjulet på håndbaken. 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

Innmeldingskampanje i Lørenskog Husflidslag
Har du lyst til å melde deg inn i Husflidslaget eller kjenner noen som vil det?
Melder du deg inn i løpet av høsten 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 i stabburet på Losby.
Innmeldingsskjema finner du på vår hjemmeside
www.lorenskog-husflidslag.no under fanen «Bli medlem»
Ved fremvisning av kvittering for betalt kontingent
(som du sender på mail til studieleder@lorenskog-husflidslag.no)
vil du motta din innmeldingsgave.
Ved evt.spørsmål ta kontakt med Unn Løntjern på mob. 996 39 766.
Les mer om alle fordeler med å være medlem i Lørenskog Husflidslag
på side 7 i katalogen.
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Kaféer på dagtid
Hver onsdag møtes en hyggelig gjeng på dagtid i
Lørenskog Husflidslag.
Strikkekafé dagtid og applikering-/lappekafé dagtid
holdes annenhver uke, begge kl 10-13
i kjelleren i låven.
Dette er åpent for alle, uansett om du er medlem
hos oss eller ikke, så her er det bare å bli med!
Ta med deg det du selv ønsker av håndarbeid til

møtet og bli med for en hyggelig og sosial sammenkomst.
Kontaktperson strikkekafé:
Marit Øverby, 954 33 036,
marit.overby@gmail.com
Kontaktperson applikering-/lappekafé:
Ellen Myhrer, 938 17 231,
ellenmyhrer@gmail.com

I perioden 2019 - 2022 jobber Norges Husflidslag med satsingen

Holdbart. I tidligere tider var det nødvendig å lage klær og redskap
selv. Etterhvert måtte disse repareres og man utnyttet de ressursene
som var tilgjengelige i nærheten. Dette var kunnskap som ble overført
fra generasjon til generasjon.
I dag er denne kunnskapen i stor grad borte, men igjen høyaktuell.
Velstanden vår, kjøpekraften og overforbruket har skapt enormt store utfordringer for kloden og livet på den.
Målet med satsingen er ikke å gå tilbake til tidligere tider, men å gjøre oss mer bevisste på forbruket vårt og
bruk og kast. Vi ønsker at kunnskap om materialer og holdbarhet skal øke i samfunnet.
Derfor har Lørenskog Husflidslag et opplegg om Holdbart i Ung Husflid og vi har Temamøte om Holdbart.
Se sidene 22 og 29.

VELKOMMEN TIL

TASTETRYKK
EN

Din lokale leverandør av kommunikasjonsmateriell.
Vi strekker oss langt for at du skal få en
god opplevelse ved å bruke oss!
Vi leverer følgende:

VISITTKORT / BREVARK / KONVOLUTTER
Din leverandør
Din lokale
av / POSTKORT /FLYERE
SALGSMAPPER / RAPPORTER
kommunikasjonsmateriell.
BROSJYRER / PROSPEKTER / DM / PLAKATER
kommunikasjonsmateriell.
Vi strekker
oss/langt
for at/du
IDEMSETT
PVC-BANNERE
ROLLUP / 0SV.
Vi strekker
oss
langt
for at du
skal få en god opplevelse
skal få en ved
godå opplevelse
KOM INNOM
bruke
oss!OG PRØV OSS!

ved å bruke oss!

Vi leverer følgende:
Kontaktinfo:
Ivar Lilleløkken
Morten Sørlie
Mobil: 41 47 VISITTKORT
45 30
Mobil: /950
70 570
BREVARK
/ KONVOLUTTER
ivar@tastetrykk.net
Morten@tastetrykk.net

Vi leverer følgende:

SALSMAPPER
/ RAPPORTER
/ POSTKORT
VISITTKORT
/ BREVARK
/ KONVOLUTTER
FLYERE
/ BROSJYRER //PROSPEKTER
SALSMAPPER
/ RAPPORTER
POSTKORT
/ PLAKATER / IDEMSETT
/ BLOKKER
FLYEREDM
/ BROSJYRER
/ PROSPEKTER
ROLLUP / PVC-BANNERE28
/ OSV.
DM / PLAKATER / IDEMSETT / BLOKKER

Tastetrykk AS
Nordliveien 21 - 1476 Rasta
www.tastetrykk.net

Temamøter på Vasshjulet, Lørenskog Hus
Det er begrensninger på hvor mange vi kan være til stede, derfor må vi ha påmelding til alle våre møter.
På grunn av smittesporing må vi også ha telefonnummeret til alle som er tilstede. Ved påmelding må man
oppgi hvilket møte man melder seg på, navn og tlfnr.
Påmelding på e-post til: post@lorenskog-husflidslag.no

Temamøte: Høstens spennende krydder og bær,
onsdag 15/9 kl. 19-21
På høstmøtet kommer Mona Lundby som er kokk,
kostøkonom og yrkesfaglærer i restaurant og matfag.
Hun skal holde foredrag om innhøstning og bruk av
ulike bær som rognebær, einerbær, skinntryte, krekling,
blåbær, bringebær og molter. Noe skal bli til spennende
syltetøy og saft, og noe skal bli til spennende krydderog teblandinger. Det er bare å glede seg.
Dette blir spennende.

Temamøte: Den fantastiske kaffeGruten, onsdag 20/10 kl.19-21
Bli med på et spennende møte hvor vi får besøk av Siri Mittet fra Oslo-bedriften Gruten.
Siri forteller oss om hvorfor hun ble så hekta på kaffegrut og hva virksomheten hennes gjør med
det sorte gullet. Du får blant annet høre om såpelaging og soppdyrking med kaffegrut og får tips
om hvordan du også kan ta i bruk restene av dagens kaffekopp hjemme og i hagen.
Det blir mulighet til å
handle Grutenvarer i
etterkant av foredraget.

Temamøte: HOLDBART, onsdag 17/11 kl. 19-21
Norges husflidslag har en fireårig satsing på HOLDBART. Dette betyr at vi ser verdien av å ta
vare på klær som kan sys om eller repareres for videre bruk.
Vi er opptatt av at produkter, redskaper m.m. heller kan
repareres enn å bli kastet. Med dette ønsker vi å bidra til å
redde miljøet. Bruk og kast av produkter er en av de store
miljøutfordringene.
Ås Husflidslag kommer for å fortelle om hvorfor de har fulgt
opp HOLDBART satsingen og hvordan de har etablert et
Fikselaug i Ås husflidslag.
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Markeder 2021
Høstmarkedet 2021 arrangeres søndag 5/9 kl 12:00 - 16:00
Her står alle utstillere ute på tunet. Det vil bli salg av husflids- produkter 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-2021.aspx
eller ved å ta kontakt med
Unn Løntjern på mobil 996 39 766
eller e-post: unn1962@gmail.com
Påmeldingsfrist er 16. august 2021

Julemarkedet 2021 arrangeres
lørdag 4/12 kl 11:00 - 16:00 og
søndag 5/12 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-2021.aspx
eller ved å ta kontakt med Unn Løntjern på mobil 996 39 766 eller e-post: unn1962@gmail.com
Påmeldingsfrist er 1. oktober 2021
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Lørenskogdrakta
Da Lørenskog kommune fylte 100 år i 2008
ble Lørenskog Husflidslag forespurt om å lage
en Lørenskogdrakt. Arbeidet startet allerede
i 2002. Vi satte ned en komité bestående av
medlemmer fra Lørenskog Husflidslag og
Lørenskog Bygdekvinnelag.

Mange krefter har vært i sving:
Solberg spinneri og designeren Åste Hofaker
har hjulpet oss med å komme fram til riktig
fargenyanser og design på stoffstripene.
Vevknuten i Nittedal med Kari Lassen Aas har
utformet og vevd sjalene i samarbeid med
komitéen.

Komitéen startet arbeidet med å samle inn
gamle tekstiler og broderier fra gårdene i
Lørenskog. Da ingen broderier egnet seg til
en bunadsvariant, bestemte komitéen seg
for å ta utgangspunkt i draktskikken rundt år
1900. Fargene er tatt fra et gammelt stripete
underskjørt, funnet på Østby gård. Fargene
symboliserer Lørenskog som landbruksbygd;
sort representerer skogen og mørke rom, det
brune jorda, den gylne fargen er åkeren som
skinner i sola og den blågrønne gjenspeiler
markas elver og tjern.

Anna-Beth Kolstø, som til daglig er lærer ved
Statens kunst- og håndverksskole i Oslo, har
bistått oss med utforming av mønstrene etter
våre tegninger.
Sølvtøyet er designet av Martin Tellefsen, tidligere gullsmed på Lørenskog bygdemuseum.

Drakten består av en kvinnedrakt, en mannsdrakt, en jentedrakt og en guttedrakt. Drakten kan
kjøpes enten som ferdig plagg tilpasset deg eller som materialpakke knyttet til et sømkurs.

Er man fra Lørenskog og har Romeriksbunad kan også Lørenskogsølja og mansjettknapper
brukes på andre bunader. Det er en fin måte å vise hvor man kommer fra!
Ta kontakt med
Anne-Berit Wenger Flo, mob 913 89 809 for bestilling
Ingunn Wilberg, mob 995 92 313 for montering av damedrakten
Line Larsen, mob 932 22 901 for montering av herredrakten
Priser finner du på vår hjemmeside: https://lorenskog-husflidslag.no/priser-for-loerenskogdrakten.aspx
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Kasper og Ugla
Som kjent har flere av våre medlemmer heklet
figurene Kasper og Ugla, og høsten 2020 overrakte vi 66 stk. til Ahus.
Vi har intervjuet to
sykepleiere ved Ahus,
Birthe Logna-Nordstrøm og Hege Uthaug
Pedersen.
De er med i Ressursgruppa for barn og
ungdom med pårørende som har kreftsykdom og forteller om
prosjprosjektet.

Hege og Birthe sier videre at de vanligvis
inviterer barn til foreldre med kreftsykdom
til Ahus for å prate med dem, og å gi dem en
medisinkoffert, dukke og Kasper & Uglafigurer, og de lærer litt om hva de medisinene
som Kasper og Ugla representerer gjør for
sykdommen. Besøkene er imidlertid satt litt
på vent nå i korona-tiden, men foreldrene får
fortsatt med seg figurene hjem til barna.
De tilføyer at de har kontinuerlig behov for flere
figurer, så da oppfordrer vi medlemmene våre
til å ta fatt i heklenålen igjen og produsere flere
Kasper & Ugla-figurer!

Birthe Logna-Nordstrøm

Etter intervjuet har vi fått følgende melding fra
vår kontaktperson Hege Uthaug Pedersen:

Som så mye annet for tiden så ble også dette
intervjuet holdt digitalt.

Her er bilde av hoppende glade sykepleiere
i ressursgruppa for Barn og ungdom som
pårørende på onkologisk poliklinikk, Ahus!

Det var Stavanger Universitetssykehus som tok
initiativ til å bruke Kasper og Ugla-figurene som
samtaleverktøy med barn.
I 2019 ble prosjektet presentert på
en stor konferanse, og Ahus var ett av flere
sykehus som startet sitt prosjekt etter dette.

Vi setter veldig pris på støtten fra dere i
Husflidslaget og synes det var veldig hyggelig
at dere spurte oss om intervjuet!

Bakgrunnen er boka «Kjemomannen Kasper og
de sure kreftcellene» som ble utgitt av Kreftforeningen første gang i 1993.

Tekst: Sidsel Wettre

Helten fra denne boken er Kasper som er
cellegiften som skal hjelpe til å ødelegge kreftcellene. Han er oransje. Han har ikke hår, men
bruker caps, og trenger briller for å se kreftcellene bedre. Ugla representerer immunterapi
og annen medisin, og han kan være i mange
forskjellige farger.
Hege og Birthe sier at det er viktig at barn som
pårørende til kreftpasienter blir sett, og de har
behov for å bli forklart hva som skjer på en måte
som de kan forstå og forholde seg til.
Ved å bruke Kasper og Ugla-figurene som
samtaleverktøy gir de barna informasjon om
kreftbehandlingen slik at de får bedre forståelse
av sykdommen. Det hjelper også til å trygge
barna og ufarliggjøre sykdommen så mye som
mulig. Barna får figurene med seg hjem som en
trøst og venn.

Fra venstre: Hege Uthaug Pedersen,
Henriette Saltnæs Ekelund, Birthe Logna-Nordstrøm
og Unn-Cathrin Buvarp
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Kursoversikt for Nedre Romerike Vest høsten 2021
kurs

lærer

dato

Bunad			
Bunadkurs
Anne Berit W.Flo
13/9 ,27/9, 11/10, 25/11, 8/11, +2 t.hos lærer
Bunadkurs kveld
Ai Nguyen Isaksen
26/8, deretter hv torsdag, 45 timer
Bunadskurs dag
Anne Berit W. Flo
14/9, 28/9, 12/10, 26/10, 9/11
Bunadskurs kveld
Anne Berit W. Flo
14/9, 28/9, 12/10, 26/10, 9/11
Bunadmontering helg
Anne Berit W. Flo
6/11, 7/11
Broderikurs
Barbro T Storlien
13/11, 14/11
			
Tekstil			
Wallenborg vesker
Andre Wallenborg
11/9, 12/9
Overlock
Jorunn Sæter
24/9, 25/9
Sy enkle barneplagg
Jorunn Sæter
29/10, 30/10, 31/10
Quiltekurs 1, helg
Anne Marie Bekkevold
10,11,12/9
Quiltekurs 2, helg
Anne Marie Bekkevold
15,16,17/10
Sykurs, elastiske stoffer
Lone Aaslie
21/9, 25/9, 26/9
Vikingdrakter
Astri Bryde
20/8, 21/8, 22/8
Sy i elastiske stoffer
Lone Aaslie
16/9, 18/9, 19/9
Sykurs for ungdom 13+
Julie Myhren
16/10, 17/10
Sashiko/ Boro
Vibeke Kvanum
23/10, 24/10
Sy din egen bukse
Unni Kjos
30/10, 31/10, 6/11, 7/11
Lappesøm nybegynner
Anne Marie Bekkevold
28/8, 29/8
Sømkurs barneklær
Julie Myhren
11/9, 12/9
			
Toving			
Tova sitteunderlag
Randi Fjellestad
22/9
Tove tøfler
Annie Tranum
9/10
Juletoving nisser
Randi Fjellestad
20/11
Juletoving engler
Annie Tranum
21/11
			
Tre			
Tredreiing nybeg.
Reinhold Conrad
10/9, 11/9, 12/9
Tredr. nybeg./litt øvet
Reinhold Conrad
24/9, 25/9, 26/9
Tredreiing litt øvet
Reinhold Conrad
15/10, 16/10, 17/10
Dreiing med naturkant
Reinhold Conrad
5/11, 6/11, 7/11
Nybegynner snekring
Jorunn Eriksen
18/9, 19/9
Tæger
Signe Berg
27/9, 11/10, 25/10, 8/11
Neverfletting nybeg.
Margaretha Svensson
8/9, 9/9
Neverfletting videreg.
Margaretha Svensson
11/9, 12/9
Sveiping
Samson Øvstebø
23/9, 24/9
Kiper
Samson og Hege Wiken
24/9, 25/9, 26/9
Pilfletting rund kurv nybeg.
Wenche Buvik
1/10, 2/10, 3/10
Pilfletting oval kurv
Wenche B., Gro S.
22/10, 23/10, 24/10
Peddig kurv 10 år +
Wenche Buvik
13/11
			
Veving			
Vevkurs nybeg.
Britt Fossumstuen
24/8, 31/8, 7/9, 14/9, 21/9, 28/9, 12/10,
			
19/10, 26/10, 2/11, 9/11, 16/11
Vevkurs videreg.
Britt Fossumstuen
26/8, 2/9, 9/9, 16/9, 23/9, 29/9, 14/10,
			
21/10, 28/10, 4/11, 11/11, 18/11
Brikkevev nybegynner
Karin Grøneng
23/10, 24/10
			
Skinn			
Småskinnarbeider
Britha Molvig
27/9, 3/10, 10/10
Skinnfellsøm
Britha O. Molvig
31/10, 1/11, 15/11, 21/11, 29/11
			
Naturdekorasjoner			
Naturdekorasjoner
Kari Rudi
26/9
Barkrans og dekorkuler
Kari Rudi
7/11
Lavhjerte, krans mm
Kari Rudi
30/10
Lavhjerte, krans mm
Kari Rudi
31/10
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arrangør
Lørenskog
Rælingen
Skedsmo
Skedsmo
Skedsmo
Skedsmo
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Rælingen
Rælingen
Rælingen
Skedsmo
Skedsmo
Skedsmo
Skedsmo
Fet
Nittedal
Nittedal
Skedsmo
Skedsmo
Skedsmo
Skedsmo
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Lørenskog
Skedsmo
Skedsmo
Skedsmo
Skedsmo
Skedsmo
Skedsmo
Skedsmo

Skedsmo
Skedsmo
Fet
Rælingen
Skedsmo
Lørenskog
Lørenskog
Skedsmo
Skedsmo

kurs

lærer

dato

			
Bakst			
Flatbrød og lefser I
Turid Myklebost
12/11, 13/11
Flatbrød og lefser II
Turid Myklebost
19/11, 20/11
Lefsebaking
Anne Haug
16/10
Flatbrød og lefser
Turid Myklebost
26/11, 27/11
			
Diverse			
Karding og spinning
Signe Berg
16/10, 17/10, 26/10
Soppfarging
Trine Parmer
31/8, 7/9, 5/11, 6/11, 7/11
Ecoprint
Francesa Tullio
2/10, 3/10
Sølvsmykker av ringer
Lone Aaslie
7/10, 14/10, 4/11, 18/11
Juleverksted for voksne
Britha og Britt
22/11
Strikkemaskin grunnkurs
Ingunn Solaas
4/9, 5/9
Julescrap for ungdom
Elly Saupstad,
		
Monica Stubkjær
20/11, 21/11

arrangør
Skedsmo
Skedsmo
Nittedal
Lørenskog
Lørenskog
Skedsmo
Skedsmo
Skedsmo
Skedsmo
Fet
Nittedal

Britt V. Holen
Britha O. Molvig

482 08 438
926 21 297

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

Skedsmo

Unn Løntjern
Jorunn Almroth

996 39 766
928 24 967

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

Lørenskog

Elisabeth Sørlie
Elly Farstad Saupstad

922 05 328
916 51 903

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

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
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Returadresse: Postboks 146, 1471 Lørenskog
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