
Årsmelding Hedalen kunst og husflidslag for 2019 

    

Styret har bestått av: Oddbjørg Brenden Hansen ( leder ), Bjørg E. Berg ( nestleder ), Kjersti 

Grytnes Jordet ( sekretær ), Grete Skogly ( kasserer) Tone Liss Birkelund ( styremedlem ), 

Astrid Hegdal ( styremedlem ), Ragnhild Eriksen ( vara medlem ),  Martha Nordby ( revisor ). 

Valgkomite: Marianne Bjørnstad. 

Styret har dette året hatt 4 styremøter. 

 

Aktiviteter dette året har vært: 

Strikkekafe på Fjellsyn første tirsdag i hver måned, med unntak av juli og august. Det ble her 

servert vafler og kaffe og betalingen er kr. 30,- pr gang. Det har vært et jevnt oppmøte på 

mellom 4 til 8 personer. 

 « Hygge med hobby» har fortsatt de andre tirsdagene som det ikke var strikkekafe. Dette er 

medlemsstyrt. Her møter 3 til 4 personer og det settes pris på disse samlingene. En del 

utstyr finnes i lokalene der som også kan benyttes. Veven har dette året vært i bruk til ryer. 

Det har vært arrangert  Skinnfelltreff,  Tegertreff og Knivsamlinger som er ment som en 

oppfølging av de som har vært på kurs tidligere, og også andre interesserte. Det gis løpende 

tilbud om kurs innen dette og det oppfordres til å gi beskjed dersom det er ønskelig. 

Det ble arrangert Tur til Helgøya med buss 15. juni med besøk til Edel Design, Skafferiet og  

den flotte hagen på Hovelsrud gård. Dette ble en fin dag. 

Søndag 22. september ble det arrangert Åpen dag på Nordre lokalet med mange utstillere 

selv om ett par meldte avbud rett før. Det var mange folk fram til rundt kl 15, deretter var 

det helt stille. Mulig det var pga det flotte været den dagen.                                                       

26. november hadde vi Juleverksted på Hedalen skole med tilbud for hele barneskolen. 32 

unger ble fordelt i tre grupper; en bakegruppe, en klippe/limegruppe, og en 

marsipanformegruppe. Vi fikk bruke musikkrommet i tillegg til kjøkken og tekstilrom. Dette 

fungerte fint og vi har fått gode tilbakemeldinger på arrangementet. 

 

Medlemskort gis ut til medlemmer også for 2020. 

 

All informasjon og datoer for kurs, treff og andre arrangement i Husflidslagets regi legges ut 

på Hedalssida☺ 



 

 

 

 

 


