UTSTILLING - med Sidsel J. Høivik
Fredag til Søndag (16. - 18. september 2022)
Kafe «Pinner & Prek» i Bombardersalen i Tøihuset.
Utstillingen er gratis for alle.
Sidsel J. Høivik stiller ut sine flotte modeller under hele festivalen.
Hun deltar på festivalen og blir sikkert å treffe på utstillingen
innimellom kursene.
Kom for å la deg inspirere og nyte utstillingen i vår kafe!
Sidsels bøker vil være tilgjengelige i et begrenset antall.

STRIKK & SYNG - Allsang i GARNisonsbyen
Fredag 16. september 2022
Bombardersalen i Tøihuset
Kl 18:00-19:15
Kr 150 for alle - Kaffe og kake inkludert
Ta med håndarbeidet, nyt en kaffe og litt kake til rungende allsang!
Her blir det alt fra gamle svisker, til viser og pop.
De fleste av sangene vil være kjent for de fleste, men vi skal utfordre
forsamlingen til å lære et par nye sanger også.
Ingen krav til god sangstemme –
her synger man med den stemmen man har.
Terje Tjelle står for ledelse og musikk.

Billetter til arrangementet kan kjøpes via Strikkefestivalen.
Send oss en mail: strikkefestivalen@gmail.com
Eventuelt ledige billetter selges i døren. Kontant betaling og Vipps.
strikkefestivalen.no

STRIKK & BOK - med Torill Stokkan
Fredag 16. september 2022
Bombardersalen i Tøihuset
Kl 20:00-21:00
Kr 150 for alle inkl. kaffe/te med noe godt til.
Vin, øl og mineralvann kan kjøpes.
Lun stemning på fredagskvelden med forfatter Torill Stokkan
…og noen «Strikketøisbetragtninger».
I essayet «Strikketøisbetragtninger» skildret Camilla Collett, i 1842,
forholdet mellom kvinner og menn. Hovedpoenget hennes er at kunnskap og
dannelse ikke bare skal forbeholdes mennene og at menn har et ansvar for å
spre kunnskap til kvinnene. Essayet ble først utgitt anonymt som «Nogle
Strikketøisbetragtninger» i avisen Den Constitutionelle.
Vi skal ikke lytte til Camilla Collets essay, men jeg synes tittelen hennes var så fin
at jeg «stjeler» den. Derimot skal dere få lytte til en annen modig kvinnes
erfaringer om det å reise rundt i Skandinavia på 1700-tallet. Vi skal lytte til
hennes erfaringer med «folk, fe og landskap» - og hvordan det var å overnatte
her - i vår gamle by, som hun også besøkte på sin skandinaviske reise. Og
kanskje møter vi andre brave kvinner gjennom ordene. Mens pinnene går…

Billetter til arrangementet kan kjøpes via Strikkefestivalen.
Send oss en mail: strikkefestivalen@gmail.com
Eventuelt ledige billetter selges i døren. Kontant betaling og Vipps.
strikkefestivalen.no

BARNEAKTIVITETER – Gratis arrangement for barn og unge
Lørdag 17. og søndag 18. september 2022
Kl. 11:00 - 15:00 begge dagene
Fredrikstad Husflidslags lokaler i Artellerigården
Smedjegaten 88
Åpent hus med aktiviteter for barn og unge
i regi av Fredrikstad Husflidslag.
Aktiviteter som passer for jenter og gutter i
alle aldre.
Ingen påmelding, her er det bare å møte opp
til aktiviteter som for eksempel:

Trykking på nett
Hekle og strikke
Hoppetau
Spikking
Snorer

Korssting
Veving
Spinning/karding
Flette armbånd
Sy med filt

Det serveres boller og drikke til barna ☺

.

GUIDEDE TURER I GAMLEBYEN
16. og 17. september 2022 /søndag stengt
I regi av Visit Fredrikstad og Hvaler
Oppmøte ved turistkontoret i Gamlebyen, Kirkegt 31 B
Guidet tur starter kl. 12:00. Varighet 50 min. Pris kr. 100,-.
Gamlebyen i Fredrikstad er en av Norges mest populære
attraksjoner, og er det stedet du virkelig MÅ besøke når du er i
området.
Gamlebyen er ikke bare godt bevart, den er også spill levende.
Butikkene, galleriene og kafeene syder av liv, og gammel historie
blir som ny når 1700-tallet møter nåtiden.
Bli med oss på en liten vandring i Festningsbyen hvor guiden
knytter historien sammen med nåtiden til en spennende
opplevelse!

Billetter til arrangementet kjøpes på Turistkontoret i forkant av turen. Merk: Strikkefestivalen
Turistkontoret er åpent fredag 10:00-15:30 og lørdag 11:30-12:00.
Ta eventuelt kontakt på tlf. 69 30 46 00 eller info@visitfredrikstadhvaler.com

STRIKK & LYRIKK - hos Edith Mysen
Lørdag 17. september 2022
Voldportgaten 71 i Gamlebyen
Kl 14:00 - 15:30
Kr 150,- for alle, kaffe/te og kake inkludert.
For sjette gang inviterer vi til Strikk & Lyrikk og ønsker
velkommen til den gode stemningen i Edith sine
private stuer i hjertet av Gamlebyen.
Kake og nykokt kaffe serveres til opplesing av
utvalgte dikt.
Sett deg godt til rette, med eller uten strikketøy,
og nyt en stille lørdagsstund bak gamle vegger
i historiske omgivelser.

Billetter til arrangementet kan kjøpes via Strikkefestivalen.
Send oss en mail: strikkefestivalen@gmail.com
Eventuelt ledige billetter selges i døren. Kontant betaling og Vipps.
strikkefestivalen.no

STRIKK & NYT – med Ulla Käll
Lørdag 17. september 2022
Kl. 16:30 - 17:30.
Kommandantgårdens Parolesal
Kr. 150,- for alle inkl. kaffe/te og noe å bite i.
Vakre gitartoner og gode ord med Ulla som er
retreatleder, musiker og diakon i Equmeniakyrkan.
Møt meg nå som den jeg er.
Du inviteres til å lande i livet akkurat som det er.
Vi ser litt på selvbilde og Gudsbilde.
Du får hjelp gjennom ord, gitartoner og stillhet.
Ta gjerne med strikketøy:-).

Billetter til arrangementet kan kjøpes via Strikkefestivalen.
Send oss en mail: strikkefestivalen@gmail.com
Eventuelt ledige billetter selges i døren. Kontant betaling og Vipps.
strikkefestivalen.no

Ulla Käll har eksamen fra Musikhögskolan i
Örebro 1984 og diakontudannelse fra 1991.
Etter dette flyttet hun til Norge, bor i
Fredrikstad og har siden arbeidet med
retreat både på retreatgårder og i
forsamlinger i Norden. Detta kombinerer hon
med gitarspill, Taizégudstjenester og åndelig
veiledning.
Ulla har også flere cd- og bokutgivelser.

Stikkefestivalens HYGGEKVELD
Lørdag 17. september 2022
Kl 19:30-23:00
Bombardersalen i Tøihuset
Pris kr 390. Medlemmer kr 350.
Velkommen til vår felles hyggekveld, åpen for alle
med eller uten strikketøy.
Vi møtes i Bombardersalen i Tøihuset og samles rundt
bordene for felles hygge, god mat og avslapping.
For de som har lyst blir det strikkequiz hvor vinnerne selvsagt premieres.
Kursledere og foredragsholdere inviteres med, så her kan du utveksle
erfaringer og møte nye damer og menn med samme interesser.
Deilig koldttallerken med reker, karbonade m løk, kyllingfilet, roastbeef,
potetsalat, eggerøre m laks, smør og brød, samt kaffe med kake og
sjokolade er inkludert i billetten.
Mineralvann, vin og øl kan kjøpes.

Billetter til arrangementet kan kjøpes via Strikkefestivalen.
Send oss en mail: strikkefestivalen@gmail.com
Eventuelt ledige billetter selges i døren. Kontant betaling og Vipps.
strikkefestivalen.no

STRIKKEGUDSTJENESTE – To pinner i kors
Søndag 18. september 2022 - kl. 11:00
Østre Fredrikstad kirke og menighet arrangerer i samarbeid med
Strikkefestivalen i Gamlebyen, strikkegudstjeneste i Gamlebyen i
Fredrikstad.
Østre Fredrikstad kirke er en vakker korskirke som ligger i Kirkegaten,
innenfor vollene i Gamlebyen.
Ta med deg strikketøyet og bli med på en litt annerledes
gudstjeneste,
Strikk og lytt – strikk og syng – strikk og del et fellesskap.
Fri adgang - kollekt.
Gudstjenestens strikkeprosjekt vil ha fokus på Kirkens Bymisjon og
deres årlige prosjekt; Strikk for et varmere samfunn.
Vil du strikke et orange sjerf, lue eller votter som leveres til Kirkens
Bymisjon finner du garn og pinner ved inngangen til kirken. Har du
lyst til å betale for garnet kan penger doneres direkte til Kirkens
Bymisjon.

Hjertelig velkommen til alle - med og uten strikketøy!

