
STRIKK & SYNG  - Allsang i GARNisonsbyen

Fredag 22. september 2023
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.

Renate Gjerløw Larsen og 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. 
strikkefestivalen.no

mailto:strikkefestivalen@gmail.com
http://www.strikkefestivalen.no/


Strikk & Bok

Fredag 22. september 2023
Bombardersalen i Tøihuset
Kl 20:00 - 21:00
Kr 150 for alle - Kaffe og kake inkludert

Med eller uten strikketøy, her får du et lite pusterom og 
blir lest høyt for.
Det er bare å sette seg godt til rette, og få servert gode, 
morsomme, underfundige fortellinger.
Dette blir lest av Eva-Britt Sørbøe Syversen fra
Fredrikstad bibliotek

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

mailto:strikkefestivalen@gmail.com
http://www.strikkefestivalen.no/


Stikkefestivalens BARNEAKTIVITETER

Lørdag 23. september og Søndag 24. september
Kl 11:00 – 15:00 begge dagene

Gratis arrangement for barn og unge i 
Månesalen i Tøihuset (se kart på nettsiden).

Åpent hus med aktiviteter som passer for jenter 
og gutter i alle aldre.
Ingen påmelding, her er det bare å møte opp
til forskjellige innendørs aktiviteter.

Det serveres boller og drikke til barna ☺



Strikk & Lyrikk

Lørdag 23. september
Kommandantgårdens Bryggerhus
Kl 14:30 – 15:45
Kr 150 for alle - Kaffe og kake inkludert

Med temaet NATUR kan man finne mange vakre dikt som 
omhandler alt fra; natur så klart, kjærlighet, sorg, tanker… 

Kom innom til en hyggelig time med litt påfyll, og kanskje noe 
nytt og ukjent?
Her vil dere få presentert noen diktere, og opplest noen av 
deres dikt. f.eks Inger Hagerup m.fl.

Eva-Britt Sørbøe Syversen fra Fredrikstad bibliotek leser og 
forteller.

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

mailto:strikkefestivalen@gmail.com
http://www.strikkefestivalen.no/


Stikkefestivalens HYGGEKVELD

Lørdag 23. september 2023
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.  Gi beskjed om allergier ved bestilling.
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.
strikkefestivalen.no

mailto:strikkefestivalen@gmail.com
http://www.strikkefestivalen.no/


STRIKKEGUDSTJENESTE – To pinner i kors

Søndag 24. september 2023 - 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.

Hjertelig velkommen til alle - med og uten strikketøy!
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