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Akershus Fylkeshusflidslag
har i 2015 bestått av 23 husflidslag. Medlemsantallet var 3 327 medlemmer med gyldig
medlemskap. Tallene er oppgitt av Norges Husflidslag per 27.11.15.
Region/lag

Medlemmer/
representanter

Postadresse

Hjemmeside/E-post

496 (7 repr.)

Askerveien 47
1384 Asker

www.askerhusflid.no
post@askerhusflid.no

470 (7 repr.)

Postboks 30
1333 Kolså

www.baerumhusflid.no
post@baerumhusflid.no

Enebakk Husflidslag

57 (3 repr.)

Frogn Husflidslag

87 (3 repr.)

Granveien 6
1911 Flateby
Postboks 1067 City
1442 Drøbak

Nesodden Husflidslag

68 (3 repr.)

Oppegård Husflidslag

115 (4 repr.)

Ski Husflidslag

73 (3 repr.)

Vestby Husflidslag

64 (3 repr.)

Ås Husflidslag

96 (3 repr.)

Postboks 76
1451 Nesoddtangen
Kapellveien 7
1410 Kolbotn
Postboks 320
1401 Ski
Postboks 29
1541 Vestby
Postboks 221
1432 Ås

www.husflid.no/enebakk
riguzman@online.no
www.frogn.kommune.no/all/frogn
husflidslag / frogn.husflidslag@
gmail.com
www.husflid.no/nesodden
nesodden.husflidslag@gmail.com
www.oppegard-husflidslag.no
siri.iversen@gmail.com
www.husflid.no/ski
post@skihusflid.no
www.husflid.no/vestby
vestbyhusflidslag@live.no
www.husflid.no/aas
as.husflidslag@gmail.com

Postboks 146
1471 Skårer
Postboks 69
1482 Nittedal
Postboks 111
2025 Fjerdingby

www.lorenskog-husflidslag.no
post@lorenskog-husflidslag.no
www.nittedal-husflidslag.no
post@nittedalhusflidslag.no
www.husflid.no/ralingen
ralingen.husflidslag@gmail.com

Gjoleidveien 9, 2020
Skedsmokorset

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

Asker region
Asker Husflidslag

Bærum region
Bærum Husflidsforening

Follo region

Nedre Romerike
region vest
Lørenskog Husflidslag

257 (5 repr.)

Nittedal Husflidslag

176 (4 repr.)

Rælingen Husflidslag

91 (3 repr.)

Skedsmo Husflidslag

391 (6 repr.)
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Nedre Romerike
region øst
Fet Husflidslag

94 (3 repr.)

Grende Husflidslag

70 (3 repr.)

Hemnes Husflidslag

49 (2 repr.)

Høland Husflidslag

36 (2 repr.)

Skauen Husflidslag

83 (3 repr.)

Postboks 137
1901 Fetsund
Postboks 105
1921 Sørumsand
Postboks 39
1970 Hemnes
Postboks 75
1940 Bjørkelangen
Postboks 8
1930 Aurskog

www.fet-husflidslag.no
kontakt@fet-husflidslag.no
www.grendehusflid.no
post@grendehusflid.no
www.husflid.no/hemnes
hemnes.husflidslag@hotmail.com
www.husflid.no/hoeland
jbbh@online.no
www.skauenhusflid.no
reisjaa@gmail.com

Postboks 95
2081 Eidsvoll
Postboks 12
2090 Hurdal
Gamle Kringler Skole
2030 Nannestad
Postboks 262
2151 Årnes
Algarheim gamle skole
2056 Algarheim

www.husflid.no/eidsvoll
riguzman@online.no
www.husflid.no/hurdal
anjarisvik@hotmail.com
www.nannestadhusflidslag.com
karischeif@gmail.com
www.husflid.no/nes akershus
2150nesflid@gmail.com
www.ullflid.org
ullflid@gmail.com

Øvre Romerike
region
Eidsvoll Husflidslag

100 (3 repr.)

Hurdal Husflidslag

37 (2 repr.)

Nannestad Husflidslag

102 (4 repr.)

Nes Husflidslag

85 (3 repr.)

Ullensaker Husflidslag

230 (5 repr.)

«Den skal tidlig krøkes........» Bilde fra Frogn Husflidslag
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Styret i Akershus Husflidslag - 2015
Kari Mette Vollar
Bjørg Fuskeland
Jenny Akselsen
Synnøve Røysland
Jorunn Apeland
Katrine Grønneberg
Inger Sjøberg

Follo region
Nedre Romerike region vest
Asker region
Follo region
Nedre Romerike region øst
Øvre Romerike region
Bærum region

styreleder
nestleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem

Varamedlemmer
Eva Aaserud
Anne Marie Madssveen
Trude Wicklund
Greta Schrøder
Turid Middelthun Fjeld
Bodil Melbye Buraas

Asker region
Nedre Romerike region vest
Follo
Bærum region
Nedre Romerike region øst
Øvre Romerike region

Lagets adresse
Besøksadresse
Mobil/e-post/hjemmeside

Postadresse, Postboks 167, 2011 Strømmen
Strømsveien 62, 2010 Strømmen
992 32 919 - akershusfhl@gmail.com - www.akershusfhl.no

Regnskapsfører
Revisor

ØkonomiBistand Regnskap AS
Vekst Revisjon

web-ansvarlig

Husflidskonsulenten

Norges Husflidslag har i 2015 hatt Anne Guri Gunnerød ansatt i 1/1 stilling som husflidskonsulent
i Akershus. Hun er lønnet av Norges Husflidslag, og har kontor i Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo,
mobil: 99255905, e-post: akershus@husflid.no.

Styremøter

Styremedlemmene har møteplikt på styremøtene. Varamedlemmene møter også. De har talerett,
men ikke stemmerett i styremøtene.

Valgkomité

Margit Hoen, Asker Husflidslag og Britha O. Molvig, Skedsmo Husflidslag.

Arbeidsutvalget

Kari Mette Vollar og Bjørg Fuskeland

Studieforbundet Kultur og tradisjon - Akershus

Kari Mette Vollar, Anne Marie Madssveen, Inger Sjøberg og Ruth Pevik.

VOFO Akershus

Studieforbundet Kultur og tradisjon i Akershus har ikke hatt representant i styret i VOFO Akershus
i 2015.
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Årsmelding for Akershus Fylkeshusflidslag - 2015
Årsmøtet 2014 ble avholdt 21. mars 2015 på Thon Hotel Triaden. Det var 56 stemmeberettigede
tilstede i tillegg til styret.
Valgkomiteen var representert ved Ingrid Grene Henriksen, Eidsvoll Husflidslag. Det var en
observatør fra Grende Husflidslag til stede.
Gjest: Marit Jacobsen fra Norges Husflidslag.

Styrets arbeid i 2015

Arbeidsutvalget har i 2015 bestått av leder og nestleder. Det er avholdt 11 styremøter og 95 saker
har vært til behandling. De seks regionsmøtene som er avholdt i 2015 er blitt besøkt av styreleder,
nestleder og regionsrepresentantene.

Medarbeiderkurset 2015

ble arrangert på Thon Hotel Linne 17.-18. oktober med 31 påmeldte. Programmet var mangfoldig
og startet med orienteringen fra Asker Husflidslag ved Anne Sofie Breistein som viste litt av
arbeidet de har gjort for å digitalisere produksjonen av Askerbunaden for ettertiden. Dette er gjort i
samarbeid med bla. Folkemuseet på Bygdøy, og en del av midlene til prosjektet kommer fra
Fylkesshusflidslagets utdeling av prosjektmidler.
Advokat Elisadeth Dolva Sandøy snakket om «styreansvar i frivillige organisasjoner». Og Sina
Bråten Lunde fra Studieforbundet Kultur og Tradisjon utdypet spørsmål rundt kursadmin og formidling.
Ledermøtet ble avholdt søndag fra 09:00 til 10:30. Aktuelle saker som ble diskutert var: Forholdet
til Akershus Fylkeskommune, medarbeiderkurs over en eller to dager, rødlista, rutiner for regnskap
og bilag, organisering av frivilligheten og ytterligere erfaringsutveksling.
Praktisk arbeid
Helgens praktiske arbeid var trykking og søm av pulsvanter i skinn ved Greta Schrøder fra Bærum
Husflidsforening.

Fylkeshusflidslagets deltakelse i diverse arrangementer

Vårens Fylkesledermøte i Tromsø ble arrangert 17.-19. april. Styret var representert ved leder
Kari Mette Volla og styremedlem Katrine Grønneberg.
Høstens Fylkesledermøte ble avholdt i Akershus på Gardermoen 23.-25. oktober. Det ga
fylkeshusflidslaget en fin mulighet til å vise frem Akershus sine lokallag for fylkesledere fra hele
landet. Det ble satt opp en utstilling som viste litt av hva lokallagene i Akershus arbeider med.
Herborg Wahl demonstrerte teknikken sprang og fortale historikken bak. Det ble også arrangert
opptog av bunader fra Akershus, noe som var svært populært. Ellers var det et innslag om samisk
husflid på kveldstid.

Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT) - Akershus

SKT Akershus består av to selvstendige organisasjoner; Akershus Fylkeshusflidslag og Akershus
Seniordans. Det er avholdt fire styremøter i 2015. Fylkshusflidslaget er representert ved Kari Mette
Vollar (leder), Anne Marie Madssveen, Inger Sjøberg og Ruth Pevik. Akershus Seniordans har
i 2015 avsluttet arbeidet med organiseringen av et fylkeslag, bestående av tre regioner; Asker,
Bærum, Follo og Romerike. Styret viderefører arbeidet med å få flere dansegrupper til å delta i
kursarbeid og organisasjonsopplæring på fylkesnivå.

Årsmøte i Vofo - Akershus

Årsmøtet ble avholdt i Oslo 22. april og ble innledet med en konsert av gruppen «Markusklokker».
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Deretter ble møtedeltageren delt i VOFO Akershus og VOFO Oslo for sine respektive årsmøter.
Fylkeshusflidslaget var representert ved styreleder.

Årsmøtet i studieforbundet kultur og tradisjon - nasjonalt

Årsmøtet i SKT ble avholdt i Oslo den 27 mai. SKT i Akershus var representert ved Gunnar Høyås,
Olav Broen og Eva Stang Lund fra Akershus Seniordans og Anne Marie Madssveen, Ruth
Pevik og Kari Mette Vollar fra AF.
Møtet ble ledet av direktør i Norges Husflidslag og styreleder i Studieforbundet Kultur og Tradisjon
Nasjonalt,Marit Jacobsen. Utenom årsmøtesaker ble en av medlemsorganisasjonene presentert.
«Frilynt Norge» ved Håvard Henriksen. Stortingspolitiker og medlem av KUF-komiteen Kent Gudmundsen (H) svarte på utfordringen «Hva nå?» Han delte også ut pris til to lokallag som hadde
hatt økning på mer enn 5 kursdeltagere; Alta Seniordans og Dis-Sør Fosen. VOFO sin generalsekretær Gro Holstad var også gjest og holdt hilsningstale til studieforbundet. Eli Ulvestad fra
Noregs Ungdomslag ble valgt til ny styreleder da direktør Marit Jacobsen ble takket av.

Regionene/lokallagene i Akershus Fylkeshusflidslag
Region Asker
Asker Husflidslag

Aktiviteter
• Årsmøte 25.februar på Kafe Gunhild med påfølgende foredrag om VOFO av Marit Sørlie.
35 deltakere.
• Vårmøte 8.april på Ut i Solen-stua med foredrag om Broderikurs ved
«The Royal School of Needlework» av Barbro T. Storlien. 30 deltakere.
• Vårtur 30.mai til Helgøya. Ca. 40 deltakere.
• Deltagelse på Museumsdagen 31.mai med mange forskjellige demonstrasjoner og barneaktiviteter.
• Stormønstring av husflid på Hasselbakken 5. september, med åpen
salgsutstilling og salg av husflidslopper på tunet.
• Høstmøte 23.september på Kafe Gunhild med omvisning i utstillingen
«Russisk blondestrikk». 36 deltakere.
• Husflidsmesse på Venskaben, 27. – 29. november
• Julemøte 2.desember på Ut i Solen-stua. 32 deltakere.
• Det har blitt avholdt totalt 10 styremøter og et styreseminar.
• Stort styremøte 18. mars med lysbildeforedrag fra Anne Sofie Breisteins stipendtur til
Shetland, og ekstraordinært stort styremøte 8. september.
• Pynting av juletreet i Asker Kulturhus.
• Salgs- og informasjonsstand i Asker Kulturhus enkelte lørdager samt under kulturuka.
• Det har blitt delt ut to stipend; til Siv Lockert, for å gå på keramikkurs i forbindelse med Ung
Husflid, og til Margit Hoen for å gå på kurs på Hjerleid for å tilegne seg kunnskap om
trearbeid i forbindelse med ny studiering.
• Styret har i høst jobbet mye med ansettelse av ny kontorleder og bunadsansvarlig.
• Vi arbeider også aktivt med å få leie hovedhuset på Asker Prestegård.
Kurs
• Det ble avholdt til sammen 54 kurs, Håndarbeidstreff mandag kveld og onsdag formiddag på
våre lokaler i Hasselnøtten, to trilletreff i samarbeid med Asker Turlag, Foredrag på Heggedal
Seniorsenter v/Inger Beate Mellgren og Åpen dag på Hasselbakken med Askerbunad og informasjon.
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Ringer
• Vi har 23 aktive studieringer .
Ung Husflid
• Ung Husflid hadde 8 medlemsmøter og Asker arrangert to «Kreative sommeruker» for barn.
Rødlisteteknikk
• Asker Husflidslag har her valgt å fokusere på sponkurver.

Region Bærum
Bærum Husflidsforening

Kurser og ringer
• Det har vært stor aktivitet i Husflidshuset vårt på Wøyen gård i år. I alt
gjennomførte vi 40 kurs og 38 ringer. En nyhet i år var kurset i meksikansk
fletting, med gjenbruk av forskjellig reklamepapir som tapes og klippes og
flettes til vesker, punger og kurver.
Ung Husflid
• «Sommerflid» er vår årlige sommerskole for skoleelever, den første uken av sommerferien. 22
barn fra 9-13 deltok og tilbakemeldingene vi fikk var veldig positive. Elevene ble delt inn i fem
grupper med forskjellige aktiviteter formiddag og ettermiddag. Hver gruppe hadde en formiddag på kjøkkenet, under ledelse av en pensjonert skolekjøkkenlærer. De laget formiddagsmat til hele gruppen og bakte kaker til vernissasjen vi skulle ha den siste ettermiddagen med
foreldre som besøkere. Kjøkkentjenesten var den mest populære aktiviteten ifølge elevenes
tilbakemeldingsskjema etter uken. Ellers var det stofftrykk, spikking, snekring av stylter, perling
av armbånd, snurring av hoppetau, veving og litt snusing på
strikking som barna holdt på med.
• Fire fredagskvelder i oktober hadde vi et kurs med ti barn i
forskjellige husflidsaktiviteter; veving, toving, perling og enkel
karveskurd på en speilramme.
• Tradisjonen tro arrangerte vi også påskeverksted og juleverksted for barn fra 4 år og oppover. Ca. femti barn deltar hver
gang, ledsaget av foreldre og besteforeldre.
Møter og aktiviteter
• Foreningen har årlig fire temamøter og i tillegg seks husflidskafeer. Best besøkt var temamøtet
med Telespinn. Vi fikk en morsom introduksjon og fikk se masse flotte garn i forskjellige kvaliteter som kunne kjøpes. Ull er populært. På en husflidskafé fikk vi besøk av et nyetablert lokalt
firma, Garnkompaniet, som forhandler alle garnene fra Hillesvåg. De hadde med mange strikkede modeller og solgte garn og oppskrifter.
• Vi har flere årvisse arrangementer, som Wøyendagen, første lørdagen etter pinse, og høstmarked den nest siste lørdagen i november. Medlemmer og andre blir inviterte til å selge
produktene sine, og provisjon fra salget pluss salg av kaffe, sveler, pølse/lompe gir foreningen
gode inntekter.
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Samarbeid
• Vi har et godt samarbeid med kommunen, og vi stiller opp på deres arrangement, St. Hans
aften på Høvikodden, med binding og salg av blomsterkranser, barneaktiviteter og demon• strasjoner av teknikker på Sandvika byfest i august.
• Bærum Verk sponser oss med reklame i kurskatalogen og medlemsbladet vårt «Skyttelen
går». Vi stiller opp med barneaktiviteter på deres «Bærum Verks Dagene» og pynter også flere
juletrær på verket samt ett i kommunegården i Sandvika.
• Vi strikker og hekler luer til kreftavdelingen på Bærum sykehus. Medlemmene kan hente garn
på kontoret vårt og de første luene er allerede overbrakt og ble veldig godt mottatt.
• Hver første torsdag i måneden triller nybakte mammaer i regi av Turistforeningen ut til huset
vårt der de møtes av to medlemmer som serverer kaffe og noe å bite i. Interessen for håndarbeid vekkes, og vi har fått noen nye medlemmer.
Rødlisteteknikk
• Bærum Husflidsforening har valgt «Ølhøner» som sin teknikk.
Årets utflukt gikk til Grindaker vev der vi først fikk en orientering og deretter en omvisning i
veveriet. Så dro vi videre til Hadeland Glasverk for lunsj og vandring i Kaffe Fassets utstilling «50 years in colour» – Utrolige broderier og fargeglade strikkeplagg.

Region Nedre Romerike vest
Lørenskog

Aktivitet
Lørenskog Husflidslag holder til i kjelleren i låven på Skårer gård. Der
foregår møter og kurs. I tillegg har laget vevstue, verksted for trearbeid
og husflidsutsalget BUA. Laget har et samarbeid med historielaget om
bruken av gården.
• 2015 har vært et godt år for laget, med mye aktivitet. Det har vært
temamøter: Redesign av olabukser, stell og vedlikehold av bunader,
nyheter fra Trådsnella,filering», fra fjøs til catwalk og redesign. Møtet
«Fra fjøs til catwalk» ble holdt i samarbeid med Lørenskog Bygdekvinnelag, og samlet i alt ca. 70 deltakere.
• Det siste møtet i redesign ble holdt med Kristin Jørgenvåg som foredragsholder – hun vant 2. plass i «Det store symesterskapet» påTV høsten 2014.
• Laget har hatt påskemarked, høstmarked og julemarked. Juleturen gikk til Munthegården ved
Elverum med 20 deltakere.
• Skoledager for 6. klasser Tilbys alle 6. klasser i Lørenskog, og aktivitetene går over 4 dager.
Aktivitetene i 2015 var steking av sveler, karding og spinning av ull og kinning av smør.
Arrangeres av Lørenskog kommune/ Lørenskog bygdemuseum hvor husflidslaget står
ansvarlig for noen av aktivitetene. Opplegget er i regi av «Den Kulturelle Skolesekken».
Kurs
• Bunad, sminkepung, sølvsmykker, møbeltapetsering, stor nisse, ølhøner, redesign av olabukser, lefse/flatbrød, dekorasjoner av naturmaterialer, tæger, sy skjorte, pilfletting, kniplinger,
nupereller. Nye kurs av året var filering, fletting av strømpebånd, karding/ spinning og redesign
av olabukser.
Ringer
• Billedvev, dekorasjonsmaling, figurskjæring, glassmykker, gyllenlær, karveskurd, knipling, kniv,
redesign, rosemaling, sy på maskin, sølvsmykker, veving, tredreiing og ølhøner.
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Rødlisteteknikk
• Tæger, filering og karding og spinning.
Ung Husflid
• Kurs med diverse teknikker. Barna er 8 – 14 år.
• Losby Besøksgård: Deltatt 2 dager vår/høst i «Aktiv vinter-/
høstferie» med toving/spikking og lompe-/ svelebaking for
skoleelever. I tillegg et par timer åpent for publikum hver dag.
• Har også vært til stede ved saueklipping og demonstrasjon av
karding og spinning både vår og høst.

Nittedal husflidslag

Aktivitet
• Nittedal husflidslag holder til på Hemsen i Utheim Grendehus. Huset ligger nær Nittedal
stasjon. Plassen er liten, men vi har ikke funnet noe bedre. I året som gikk er det blitt innredet
et kneloft, så det er blitt god lagringsplass. Det gir også mer plass i hovedlokalene.
• Nytt av året var husflidsmaraton og strikkecruise til Kiel.
• To karer fra laget vårt vant i konkurransen på Seljord Dyrsku´n: Bernt Bye vant 2. premie med
karveskurd og Per Karlsrud vant 1. premie med kniv.
• Laget har Åpent Hus hver onsdag formiddag og strikkekafé hver måned.
• Sommerturen gikk til Gamlebyen i Fredrikstad, juleturen gikk til Grindakervev, Sysselgården,
Mohairull ved Einavannet og Totenvika Galleri.
• Høstmessa var som vanlig i midten av november.
Kurs
• Skinnsøm, lappesøm, tæger/karveskurd, sølvsmykker, julekort, kniplekurs, tova engel.
Ringer
• Toving, karveskurd, skinnsøm, lappesøm, billedvev, symaskin og knipling.
Rødlisteteknikk
• Tæger og knipling. Det har vært kurs i begge teknikker. I knipling har vi også hatt kurs for barn/
ungdom.
Ung Husflid
• Kurs i diverse håndarbeidsteknikker (8 – 13 år), sommerskole og kniplekurs, et par jenter har
vært på instruktørkurs og fikk prøve seg som instruktører på sommerskolen.

Rælingen Husflidslag

Aktivitet
Rælingen Husflidslag holder til på Heimen Grendehus.
• Boka om laget: «Formidling av Kultur i 30 år» har vært i salg hele året.
• Det har vært temamøter: om saueraser og ull, laging av «Rælingnisser», toving og «fåredrag»
om norsk ull.
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•
•

Det har vært håndarbeidskafè/ vevring hver mandag kveld og ringer i bunad, lappeteknikk og
brodering.
Vi har deltatt med sommersalg på bygdetunet, stort høstmarked med den «Kulturelle markedsdagen», julemarked på Strømmen bibliotek (siste helga i november),og julemarkedet på bygdetunet (to helger), med tirsdag og torsdag kveld i tillegg.

Kurs
•

Pilfletting, sykurs, brikkevev, quilting og toving.

Ringer
•

Veving, spinning, lappesøm, brodering og bunad.

Rødlisteteknikk
•

Ull, karding, spinning og veving på Oppstadvev. Det er kjøpt inn renningsgarn, og det skal
kardes og spinnes garn til innslaget.

Ung Husflid
•

Kurs i diverse teknikker: veving, lappesøm, brodering, strikking, symaskin, toving (10 – 14 år).

Skedsmo Husflidslag

Skedsmo Husflidslag holder til på «Tingvold» på Skedsmokorset. Der disponerer vi vevstue, verksted for trearbeid, møterom, kontor og kjøkken.
Aktivitet
• Gjennom året har det vært et yrende liv med åpne temamøter om bl.a.
«Skedsmogenseren», besøk fra «Du store alpakka» og fra husflidskonsulenten med filleryeregistreringer, reisekåseri fra Indokina ved
Anne Marie Madssveen og ullforedrag med Ingunn Grimstad Klepp.
• Vi har hatt strikkekafé en gang per måned, og hver onsdag formiddag
ble det arrangert «Åpen Husflidsring».
• En helg i mars og en i oktober ble det arrangert «Husflidsmaraton»
for alle medlemmer i laget.
• «Ut i det blå-turen» gikk til Akershus Slott. Lagets studietur gikk
Rauma Ullvarefabrikk og derfra videre til Lorkvenne hvor vi bl.a. fikk
se vadmelsstamping, så til Lesja bygdemuseum samt en tur innom
Spinnvilt på Lillehammer på hjemturen.
• «Skedsmogenseren 2015» og «Skedsmovotten» ble lansert ved årsskiftet og finnes i voksenog barnestørrelser. Husflidslaget og garnbutikkene i nærområdet selger oppskrifter.
• I forbindelse med «Den kulturelle skolesekken» i Skedsmo stiller laget med formidlere til aktiviteter for 7. klasse (Husebydagene) og 6. klasse (Vikingdagene).
• Julemarkedet ble tradisjonen tro holdt på Skedsmo Bygdemuseum - Huseby den siste helgen i
november.
• Juleverksted for små og store ble arrangert lørdagen etter.
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Kurs
• Det ble i 2015 arrangert kurs i pilfletting, treskjæring, bunadssøm, lappeteknikk, engelsk
papirsøm, rammelim, kreativt redesign, traktorslangevesker, skinnfellsøm, småskinn, spinning,
toving av tøfler, sitteunderlag, vesker, steiner, engler, nunofilting med spesialeffekter, sølvsmykker, eventyrmaling og kalligrafi.
Ringer
• Skedsmo har hatt ringer i tre/spikking, skinnfellsøm, veving, lappeteknikk, toving, gummislangevesker, spinning, maling, billedvev samt åpen ring.
Rødlisteteknikk
• Skedsmo husflidslag har valgt plantefarging som sin teknikk, og arrangerer kurs i dette høsten
2016.
Ung Husflid
• Antall barnemedlemmer i laget øker jevnt og trutt og det ble arrangert kurs for Ung Husflid-medlemmer både vår og høst 2015. Ull har vært i fokus og det har blitt kardet, spunnet,
tovet og strikket.
•

Den første uken i skoleferien arrangerte vi sommerskolen «Kreativ uke» med 125 barn og 2025 medhjelpere hver dag, hvorav 10 var ungdommer. Fem av ungdommene har tidligere vært
med på instruktørkurs for ungdom.

Region Nedre Romerike øst
Fet Husflidslag

Fet Husflidslag har tilholdssted på Sootbrakka ved Fetsund Lenser.
Aktiviteter
• Årets høydepunkt i Fet Husflidslag var julemarkedet som arrangeres på
Fetsund Lenser
• sammen med Lensenes marked. Været var kaldt og fint, antall besøkende
var «all time high», salg av produkter ble rekordstort og inntektene på vår
kafé likeså.
• Husflidslaget deltar også årlig på «Skauendagen» som er Fet kommunes
bygdedag.
• Nytt av året var en åpen dag i et lokale i Fetsund sentrum for å vise fram
bredden i laget. Mange var innom så dette frister til gjentakelse.
• I tillegg har husflidslaget årlig ansvar for omvisning i museumsleiligheten i
Sootbrakka ei uke til ende under arrangementet « Levende Museum», som hvert år arrangeres
ved Fetsund Lenser med målgruppe skolebarn i Oslo og Akershus.
Kurs
• Følgende kurs ble gjennomført: Skinnkurs og småskinn, knivkurs, betongkurs, vikingsmykker,
lefsebaking og småkurs ull. Lefsebaking viser seg å være svært vellykket hvert år, så her er det
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potensiale for ytterligere kurs.
Temamøter
• Fet Husflidslag hadde følgende temaer på månedlige møter: Ull og tre, lysdypping, brikkevev, tamburering og ragquilting. Vi har med stort hell brukt medlemmer i andre husflidslag som innledere i tillegg til å samarbeide med andre lag
lokalt som hagelag og kunstforening. Mange i Fet Husflidslag deltok også på
Arne og Carlos arrangementet på Sørumsand.
Ringer
• Ringene er svært viktige i Fet Husflidslag og består nå av bunadring, sølvring, vev, quilteklubb,
billedvev, to toveringer, dukker-/nisser, sprang og brikkevev.
Rødlisteteknikk
• Fet Husflidslag har valgt sprang som sin teknikk.

Grende Husflidslag

Grende Husflidslag holder til i Sørum kommune. Hovedaktiviteten foregår i «Grendekjelleren»
Aktivitet
• Strikkeinteressen er stor på Sørumsand. Månedlig møtes 15-25 interesserte på Trines
Go’kaker til strikkekafe. Årets storsatsing var å invitere Arne & Carlos til Sørumsand i mai. Det
ble en uforglemmelig kveld med cirka 200 frammøtte! Arrangørene var veldig fornøyde og
Arne & Carlos var også imponert. Et såpass «lite sted» som Sørumsand….
• Husflidslaget utlyste videre en konkurranse om design av Sørumvotten, med offisiell kåring av
vinneren februar 2016.
• En årlig tradisjon er sommertur som er svært populær for lagets medlemmer og også for
lagene rundt som tilbys å være med når det er ledige plasser. Årets tur gikk til Grindaker Vev
på Brandbu og videre til Hadeland Glassverk.
• Grende har startet en tradisjon med høstmarked i stedet for julemarked, noe som fungerer
veldig bra.
• Temamøtene har vært jevnt godt besøkt og har fokusert på tamburering, strikking av bunadsstrømper, hosebånd, på betongstøping, farging av garn med kjemikalier, kranser, lys samt filting på siste møte før jul.
Ringer
• Grende har et aktivt vevmiljø med to aktive vevringer som møtes ukentlig. I tillegg
møtes lappering, skinnfell og billedvev to ganger i måneden.
Kurs
• Interessen for kurs har vært noe variabel det siste året. Temaene har vært vevteori,
garnfarging, brikkevev, søm av enkelt barnetøy, billedvev på ramme og stichery.
Ung Husflid
• Ung Husflid har tilbud og fungerer som kurs med påmelding. Barna får prøve seg på ulike
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teknikker og kveldene avsluttes med kveldsmat.

Hemnes Husflidslag

Hemnes Husflidslag hadde i 2015 sitt siste år i menighetshuset på Hemnes og var på tampen av
året installert i nytt lokale i 2.etasje i Søndrehallen.
Aktivitet
• Husflidslaget samarbeider tett med Aurskog-Høland Bygdetun hvor det arrangeres messer og
utstillinger og hvor husflidslaget har ansvar for en husflidsbutikk hver søndag fra ca 1. mai til
midten av september.
• Et høydepunkt i 2015 var rekordmessa i Søndrehallen, julemesse med 39 fornøyde utstillere.
• Hemnes Husflidslag arrangerer strikkekafe og formiddagstreff, begge to ganger i måneden,
karveskurdklubb (8 menn møtes ukentlig) samt lappe-/quilteklubb og trilletreff for småbarnsforeldre. På trilletreffet blir det servert lunsj og det er mulighet for veiledning i strikking og hekling. Dette er et veldig viktig og godt besøkt tilbud.
• Ellers har det vært arrangert grunnkurs i bruk av symaskin og hardangersøm
• Våren 2015 ble det inngått et samarbeid mellom Hemnes, Høland og Skauen Husflidslag om å
utlyse en konkurranse for å designe «Aurskog-Hølandsvotten».
Rødlisteteknikk
• Stakkevarmer

Høland Husflidslag

Høland Husflidslag holder til på Bjørkelangen i lyse, trivelige lokaler i en driftsbygning på en gård.
Hovedinntektskilden til dekning av husleia er lagets julelotteri, som krever stor innsats fra styret.
Lodder er solgt på Bjørkelangen og Løken hele 8 ganger før jul.
Aktivitet
• De ukentlige aktivitetene foregår mye i grupper som vevring, lappeklubb, treskjæring og broderiring. Strikking er populært. Laget har 14 strikkekafémøter med demonstrasjon av ulike
teknikker. I tillegg er det også i 2015 strikket store mengder luer og sokker til premature til
«Prosjekt Team A-hus».
• Husflidsdagen markerte Høland Husflidslag på Amfi Bjørkelangen hvor det ble reklamert for
husflidslaget og votte-konkurransen, «Aurskog-Hølandvotten» og gjennomført lynlotteri med
tova tøfler som gevinst.
Temamøter
• Temamøter arrangeres månedlig og har hatt et bredt spekter av temaer:
Flettestrikk, engelsk papirsøm, syrefarging av garn, kreativ redesign, strikke/
-tove sitteunderlag, hekling av kluter og håndklær, hekling av spiralnisser og
brodering av ostebånd.
Rødlisteteknikk
• Høland Husflidslag er nå i gang med sitt rødlisteprosjekt – Point Lace – Lissebroderi.

Skauen Husflidslag

Skauen Husflidslag er en del at stiftelsen som eier og drifter ærverdige Aur Prestegård. Laget
deltar på mange dugnader for å holde prestegården vedlike. Vi hadde som vanlig sommerutstillinger i grisehuset på gården.
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Aktiviteter
• Skauen Husflidslag er svært stolte og glade over å ha kommet med i
«Lev landlig» med en 8 siders reportasje om julemarkedet vårt. Fantastisk markedsføring. Nesten 60 utstillere fant vegen, og utrolig mange
besøkende. Dette er et av høydepunktene våre i løpet av året.
• Vi har også høy aktivitet på Facebook og egen blogg som bidrar til god
aldersspredning blant medlemmene fra 5-94 år.
• Husflidslaget deltok på «Aurskog Mart’n». Husflidsdagen ble markert med
bl.a. husflidsmarked i tunet i tillegg til kafé, åpne utstillinger og demonstrasjon av «fussputeteknikk», lagets rødlisteprosjekt. Siden ull er et
satsningsområde, hadde vi også sauer i tunet og demonstrasjon av karding og spinning av garn.
Medlemsmøter
• Rammelim (LilleGitte)
• Anne Havnås fra Libris presenterte håndarbeidsbøker
• Plantefarging (Marit Sørli)
• Vottekonkurranse, som pågår frem til 1. mars i år (Samarbeid med Høland og Hemnes) Ingrid
Grene Henriksen har vært på besøk.
Tiltak med tema ULL:
• Sommerutstilling: «Ull og tull»
• Kurs UH: Sitteunderlag
• Skinnfell, flere småkurs i både våt toving og nålefilting
• Vi hadde også med oss sauer, og demonstrerte både karding og spinning av garn under husflidsdagen.
Kurs
•

Rammelim med Lille Gitte.

Region Øvre Romerike
Eidsvoll lokallag

Laget har eget hus på tre etasjer pluss kjeller. Flere av rommene har vever, andre rom brukes til
ulike kurs. Et stort rom brukes til temakvelder m.m. og er til utleie. Det er stort kjøkken knyttet til
dette rommet. Vi har dugnad en gang i året for diverse vedlikehold.
Vi samarbeider med kommunen om aktiviteter i skoleferiene, ellers samarbeider vi med Bygdetunets venner eller Bygdekvinnelaget. De siste årene har vi vært med på julemarkedet ved Stallgården, Eidsvoll Verk, i tillegg til vår egen julemesse.
Aktiviteter i 2015
• Det har vært 4 temakvelder, men en ble avlyst. Generelt har det vært liten oppslutning om
temakveldene.
Kurs i 2015
• Det har vært kurs i flatvev, redesign, knivkurs, kontstrikk og lefsekurs. Sistnevnte er veldig
populært. Kurs i karveskurd ble avlyst.
Ringer
• I 2015 har det vært studieringer i vev, kontstrikk, strikking og karveskurd.
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Ung husflid
• Høsten 2015 startet vi strikkekurs med info om ull for 5. til 7. trinn på en skole. Kurset går over
3 uker, en dag i uka i 2,5 timer. Dette er positivt da de fleste av elevene ikke kan strikke fra før.
Andre skoler ønsker også å få tilbudet, men vi må se hvor mange hjelpere vi har til rådighet. Vi
har «Lagedager» for barn to dager i høst-, vinter- og sommerferien.
Rødlisteteknikk
• Karveskurd og kontstrikk.

Nannestad lokallag

Husflidslaget holder til på Heimskringla, med kurslokaler, Frøken Dahls kafé og husflidsbutikk.
Aktiviteter i 2015 som ikke nevnes under
• Frøken Dahls Kafé er blitt et godt møtested hver torsdag. En kveld i måneden er det på
Nannestad Bibliotek.
• Det har vært loppemarked i mai, julemarked i november og julelotteri.
• Vi hadde stand under Nannestad-festivalen og Heimskringla var sammen med oss med egen
salgsbod. Kåring av Nannestads raskeste strikker under Nannestad-festivalen.
• Nannestad Husflidslag har høy aktivitet på Facebook.
Kurs i 2015
• Det er blitt avholdt 14 kurs, hvorav 2 gikk som ukeskurs i august. Vi måtte avlyse ett kurs pga.
få påmeldte. Vev- og pilkurs har vært prioritert. Det har også vært fokus på gutta, med langbuekurs og lærkurs, begge med stor suksess.
Ringer
• Vev, pilfletting, treskjæring og spinning. Masker og sting er avsluttet.
Ung husflid
• Ung husflid har møter en gang i måneden. Ca. 12 barn har deltatt
gjennom året.
I første halvår strikket de sitteunderlag som de tovet og pyntet.I andre halvår jobbet de med
Fusspute, en rødlisteteknikk.
• Ungdomsflid med 5 jenter møtes 2 ganger i måneden. Et gratistilbud takket være Sparebankstiftelsen DNB. De har vevd, malt, sydd votter og pulsvarmere i skinn, og de har sydd haremsbukser. Året ble avsluttet med å bestille gensere med selvlaget logo og navn.
• 4 av jentene blitt utdannet til Ungdomsinstruktører, et pilotprosjekt via husflidskonsulenten i
Akershus. De eldste avsluttet med opplæring av 50 elever på Preståsen skole.

Nes Husflidslag

Nes husflidslag holder til i lokaler i Årnes gamle skole, der har vi vever og møterom hvor alle medlemmer er velkommen hver torsdag kveld.
Aktivitet
• Husflidslaget har ikke noe spesielt samarbeid med andre lag, men vi har deltatt på 100 års
jubileet til «Gamle Hvam museum», med husflidsutsalg, aktører og salg av rømmegrøt.
• Vi har også deltatt på «Åpen dag» på Hvam videregående skole hvor vi hadde aktivitet for barn
med stofftrykk.
• Vi prøvde få i stand en barneaktivitetsuke i august, men dessverre fikk vi det ikke til pga.
manglende mannskap.
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•
•

Husflidslaget har strikke- og sykafeer hver 14-dag både vår og høst.
Nes Husflidslag har avhold sitt årlige lotteri med flotte gevinster laget av lagets medlemmer.

Kurs
• Vi har arrangert kurs i hakking, pjoning, hosebånd og takkebakst. Alle
kurs er gjennomført. Vi har også en aktiv skinnfellring gående.
Ung Husflid
• Vi har ikke hatt regelmessig aktivitet i forhold til Ung husflid.
Rødlisteteknikk
• Nes Husflidslag jobber med å lage en video for å presentere rødlisteteknikken
filering.

Ullensaker husflidslag

Lokallaget holder fortsatt til i Algarheim gamle skole. Rømningsveiene er utbedret, men ellers er
huset i dårlig forfatning og trenger en grunnleggende rehabilitering. Husflidslaget har i 2015 samarbeidet med kommunen og Jessheim storsenter.
Aktiviteter i 2015
• En gang per måned er det håndarbeidskafe på Jessheim og strikkekafe på Kløfta bibliotek.
• I tillegg har det vært temamøter om lær og om strikkingens utvikling.
• Tre kvinner fra husflidslaget deltok i bunadsparaden 17.mai.
• Husflidslaget deltok med stand med husflidsaktiviteter under
«Jessheimdagene».
• Julemesse ble gjennomført i tradisjonell stil.
• I desember hadde laget husflidsbutikk på Jessheim storsenter.
Kurs i 2015
• Bunadmontering, bunadbrodering, skinnfellsøm småarbeider,
spinne / tvinnekurs, takkebakst, skinnfellsøm, blomsterkurs,
knivkurs, filering, knivkurs, nupereller, figurskjæring strikkedesign og montering av strikkearbeider. Flere av kursene har gått både vår og høst. Kurs i nupereller og figurskjæring ble
avlyst i høst pga. for få påmeldte.
Ringer
• Aktive klubber (ringer) er: Tekstil, kniv, billedvev, treskjæring, flatvev og skinnklubb.
Ung husflid
• Annenhver mandag er det Ung husflid for 20 – 25 barn.
• I tillegg er det husflidsdager i høst- og vinterferien.
• En dag før jul hadde medlemmer juleverksted på Jessheim storsenter.
Representanter fra laget hadde en dags husflidsaktiviteter på 4Hs fylkesleir på
Romerike Folkehøgskole.
To jenter som deltok på opplæring til ungdomsinstruktører, hadde kurs i mønsterkomposisjon og trykketeknikk på Ung husflid.
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Region Follo
Enebakk Husflidslag

Enebakk Husflidslag har fulltallig styre og holder til på Kirkebygden skole hvor de har gode og
romslige lokaler. Laget har 60 medlemmer, jevnt fordelt mellom kvinner og menn.
Aktivitet
• Laget har trearbeid som sitt hovedvirke.
• Bygdedagen er den viktigste aktiviteten i året.
• Laget har i tillegg fast stand på «Flateby-dagene» hvor de demonstrerer tredreiing og akantus
m.m.
• Utstilling av trearbeider og strikk er også en del av lagets bidrag.
• På «Farsdagen» er laget samlet på Vågsenteret i Ytre Enebakk.
Her deltar Tre-dreierklubben med demonstrasjon av tre-arbeider i tillegg til salgsutstilling av
forskjellige produkter.
• Julemarkedet i begynnelsen av desember i en gammel låve på Kirkebygda er like populær
hvert år.
• Laget har som tradisjon å besøke forskjellige husflidslag på andres medlemsmøter. Populært
tiltak.
Ringer
• Har 3 studieringer innen henholdsvis treskjæring, tredreiing og pilfletting. Alle ringene er aktive. I tillegg er håndarbeidskafeen aktiv.
Kurs
• Alle kurs har kommet i gang.
Ung Husflid
• Laget jobber med å «få tak» i ungdom. Laget har fortsatt aktiviteter rettet mot skoletrøtte
elever.
Rødlisteteknikk
• Laget har valgt ut «gammel Sløydbok» til «Rødlista». Det vil komme enda en «ny» gammel
bok.

Frogn Husflidslag

Laget har høye leieutgifter som dekkes ved bla inntekter fra loppemarked, lotteri og kurs.
Laget samarbeider med Bygdekvinnelaget og hadde i fjor ansvar for et stort arrangement på
Folkvang. I år er det Bygdekvinnelaget som overtar stafetten. Laget satser på å jobbe mer mot
museet. Ingen spesielle turer i året som har gått, men i 2016 er det planlagt tur med «Strikketoget».
Ringer
• Frogn er et aktivt lag. Laget har egen vevring som møtes hver mandag og tirsdag kveld. Ellers
har laget en ring som i utgangspunktet skal møte annenhver torsdag, men i praksis er det blitt
til at her møtes alle 9 ringene samtidig hver torsdag.
• Skinnfell er og gyllenlær store og populære aktiviteter i Frogn.
Ung husflid
• Ung Husflid møtes siste torsdag i måneden og aktivitetene har vært skinn, ull, spikking og veving i alderen fra seks til tretten år.
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Kurs
• Kurs arrangeres hver høst og vår. Noen kurs er kansellert.
Rødlisteteknikk
• Tema for «Rødlista» blir Gyllenlær/restaurering.
Det forskes på reparasjon av gyllenlær fra forskjellige
hold, bl.a. i London.

Nesodden Husflidslag

Fulltallig styre. Laget er aktivt og deltar i mange arrangementer hvor de får vist fram sine produkter. Husflidslaget har fortsatt leiekontrakt med Sandvang.
Aktiviteter
• Tilskudd fra Sparebankstiftelsen og Akershus fylkeskommune er brukt til innkjøp av diverse
utstyr, bl.a. trykkblokker til skinnfellringen og utstyr til barneaktiviteter.
• Laget bidrar fast på julemessen på kommunens kulturhus. Husflidsdagen ble gjennomført på
To Gård. Tema var «Ung Husflid» og det var mulig å prøve ulike husflidsteknikker både for barn
og voksne. Laget solgte nystekte sveler og kaffe. Utlodning av fine husflidsgevinster.
• I mars 2015 var laget månedens utstiller på Nesoddhuset.
• Laget jobber med å få til et samarbeid med Tangen Nærsenter.
• Laget sendte søknad til Fylkeskomunen samt Sparebankstiftelsen DNB for stønad til tema vev/
ull og søknad innvilget.
Ringer
• Alle studieringene er aktive. Vi har skinnfellring, sølvring, vevring og veskering (traktorslanger).
Kurs
• Alle kurs ble igangsatt med unntak av et kurs som ble avlyst. Kurs i sommerkjole var spesielt
populært. 9 stykker deltok. Sy-mesterskapet har inspirert.
Rødlisteteknikk
• Nesodden Husflidslag har ikke noe emne til «Rødlista».

Oppegård Husflidslag

Oppegård Husflidslag er et aktivt lag som holder til i gamle realskolen i Kapellveien på Kolbotn.
•
•
•
•
•

Husflidslaget var aktivt med i forbindelse med Oppegård kommunes hundre års jubileum.
Votter og sitteunderlag ble gitt som gaver til kommunen og også til kongefamilien.
Laget har god kontakt med biblioteket og har fast utstillingsmonter i lokalet.
I året som gikk var temaet «ull» i fokus.
Juleverksted for barn er like populært hvert år. Laget samarbeider med historielaget.
«Eventyr-stien» er en aktivitet som foregår en gang i året. «Gjersjøelva og oppgangssag» kan
nevnes som et populært tiltak. Og de som var tilstede kunne nyte lagets nystekte sveler. Laget
jobber aktivt med knipling .
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Kurs og temamøter
• Fire kurs ble gjennomført på høsten og Re-design ble holdt for andre gang. Fulle kurs på
våren og flere temamøter. Siri
Berrefjord med «Resirkulert – eksklusivt gjenbruk”»med gamle broderte duker til plagg samt
brosjer laget av plast må nevnes
spesielt. I tillegg må nevnes «broderi med inspirasjon fra
Madeira» v/kunstner Maria Rodrigues.
• Håndarbeidskafe på Bryggerhuset annenhver mandag, vekselvis dag/kveld er populært.
Ringer
• Studiering i knipling, maskinsøm, lappesøm og vev kan nevnes.
Ung Husflid
• Laget har startet «Ung Husflid» hvor laget drar ut til fritidsklubben
og temaet er «ull».
Rødlisteteknikk
• Laget jobber med «Rødlista».

Ski Husflidslag

Ski Husflidslag har i året 2015 manglet medlemmer til styre og aktivitetsnivået bærer preg av
dette.
• Det har blitt gjennomført høstmesse med salg av husflidsprodukter. Produkter som kan
nevnes var kurver flettet av pil, vevde gjenstander, tovede geitebukker, tovede bordløpere,
tovede dompapper, selbuvotter, grytekluter, kluter, kort m.m.
• Det var åpen vevstue under høstmessen samt utstilling av vevede
produkter av lagets medlemmer.
• Temamøte er også gjennomført.
• Vev-ringen er like aktiv som tidligere år.
• Laget har også løpende invitasjon til de som har lyst til å prøveveve
for å se om dette er noe en ønsker å fortsette med.
• Håndarbeidskafeen er aktiv hver tirsdag.

Vestby Husflidslag

Laget har vokst fra trettitre til sekstifem medlemmer på tre år.
Laget er mye ute og viser seg fram og henter på den måten inn
nye medlemmer. Det har vært tre besøk på Son kystkultursenter, hhv. markedsdager, husflidsdager ogjulemesse. I tillegg har laget julemesse på Prestegården.
• Laget samarbeider med Bygdekvinnelaget.
• Laget har intern vervekampanje og 1., 2. og 3. plass belønnes med gavekort på lokal garnbutikk.
• Markedsfører seg også på nye arenaer som Facebook.
• Sender «pressemelding» i forkant før temakvelder m.m.
• I 2016 fyller laget 25 år. I den forbindelse er det satt opp egen
jubileumskomité som jobber med jubileumsarrangementet.
«Vestby-drakten med eget stoff» er et av temaene.
• Konkurranse i vottedesign med frist 01.02.16 er utlyst. Symbolikken i votten skal hentes fra Vestbys historie; sjø og jordbruk. Kulturkontoret i kommunen sponser markedsføringen med
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•
•
•
•
•
•
•

kr 15.000. Vinneren kåres i mai på Bygdetunet i Vestby med ordfører tilstede. Det vil bli laget
materialpakker med strikkevotter.
Leiekontrakten med Jegstad gård utgår, og laget må finne seg nye lokaler.
Fire kurs ble gjennomført på høsten. Kurs i re-design ble holdt for andre gang. Fulle kurs på våren
og flere temamøter. Bl.a. Siri Berrefjord med temaet «Resirkulert – eksklusivt gjenbruk» - med
gamle broderte duker til plagg, samt brosjer laget av plast.
«Broderi med inspirasjon fra Madeira» v/kunstner Maria Rodrigues.
Håndarbeidskafe på Bryggerhuset annenhver mandag, vekselvis dag/kveld er populært.
Medlemmene har vært på tur til Helgøya.
Laget er mye ute og viser seg fram. Tre ganger på Son kystkultursenter, hhv. markedsdager, husflidsdager og julemesse.
I tilleg har laget julemesse på Prestegården.

Ringer
Studiering i knipling, maskinsøm, lappesøm og vev kan nevnes.
Ung Husflid
Laget har startet «Ung Husflid» hvor laget drar ut til fritidsklubben og temaet er ull.
Rødlisteteknikk
Laget jobber med å finne en rødlisteteknikk.

Ås Husflidslag
•
•
•
•
•
•

Flere medlemmer har kommet til.
Laget hadde mange aktiviteter på Ås-dagen.
Laget samarbeider med asylmottaket.
Husflidsmarkedet ga et godt resultat og ble svært vellykket. Viktig å profilere seg.
Det ble i 2015 søkt om og innvilget tilskuddsmidler fra Akershus fylkeskommun. Midlene er
øremerket til ull og til utstyr til tredreierne.
Trude Wicklund og Kari Nãsselqvist har utarbeidet mønster til Ås-votten. Planen videre er å lage
egne materialpakker for salg.

Kurs
• Alle kurs har kommet i gang.
Ringer
• Alle 7 studieringene går greit.
Rødlisteteknikk
• Avgjørelse om rødlisteteknikk er på vent.
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Vi gratulerer:
Vestby Husflidslag som fyller 25 år i 2016

Styret i Akershus Fylkeshusflidslag takker
alle tillitsvalgte, medlemmer og samarbeidspartnere for innsatsen i 2015. Vi vil spesielt takke
Norges Husflidslag og Marit Jacobsen for et tett og godt samarbeid. En takk går også til Akershus
Fylkeskommune for bevilgninger gitt i 2015.
Styret, mars 2016

Kari Mette Vollar
styreleder

Styrerepresentanter:

		
		

Katrine Grønneberg (Ullensaker) Synnøve Røysland (Ski)
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Inger Sjøberg (sign) 		
(Bærum)

Kursoversikt fra Studieforbundet Kultur og tradisjon
Akershus 2015
Lag

Kurs/Ringer

Deltakere

Timer

1

48

15

100

520

2 479

74

421

2 027

10

57

395

18

127

411

19

92

442

9

45

198

12

48

235

10

47

231

2

34

60

14

100

394

56

247

1 112

20

161

706

20

101

372

14

90

380

25

134

551

16

97

430

15

69

389

7

77

176

50

252

1 295

7

39

171

22

121

712

10

62

121

21

96

691

552

3085

13 993

AFHL
Asker
Bærum
Eidsvoll
Enebakk
Fet
Frogn
Grende
Hemnes
Hurdal
Høland
Lørenskog
Nannestad
Nes
Nesodden
Nittedal
Oppegård
Rælingen
Skauen
Skedsmo
Ski
Ullensaker
Vestby
Ås
Totalt

Kilde: Studieforbundet Kultur og Tradisjon
Tilskuddsberettigede tiltak lokalt
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AFHL

Ås

Vestby

Ullensaker

Ski

Skedsmo

Antall deltakere 2015
AFHL

Ås

Vestby

Ullensaker

Ski

Skedsmo

Skauen

Rælingen

Oppegård

Nittedal

Nesodden

Nes

Nannestad

Lørenskog

Høland

Hurdal

Hemnes

Grende

Frogn

Fet

Enebakk

Eidsvoll

Bærum

Asker

Antall timer 2015

Skauen

Rælingen

Oppegård

Nittedal

Nesodden

Nes

Nannestad

Lørenskog

Høland

Hurdal

Hemnes

Grende

Frogn

Fet

Enebakk

Eidsvoll

Bærum

Asker

AFHL

Ås

Vestby

Ullensaker

Ski

Skedsmo

Skauen

Rælingen

Oppegård

Nittedal

Nesodden

Nes

Nannestad

Lørenskog

Høland

Hurdal

Hemnes

Grende

Frogn

Fet

Enebakk

Eidsvoll

Bærum

Asker

Antall kurs & ringer 2015
Kilde: Studieforbundet kultur og
tradisjon

Lokallag i Akershus (tot 552)
Tilskuddsberettigede

120
100
80
60
40
20
0

Kilde: Studieforbundet kultur og
tradisjon

Kurs og ringaktiviteter
Lokallag i Akershus (tot 13 993 timer)

3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Kilde: Studieforbundet kultur og
tradisjon

Kurs og ringaktiviteter
Lokallag i Akershus (tot 3 085 deltakere)

600
500
400
300
200
100
0

Bøker til utlån fra Akershus Fylkeshusflidslag
Tittel
Filt
Flettestrikking
Norsk Strikk
Quilt
Skaperglede
Tine Solheim
Votten i Norsk tradisjon

Forfattere/utgivere
Tone Tvedt og Nina Tvedt Sliper
Lynne Watterson
redaktør: Karen Marie Vinje
Celia Eddy
Rogaland Husflidslag 75 år
Maskeball
Ingeborg Gravjord
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NOTATER
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Takk for at du deltar!
Akershus Fylkeshusflidslag
styret

