SKEDSMO HUSFLIDSLAG
STIFTET 19. JUNI 1978
MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG

Referat
Regionsmøte for Rælingen, Lørenskog, Skedsmo og Nittedal
Onsdag 6. april 2016, Tingvold, Skedsmokorset
Tilstede: 16, dvs. 2 fra Rælingen, 5 fra Skedsmo, 3 fra Nittedal, 3 fra Lørenskog, 1 fra
Fylkeshusflidslaget og Husflidskonsulenten.
Leder i Skedsmo Husflidslag, Anne Aabel Fjeld, ønsket velkommen.
Deretter presenterte lagene sine planer for året, «nytt siden sist» og evt satsningsområder,
deriblant rødlisteprosjektene:
Rælingen
Laget har jobbet mye med ny Rælingsgenser. En gruppe på 4 medlemmer har designet med
innspill fra medlemmene i laget. Dette har resultert i en dame-/herregenser med rundfelling,
barnegenser, kofte og lue/votter.
Barnegruppa syr, vever, tover, syr på symaskin (toalettveske og bokomslag). Ungene møtes 7
kvelder i halvåret inkl avslutning og holder på fra kl. 18.00 – 20.00.
Ellers arrangeres det bunadskurs, tovekurs, lappekurs og diverse ringer. Laget er også med og
arrangerer strikkekafe på biblioteket på Strømmen i samarbeid med Skedsmo Husflidslag.
Lagets rødlisteprosjekt er oppstadvev og spinning.
Lørenskog
Laget har våren 2016 13 utlyste kurs. I tillegg går ringene sin vante gang. På Ung Husflid
kommer 8 – 10 barn. Nytt av året er dreiekurs for ungdom.
Det arrangeres påskemarked og årets marked hadde rekordmange utstillere, men salget var
«så som så». De arrangerer også påskeverksted for barn samtidig med markedet. I høst- og
vinterferie samarbeider laget med Losby besøksgård om aktiviteter, men har samme
utfordring som andre lag med å få nok frivillige til å stille opp som medhjelpere.
Spennende temamøte 14. april om vidjespenning.
Anne Guri kom med forslag om å «leie inn» ressurser fra vgs området som har linje for
design og håndverk.
Laget samarbeider også tett med museet, historielaget og hagelaget.

Nittedal
Nittedal arrangerer høstmarked.
Førsjulsturen i 2015 gikk til Hadeland; Grinakervev, Totenvika, Sysselgården mm.
Arrangerer juleverksted for barn med loddsalg og servering av saft og boller.
For barna arrangeres kniplekurs der de knipler 17-mai sløyfer – 7 barn deltar på dette. Har
også skinnfellkurs for ungdom der man lager sitteunderlag. Deltakerne på skinnfellkurset er
fra 12 år og oppover. I tillegg arrangeres Ung Husflid med 4 samlinger hvor man har
aktiviteter som toving, spikking, strikking og søm. 15 – 16 barn møter på disse samlingene.
De har hatt foredrag om strikketeknikk «Mamma Astrup» med Magnhild Tallerås.
I juni arrangerer laget sommerskole med ca 35 deltakere.
Av åpne kurs tilbyr laget kontstrikk, tegne med tråd (både maskin- og håndsøm), karveskurd
og tegerkurs, pilefletting og strikkekafeer. Det er åpent hus hver onsdag fra 10.00 – 14.00 der
det strikkes til veldedige formål og man spiser formiddagsmat sammen. Det møter mellom 30
– 35 personer på disse treffene.
Laget har flere aktive ringer; tovering, karveskurd, skinnfell, lappering mm og arrangerer
husflidshelger.
Årets sommertur går til Helgøya.
Skedsmo
Julemarkedet i desember 2015 hadde rekordstor omsetning og var svært vellykket. Også
juleverksted for barn før jul var populært med over 100 barn og voksne innom.
Av nye kurs tilbyr laget denne våren kaligrafikurs, meksikansk fletting, tovekurs med
spesialeffekter, ukeskurs i veving, engelsk papirsøm, kurs i rock/spinning mm.
Sommerskolen arrangeres som vanlig den første uken i skolens sommerferie. Her deltar hvert
år mer enn 100 barn som syr (noen tar også symaskinsertifikat), fletter, vever, spikker, lager
enkel mat mm. Skulle gjerne rekruttert flere gutter og mannlige instruktører. Lærerne på
sommerskolen får lønn.
Det arrangeres «ut i det blå» tur for medlemmene i mai, til hemmelig sted. På planen er også
en medlemstur med overnatting i august.
Lagets rødlisteprosjekt er plantefarging som vil være tema for åpent møte våren 2016 og eget
kurs til høsten der man i løpet av sommeren forbereder kurset med sanking av planter.
Innkomne saker
Strikkekafe på biblioteket på Strømmen. På forespørsel fra biblioteket har Skedsmo
Husflidslag og Rælingen Husflidslag arrangert strikkekafe på biblioteket. Biblioteket ønsker i
utgangspunktet 1 lørdag pr mnd, men vi har begrenset det til 2 ganger høst og 2 ganger vår.
Det er vanskelig å få frivillige til å stille, men arrangementet er hyggelig og tiltrekker både
nybegynnere og mer erfarne strikkere. Hvordan engasjere flere medlemmer til å bidra ?
Spørreundersøkelse til alle medlemmer med spørsmål om hva de kan bidra med, evt også hva
de ønsker seg av aktiviteter i lagene ? Kontakte medlemmer direkte ?
Rælingen ønsker å samarbeide med andre lag om å arrangere sommertur. Ble enige om å
smarbeide med Lørenskog.
Nittedal Husflidslag ønsket seg mønster på skjørt/kjole til barn. Fikk tips om å kontakte
Liv Haug.

Lørenskog skal arrangere temamøte «Fra fjøs til catwalk». Kan tenke seg samarbeid med
andre lag om flere store møter – f.eks. Arne og Carlos. Inngangspenger ? Leie av lokaler ?
AF
Anne Marie Madssveen er ny leder i Akershus fylkeshusflidslag. Minner om at referat fra
styremøter i lagene skal sendes regionsrepresentanten i styret i AF (annlangoy@hotmail.com)
og til akershusfhl@gmail.com.
Husflidskonsulenten informerer
Det arrangreres vevsymposium i oktober – 21. – 23.10.16.
Landsmøte på Hamar arrangeres første helg i juni. Fylkeslaget rigger utstilling på
Glåmdalsmuseet med «Hæltepper». Lokallagene i Hedmark presenterer sine
rødlisteprosjekter.
Instruktørkurs for voksne – Ung Husflid – 19. – 20.11.16 – ønsker innspill til kurs,
verkstedtema mm.
Rødlista – det oppfordres til å sende bilder og planer for rødlisteprosjektet.
Neste regionsmøte arrangeres av Nittedal Husflidslag, høsten 2016. Oppfordres til å komme
med dato litt raskt.

Skedsmo, 19. april 2016
Kirstina Jørgensen-Dahl
referent

