
ÅRSMELDING
2019

Stiftet 3. mars 1937  



Forsidebilde: Ung Husflid, Skedsmo



Akershus Fylkeshusflidslag 

Fylket består fremdeles av 23 husflidslag.  
Medlemsantallet var 3 075 (3088 i 2018) når en teller medlemmer med gyldig medlemskap. 
437 av disse er barn og ungdommer. Tallene er fra Norges Husflidslag per 31.12.19.

Region/lag Medlemmer/repre-
sentanter

Postadresse Hjemmeside/E-post

Region Vest
Asker Husflidslag 376 totalt 

Herav 51 /b/u.
6 rep.

Askerveien 47 
1384 Asker

www.askerhusflidslag.no 
post@askerhusflid.no

Bærum Husflids-
forening

479 totalt. 
Herav 49 b/u.
7 rep.

Postboks 30
1333 Kolsås

www.baerumhusflid.no
post@baerumhusflid.no

Region Follo
Enebakk Husflidslag 58 totalt. 

Herav 1 b/u.
3 rep.

c/o Live Ødegård
Øvre Skaugvei 20
1911 Flateby

www.husflid.no/enebakk
livedegaard@gmail.com

Frogn Husflidslag 80 totalt. 
Herav 8 b/u.
3 rep.

Postboks 1067 City 
1442 Drøbak

www.husflid.no/frogn 
frogn.husflidslag@gmail.com

Nesodden Husflidslag 86 totalt. 
Herav 8 b/u. 
3 rep.

Postboks 76
1451 Nesoddtangen

www.husflid.no/nesodden
nesodden.husflidslag@gmail.
com

Oppegård Husflidslag 95 totalt. 
Herav 15 b/u.
3 rep.

Kapellveien 7
1410 Kolbotn

www.oppegard-husflidslag.no
post@oppegard-husflidslag.
no

Ski Husflidslag 55 totalt. 
Herav 0 b/u.
3 rep.

www.husflid.no/ski
post@skihusflid.no

Vestby Husflidslag 67 totalt. 
Herav 0 b/u 3 rep.

Postboks 29 
1541 Vestby

www.husflid.no/vestby
vestbyhusflidslag@gmail.com

Ås Husflidslag 117 totalt. 
Herav 15 b/u.
4 rep.

Postboks 221 
1431 Ås 

www.husflid.no/aas
as.husflidslag@gmail.com

Region Nedre 
Romerike vest
Lørenskog Husflidslag 232 totalt. 

Herav 5 b/u.
5 rep..

Postboks 146 
1471 Lørenskog

www.lorenskog-husflidslag.no
post@lorenskog-husflidslag.
no

Nittedal Husflidslag 176 totalt. 
Herav 56 b/u.
4 rep.

Postboks 69
1482 Nittedal

www.nittedal-husflidslag.no
post@nittedal-husflidslag.no
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Region/lag Medlemmer/repre-
sentanter

Postadresse E-post

Rælingen Husflidslag 92 totalt. 
Herav 10 b/u.
3 rep.

Postboks 111 
2025 Fjerdingby

www.husflid.no/ralingen
ralingen.husflidslag@gmail.
com

Skedsmo Husflidslag 373 totalt. 
Herav 128 b/u 
6 rep.

Gjoleidveien 9, 2020 
Skedsmokorset

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

Region Nedre 
Romerike øst
Fet Husflidslag 74 totalt. 

Herav 0 b/u.
3 rep.

Postboks 137 
1901 Fetsund

www.fet-husflidslag.no
kontakt@fet-husflidslag.no

Grende Husflidslag 80 totalt. 
Herav 5 b/u.
3 rep.

Postboks 105 
1921 Sørumsand

www.grendehusflid.no
post@grendehusflid.no

Hemnes Husflidslag 94 totalt. 
Herav 22 b/u.
3 rep.

c/o Stine Mathea 
Nærby 
Hemnesveien 213 
1970 Hemnes

www.husflid.no/hemnes 
hemneshusflidslag@yahoo.
com

Høland Husflidslag 44 totalt. 
Herav 1 b/u.
2 rep.

Postboks 75
1941 Bjørkelangen

www.husflid.no/hoeland
holandhusflid@gmail.com

Skauen Husflidslag 75 totalt. 
Herav 0 b/u.
3 rep.

Postboks 21 
1930 Aurskog
3 rep.

www.skauenhusflid.no 
skauenstyret@gmail.com

Region Øvre 
Romerike
Eidsvoll Husflidslag 63 totalt. 

Herav 1 b/u.
3 rep.

Postboks 95
2081 Eidsvoll

www.husflid.no/eidsvoll
sverre.henriksen46@gmail.
com

Hurdal Husflidslag 34 totalt. 
Herav 1 b/u.
2 rep.

Vollengvegen 9
2090 Hurdal

www.husflid.no/hurdal
anjarisvik@hotmail.com

Nannestad Husflidslag 79 totalt. 
Herav 26 b/u.
3 rep.

Åsvegen 733
2030 Nannestad

www.nannestadhusflidslag.
com
leder@nannestadhusflidslag.
com

Nes Husflidslag 65 totalt. 
Herav 3 b/u.
3 rep.

Postboks 262
2151 Årnes

www.husflid.no/nes akershus
2150nesflid@gmail.com

Ullensaker Husflidslag 203 totalt. 
Herav 22 b/u.
5 rep.

www.ullensaker-husflidslag.no
ullflid@gmail.com
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Styret i Akershus Husflidslag - 2019
-
Jorunn Apeland Region Nedre Romerike øst styremedlem
Turi Kobbhaug Region Øvre Romerike styremedlem
Ann Langøy Region Nedre Romerike vest styremedlem
Siri Hedemark Bakke Region vest styremedlem
Synnøve Rossebø Røysland Region Follo styremedlem
Anne Birte M. Sigtbakken Region vest styremedlem

Varamedlemmer
Jenny Akselsen Region vest
Inger Tallaksen Region Nedre Romerike vest
Trude Wicklund Region Follo

Eli Sundby              Region Nedre Romerike øst
Kari Schei Region Øvre Romerike
Gerd Ebert Region vest
Eli Sundby Region Nedre Romerike øst
Kari Schei Region Øvre Romerike

Lagets adresse Postadresse, Postboks 167, 2011 Strømmen
Besøksadresse Strømsveien 62, 2010 Strømmen
Mobil/e-post/hjemmeside 992 32 919  -  akershusfhl@gmail.com  -  www.akershusfhl.no

Regnskapsfører Jorunn Apeland
Revisor Vekst Revisjon v/Syver Tønnesen

Valgkomiteen
Katrine Grønneberg Region Øvre Romerike
Inger Sjøberg Region Follo
Ricardo Guzman Region Follo

                                                                                                                                                                            
Husflidskonsulenten                                                                                                                       
Norges Husflidslag har også i 2019 hatt Anne Guri Gunnerød ansatt i 1/1 stilling som husflids-
konsulent 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.

Studieforbundet Kultur og tradisjon -  Akershus                                                           
Medlemmer fra Akershus fylkeshusflidslag: Ann Langøy, leder, Anne Marie Madssveen, Inger 
Sjøberg. 
        
VOFO Akershus                                                                                                                                       
Akershus Fylkeshusflidslag har ikke hatt representant i styret i VOFO Akershus i 2019.
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Årsmelding for Akershus Fylkeshusflidslag - 2019

Årsmøtet for 2019 ble avholdt 23. mars 2019 på Thon Hotel Triaden i Lørenskog.  Det var 63 stem-
meberettigede tilstede og 7 fra styret med stemmerett med unntak av  årsmelding og regnskap . 
Med gjester og innledere var det i alt 80 til stede.  
Møteleder var Marit Sørlie, VOFO
Referenter var Annechen Ree og Turi Kobbhaug. Valgkomiteen var representert ved Hanne Grøn 
Didriksen.

Handlingsplanen 2019 

Måloppnåelse 
Handlingsplanen som ble vedtatt på årsmøtet 2019, har ligget til grunn for styrets arbeid i 2019.
Planen er ambisiøs og måloppnåelsen har vært avhengig av de ressurser styret har hatt til rådighet. 
Kontakten med lokallagene har blant annet foregått ved fylkesstyrets deltakelse på regionmøtene 
der det gis orientering om lagenes aktiviteter, tas opp felles problemstillinger lagene har, og bidrar 
til at lagene blir kjent med hverandre og med fylkesstyrets aktiviteter. På disse møtene deltar som 
oftest husflidskonsulenten og orienterer om viktige temaer og satsinger fra Norges husflidslag. 
Informasjon om aktiviteter i lokallagene formidles også av regionkontaktene på hvert styremøte i 
fylkeshusflidslaget.  

En av styrets viktigste arena for kontakt med lokallagene er den årlige medarbeidersamlingen som 
styret arrangerer. Styret legger vekt på å lage et program som er relevant for lagene og som bidrar 
til å skape felles verdier og mål for arbeidet. Deltakelse fra Norges husflidslag og Husflidskonsulent-
en har bidratt til å styrke kontakten med det øverste leddet i organisasjonen.  
Fylkesstyret deltar på fylkesledersamlinger og Landsmøtet i Norges husflidslag. Dette er arenaer for 
informasjonsformidling og deling av synspunkter fra lokal- og fylkesnivå til Norges husflidslag.  Her 
møtes representanter fra alle fylkeslag og blir også på den måten viktige treffsteder for læring og 
erfaringsformidling.  

En utfordring er å sørge for at viktig informasjon fra disse møtestedene videreformidles lokallagene.    
Fylkesstyret oppnår handlingsplanens mål gjennom å legge rammer for lokallagenes virksomhet. 
Dette gjøres blant annet ved fordeling av støtte fra fylkeskommunen til det enkelte lokallag.  
Styrets samarbeid med andre frivillige organisasjoner og det politiske og administrative nivået i 
fylkeskommunen er viktig for måloppnåelsen.  Som deltaker i Studieforbundet Kultur og Tradis-
jon, møter vi andre frivillige organisasjoner og formidler hva husflidslagenes mål og oppgaver er, 
hvordan vi er organisert og hvilke standpunkter vi har, for eksempel når det gjelder frivillighetspolitik-
ken i fylket.  På denne måten blir vi synlige i samfunnet. 

2019 har vært et spesielt år på grunn av regionreformen. Det har ført til at styret har engasjert seg i 
flere fora for å drøfte organisasjonsformer etter sammenslåingen av Buskerud, Østfold og Akershus 
til Viken fylkeskommune. Vi har tatt initiativ til møte med fylkeskommunen og opplever at forvaltnin-
gen i fylkeskommunen har fått økt interesse og kunnskap om vår virksomhet. 

Styrets arbeid i 2019 
Det er avholdt 9 styremøter og 101 saker er behandlet.  

Regionsmøter med representasjon fra styret: 
 
• 13. februar - Follo, Ski -Synnøve R. Røysland
• 11. september - Follo, Vestby Synnøve R. Røysland
• 6. mars - Nedre Romerike øst, Skauen. Ingen deltaker på grunn av møtekollisjon.  
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• 15. oktober – Nedre Romerike øst, Grende -Jorunn Apeland
• 21. februar - Nedre Romerike vest, Lørenskog - Ann Langøy, Anne Marie Madssveen
• 16. oktober - Nedre Romerike vest, Rælingen -Ann Langøy             
• 28. januar - Øvre Romerike, Hurdal - Kathrine Grønneberg    
• 16.januar - 2020 – utsatt til Region Vest (Asker og Bærum)

Annen representasjon 

Jubileer
• 15. november - 40 års jubileum i Høland husflidslag -Jorunn Apeland og Eli Sundby
• 11. april - 40 års jubileum Nesodden husflidslag -Synnøve R Røysland og Trude Wicklund
 
Samarbeidsorganisasjoner
• 19. mars - årsmøte i VOFO - Ann Langøy
• 2. april - årsmøte i Studieforbundet Kultur og tradisjon, Akershus - Ann Langøy og  Inger  

Tallaksen  
• 17. januar - møte i paraplyorganisasjonene under VOFO - Eli Sundby  
• 28. mai - årsmøte i Studieforbundet kultur og tradisjon nasjonalt - Ann Langøy
• 27. februar - møte i VOFO med paraplyorganisasjonene om Viken - Eli Sundby   
• 29. april - VOFO. Møte om frivillige organisasjoner i Viken - Eli Sundby 
• 5. juni - paraplymøte i VOFO om Viken med representanter fra fylkeshusflidslagene i Østfold, 

Buskerud og Akershus - Eli Sundby og Synnøve R. Røysland
• 15. oktober - møte med Norges husflidslag om Viken. Representanter fra fylkeshusflidslagene i 

Østfold, Buskerud og Akershus deltok.  Synnøve R. Røysland og Eli Sundby deltok fra AF.

Akershus fylkeskommune
• 15. oktober - møte med paraplyorganisasjonen i Akershus og fylkeskommunen om Viken     Til-

stede: Representanter fra Buskerud og Østfold fylkeshusflidslag Eli Sundby og Synnøve R. 
Røysland fra AF, direktør Marit Jacobsen og husflidskonsulent Anne Guri Gunnerød.  Fra fylke-
skommunen deltok Rune Winum og Janne Lundgren.  

• 11. november - møte med Akershus fylkeskommune om VIken. Tilstede: representanter fra 
fylkeshusflidslagene i Østfold og Akershus, husflidskonsulent Anne Guri Gunnerød Akershus 
og direktør Marit Jacobsen. Fra AF møtte Eli Sundby og Synnøve R. Røysland. Fra fylkeskom-
munen møtte Rune Winum, Christian Hintze og Janne Lundgren.

Norges Husflidslag
• Fylkesledermøtet i Bergen 26. - 28. april. Eli Sundby og Trude Wicklund 
• Fylkesledermøte i Oslo 25. - 27. oktober. Eli Sundby og Trude Wicklund

Organisasjonsopplæring
• 6. november på Asker prestegård.  Organisasjonsopplæring for styremedlemmer i fylkeshus-

flids- og lokallag v/ Marit Sørlie fra VOFO. 

Medarbeidersamling 2019
Medarbeiderkurset ble holdt på Scandic hotel Oslo city lørdag 26. oktober med 43 deltakere. 
 Temaer:
• GDPR v/Kurt Bohmann, leder fellestjenester i Norges Husflidslag
• Holdbart i forhold til historisk tid og nåtid v/ Kathrine Gregersen, husflidskonsulent i Norges 

Husflidslag og forfatter av flere bøker - deriblant «Brukt på nytt».
• Gjensidig informasjonsutveksling
• Parallelle arbeidsgrupper: Fra traktorslange til vesker v/ Tove Sand , gjenbruk av restestoff, 

skinnbiter og garn til større og mindre produkt samt hekling av fruktnett som erstatning for 
dagligvarebutikkenes plastposer.



Medlem i NHO/ NHO Handel
Akershus Fylkeshusflidslag er innmeldt i NHO/ NHO Handel. Her kan vi blant annet få tilgang til 
juridisk veiledning, diverse verktøy og oppslag om opphavsrett/ arbeidsgiveransvar osv.

Tilskudd til Akershus Fylkeshusflidslag og tilhørende lokallag fra Akershus 
Fylkeskommune
I 2019 fikk Akershus Fylkeshusflidslag igjen tildelt hele tilskuddsbeløpet fra Akershus Fylkeskom-
mune. I retningslinjene for tildelingen var det fastlagt at 80% skulle viderefordeles til lokallagene 
og 20% skulle beholdes til drift av fylkesleddet.  

I 2018 var det 13 lokallag av i alt 23 som søkte og fikk tilskudd direkte. Det ble da tildelt totalt 
kr 748 759 hvorav kr 494 000 gikk til lokallagene.  I 2019 fikk Akershus Fylkeshusflidslag med sine 
23 lokallag tildelt kr 573 000 hvorav kr 458 000 ble videreformidlet til lokallagene iht etterfølgende 
retningslinjer og kriterier.

 «Fylkeskommunen ønsker å styrke de levende husflidstradisjonene i Akershus både kulturelt, 
sosialt og økonomisk» og ga følgende føringer for tildelte midler:

1) ta vare på og videreutvikle kunnskap og ferdighetene innen tradisjonshåndverk  
2)  videreutvikle nye husflidsprodukter i dagens formspråk
3) Opplæring og organisasjonsutvikling»

Midlene skal bidra til økt aktivitet og delt kunnskap om husflid og håndverk og ikke inngå som en 
del av ordinær drift.»

Akershus Fylkeshusflidslag ba i tillegg om at Rekruttering, Ung Husflid og Norges Husflidslags 
satsingsområde Holdbart skulle vektlegges i 2019. 
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Regionene/lokallagene i Akershus Fylkeshusflidslag

Vestregionen

Asker Husflidslag

Asker Husflidslag ble stiftet i 1932. Vi holder til på Asker prestegård, hvor vi disponerer hov-
edhuset, drengestuen og stabburet. Her foregår det meste av lagets aktiviteter. Kontoret er 
lokalisert til Hasselnøtten i Asker sentrum. Her holder også medlemmenes salgsutstilling til. 

Kurs
Det ble satt opp 62 kurs, 44 av disse ble gjennomført. 21 på våre inkludert 2 kreative sommer-
uker og 24 kurs på høsten inkludert 2 juleverksted.

Læringsverksted
Vi har i løpet av 2019 hatt 19 aktive studieringer på våren og 21 på høsten.  

Ung Husflid
Det er avholdt 11 medlemsmøter med 14 barn pr. gang på våren og 25 på høsten. Alderssam-
mensetningen ligger i hovedvekt mellom 8 og 10 år.  
I vår- og høstsemesteret har det vært fast 2 (3) voksne og 1-2 assistenter. 
Det er arbeidet med tre, søm, broderi, toving, keramikk, skinnsøm tekstiltrykk og papp.

Vi har arrangert to kreative sommeruker (uke 26 og 33) med hhv 20 og 21 deltakere. Årets 
kreative sommeruker har vært svært vellykket. Det er fortsatt stor konkurranse mellom de 
ulike aktørene som tilbyr i løpet av skolens ferie.

Det har blitt avholdt 11 styremøter.
Asker husflidslag hadde ved årets slutt ca. 420 medlemmer og 8 æresmedlemmer

Asker husflidslag har hatt følgende aktiviteter:

• Årsmøte 26. februar på Prestegården.
• Vårmøte 28. mars på Asker prestegård. Tema var veving. Foredraget ble holdt av Charlotte 

Engstad som er håndvevemester og tekstilformgiver. Hun vever bl.a.  stoff til Asker- 
bunaden.

• Kulturuken i Asker 23-27. mai, både salgsutstillingen og styret deltok
• Åpen dag 25. mai på Asker prestegård i regi av Asker, Røyken og Hurum husflidslag. 

Aktivitetsdag med husflidsaktiviteter samt demonstrasjon av ulike håndverksteknikker samt 
salg av håndverksprodukter. I tillegg ble det holdt foredrag av hagearkitekt Jan Høvo med 
omvisning i Prestegårdshagen. Salg av hjemmelagde sveler, vafler og kaffe.

• Samling for kursledere og ledere av læringsverksted 22. august, informasjon og sosialt 
samvær. Enkel servering.

• Markedsdager i Asker sentrum 21. september. Vi hadde informasjonsstand og vitse frem 
Askerbunadene.

• “Kunst Rett vest” 21. og 22. september v/Rigmor Bové. Utstilling av bl.a. billedvev i  
stabburet på Asker prestegård.

• Høstmøte 26. September med temaet “Jakten på indigoblått”. Grete Gulliksen Moe holdt 
foredrag og viste frem tekstiler og teknikker, med indigo som “rød tråd”.

• 20. oktober var det Barnas verdensdager. Praktisk verksted for barn med toving om tema i 
Asker kulturhus. Ung husflid og Toveringen bidro.

• Husflidmesse 29.11.-01.012. på Venskaben.
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• Pynting av juletreet i Asker kulturhus i desember,
• Julemøte 05.12. på Asker prestegård med juleverksted, julegrøt og julefortellinger. 

Loddsalg, kaffe og kaker.
• Håndarbeidstreff mandag kveld og onsdag formiddag på Hasselnøtten.

Styret har hatt sterk fokus på økonomi, med behov for økte inntekter og fornuftig bruk av våre 
driftsmidler. Med midler fra Sparebankstiftelsen har vi oppgradert kurslokalene våre med utstyr 
og møbler tilrettelagt for Ung husflid og medlemmer i Asker husflidslag. Når det gjelder salg og 
kursvirksomhet i 2019, er både bunadassalg og inntekter fra kursene bedre enn forventet.

Rapportering – bruk av tilskudd fra Akershus Fylkeshusflidslag
Asker husflidslag fikk tildelt kr. 39 976 fra Askershus fylkeskommune i 2019. 
Vi skal etablere et nytt verksted for trearbeid. Kr. 25 000,- skal brukes til innkjøp av en benk og 
utstyr. Vi ønsker å utvide vårt kurstilbud med kurs for barn- og unge innenfor trefagene. Midler 
er satt av og skal brukes i 2020 når lokalene er klare.
Resten av midlene skal brukes til kompetanseutvikling av vår materialforvalter som har ansvar 
for formidling og veiledning om Askerbunaden. Hun skal delta på kurs i regi av Studieforbun-
det kultur- og tradisjon i Vågå. Dessverre fikk hun ikke plass i 2019, men er påmeldt neste 
kurs som er i oktober.

Bærum Husflidsforening

Bærum Husflidsforening er tilsluttet Akershus Fylkes Husflidslag og Bærum Kulturråd.
Bærum Husflidsforening holder til på Wøyen gård i Bærum og ble stiftet i 1922. Vi disponerer 
stor vevstue, verksted for trearbeid, stort og lite møterom, kontor og kjøkken. Vi disponerer 
også vevstue på stabburet og rom for dreiing på Mølla som tilhører gården.

Foreningen hadde 529 betalende medlemmer pr. 30.11.2019 og 8 æresmedlemmer.  Gunhild 
Lauritzen, Arnhild Hamdal, Greta Schrøder, Hilde Kvalheim, Ingri Ødegård, Emily Mohn 
Johannessen, Marianne Reed og Lisbeth Fagerlid.

Bærum Husflidsforening gir ut egen kurskatalog vår og høst, samt medlemsbladet Skyttelen 
går to ganger i året. Fra oktober 2019 blir nyhetsbrevet sendt til våre medlemmer pr. epost.
Styret har i perioden hatt 11 styremøter og 1 ekstraordinært møte.



Møter og aktiviteter
Det er arrangert 4 temamøter 2019;
- Origami v/ Gerd Jung Pedersen
- Boklansering v/ Wenche Roald
- Holdbart v/ Anne Guri Gunnerød
- Tredreiing v/ Reinhold Conrad

Stort medlemsengasjement på møtene
Det er arrangert 11 husflidskafeer i løpet av året, som får gode tilbakemeldinger. Alle husflid-
skafeer og temamøter er offentlige arrangementer og annonseres på hjemmesiden, facebook 
og lokalavisen. Dette bidrar til at ikkemedlemmer og interesserte fra andre deler av kommu-
nen/fylket kan besøke møtene. 
Representantmøtet på våren gikk i henhold til vanlige tradisjoner, fokus på arbeidsoppgaver 
og forventninger. Høstmøtet ble kombinert med sying av julepynt.
Sommerfest for kurs- og ringledere.

Kurs
Det ble i 2019 arrangert 44 kurs: flatvev, festbunad kvinne/mann, mannsbunad frakk, tove 
tøfler, skinnfell – søm i saueskinn, søm av skjørt/kjole, stor nisse, strikking , møbeltapetsering, 
kransebinding, spikking i rått tre, karveskurd, neverfletting, såpekurs, fermentering, bake med 
surdeig, urtekurs, brikkevev, knipling, hosebånd og meksikansk fletting. Vi ser at vi når nye 
deltakere med kortere kurs med fokus på blant annet mattradisjoner og miljø – det er moro!

Læringsverksted/ Ringer
Husflidslaget har arrangert 34 ringer i:
Billedvev, brikkevev, ølhøne, tæger, spinning, garnring, dagring i sløydsalen, knipling, farge-
sirkel, tekstile aktiviteter, spinning, skinn/skinnfell og meksikansk fletting.
Ung husflid arrangerte vår og høst 2019 2 helgekurs i søm, samt kurs i søm av jakke, rede-
sign og julegaveverksted.

I uke 26 deltok hele 36 barn mellom 8-13 år på sommerskolen vår.  Av aktiviteter kan nevnes, 
kjøkkentjeneste og baking, stofftrykk, spikking, søm, hoppetau, veving og dreiing. Vi ser en 
økende pågang på kurs for barn og opplever venteliste – det er flott, og skyldes kanskje Hus-
flidsklubben på Fornebu.

Husflidsklubb for barn fra 8 år på Fornebupiloten annenhver torsdag. Vi ser gode resultater ift 
nye Ung Husflidsmedlemmer med denne aktiviteten, og får flere besøkende fra Bærum Øst 
etter at dette samarbeidet med Fornebupiloten startet opp.
Barneaktiviteter er juleverksted og påskeverksted for barn fra 4 år. Disse barneaktivitetene har 
mange deltakere og får gode tilbakemeldinger.

Representasjon 
• Bærum Husflidsforening samarbeider med Asker Husflidslag om kurs og regionsmøter.
• BæruHusflidsforening har deltatt på Akershus Fylkes Husflidslags møter.
• Bærums Verk dagene i juni hvor deltakerne fikk lage hoppetau, samt promotering av 

Bærumsbunaden.
• Blomsterkransbinding på Høvikodden St.Hansaften.
• Sandvika byfest med promotering av Bærumsbunaden og hoppetaulaging.
• Wøyendagen 25.mai, vårt årlige vårmarked er en viktig del av vårt ansikt utad ovenfor 

Bærum kommune, der medlemmer og andre kan selge sine egen produserte arbeider. 
Barna kan kjøre med hest og vogn, samt snekre fuglekasser. Det var også i år en suksess. 

• Sang ved Bærum Pikekor og promotering av teaterforestillingen «Kampen om  
Wøyengutta».
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•  Høstturen denne gang, var en 5 dagers tur til Gotland.
• Julemarkedet 24-25. november var godt besøkt.
• Grøtmøte for alle medlemmer 2.desember.
• Foreningen har vært i lokalavisen Budstikka om kommende tredreiierverksted våren 2020, 

Husflidsklubben på Fornebu, Sommerskolen og bunader til Bærum Pikekor.
• Sømdugnad for Bærum Pikekor
• Sommeren 2019 ble det utført sømdugnad av 26 stk. Bærum bomullsbunader til Bærum 

Pikekor. Totalt jobbet 17 medlemmer av foreningen med klipping, søm og ferdigstillelse av 
bunadene som ble overrakt til pikekoret i starten av august. 
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Region Nedre Romerike vest

Lørenskog Husflidslag

Intro
Lørenskog Husflidslag holder til på Skårer gård/Lørenskog Bygdemuseum og ble stiftet 8. de-
sember 1982. Vi disponerer vevstue, verksted for trearbeid, møterom, lokale for husflidsutsalg og 
kjøkken.

Kurs
I 2019 arrangerte vi følgende kurs:
Tægerbinding (sammen med læringsverksted) (2), Brodering og montering av bunad (2), 
Kniplinger (2), Nupereller (2), Kvisthjerter og dekorasjoner (1), Naturdekorasjoner med eksperi-
mentelle teknikker (1), Sølvsmykker (1), Smykker i Art Clay silver (1), Origami (1), Brikkevev (1), 
Sykurs Wallenborg vesker (1), Symaskin for nybegynnere (1), Sykurs for ungdommer 14-26 år 
(1), Sy en jakke eller kåpe (1), Tredreiing for nybegynnere og litt øvet (2), Plantefarging (1), Nev-
erfletting (1), Masketeknikker (1), 

Læringsverksteder
Husflidslaget har hatt læringsverksteder i tægerbinding (sammen med kurs), figurskjæring, 
karveskurd, ølhøner, kniv, tredreiing, rosemaling, billedvev, veving på stor vev, sølvsmykker av 
ringer, Kniplinger og nupereller, Redesign av klær, Sy på maskin.

Ung Husflid 
Lørenskog hadde Ung Husflid-kurs både vår og høst 2019 med til sammen 23 barn.
Våren 2019 var det toving, ulike strikke- og hekleteknikker, decoupage og påskepynt som sto på 
programmet, og høsten 2019 sydde barna sin egen bukse.

Møter og aktiviteter
Det ble arrangert 8 temamøter i 2019: Colorblind Yarns (garnfargeri), Folkedrakter og bunader, 
Borddekorasjoner av naturmaterialer, Kakepynting, Sommeravslutning med utstilling av kursar-
beider, Barnigjen (håndlagede dukker), Orientering om utstillingen «Folkemusikk og nasjonal-
isme», Juledekorasjoner av rekved, Julemøte.

Som tidligere år har vi også arrangert strikkekafe og applikeringskafe som begge hadde møter 
hver 14. dag på formiddagen. Strikkekafe på kveldstid er arrangert ca. 1 gang pr. måned i 2019. 
Dette er kombinert med UFO-kvelder og er svært populært (totalt 8 møter).

I juni, juli og august har vi hatt totalt 4 møter med «Sommerquilt» som åpent hus.

I mai deltok vi på Den kulturelle skolesekken hvor alle kommunens 6. klassinger deltar. Løren-
skog Bygdemuseum står som arrangør for arrangementet, og Husflidslaget, Bygdekvinnelaget, 
Hagelaget og Historielaget bemanner stasjonene. Husflidslaget dekket 2 stasjoner: Ull (karding 
og spinning) og lompebaking.

Vi har deltatt på 3 markedsdager ved sykehjem i Lørenskog, hvor vi har vist diverse håndarbeid-
steknikker og stekt sveler for beboerne. 

Lørenskog kommune arrangerte for første gang en «Seniorfestival» i juni. Her hadde vi stand 
med informasjon og utdeling av kataloger, og i kafeen «Veiviseren» i Lørenskog Hus hadde vi 
strikkekafe. Masse folk til stede, så vi fikk vist oss godt fram!
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I vinter- og høstferien var vi med på Losby Besøksgårds aktivitetsuke for påmeldte skoleelever.
Vi deltok 2 dager i hver ferieuke med hhv. toving, spikking og lompebaking.

Vi har også vært med på strikkehjelp for 4. klassetrinn ved Solheim skole i Lørenskog.
Totalt 9 medlemmer deltok fordelt på i alt 6 dager.

Vi har arrangert påske-, høst- og julemarked. På påske- og julemarkedet hadde vi også verksted 
for barn, og barn kan også delta på lompebaking på julemarkedet. 
Julemarkedet hadde i 2019 ca. 60 utstillere som solgte egne produkter. 

Vi hadde også én dag juleverksted for barn på Metro senter.
I tillegg hadde vi også promoteringsdag for husflidslaget på Metro kjøpesenter høsten 2019. Laget 
stilte med 8 medlemmer som demonstrerte sine husflidsteknikker og informerte om lagets aktivi-
teter.

Vi er også ansvarlig for salg av all mat og drikke på St. Hans-feiringen på Skårer gård. Dette er 
et svært stort arrangement, med aktiviteter for barn, dans til levende musikk etc. Alltid høyt antall 
publikum som deltar, anslagsvis +/- 1000 besøkende.

Vi har ellers kafédrift ved alle større arrangementer på Skårer gård.

I 2019 arrangerte vi sommertur til Fredrikstad og Røed gård på Jeløya og juletur til Kistefos muse-
um, Grindakervev og Granavolden Gjæstgiveri.

I november deltok vi på utstillingen «Folkemusikk og nasjonalisme» som var arrangert av Løren-
skog kommune, Akershus musikkråd og folkemusikkonsulenten i Akershus. Husflidslaget fikk et 
hjørne i utstillingen hvor vi viste Lørenskogdrakten og arbeider laget av medlemmer – tredreiepro-
dukter, kniver, tæger og gyllenlær.

Samarbeid
Lørenskog Husflidslag samarbeider med:

• Lørenskog kommune: 
- Den kulturelle skolesekken 
- Aktiviteter ved sykehjem i kommunen  
- Strikkehjelp på barneskoler (etter behov)

• Lørenskog Bygdemuseum (Museene i Akershus, MiA) 
-   Leie av lokaler

     -   Deltakelse i driftsråd
     -   Samarbeider ved bygdedag, kulturminnedag, påske- og julemarked og St. Hans-arrange 
         ment og Den kulturelle skolesekken

• Metro senter
     -  Juleverksted for barn

• Losby Besøksgård:
     -  Aktiviteter for skoleelever i skolens høst- og vinterferie

Rødlisteteknikk
Tæger er vårt rødlisteprosjekt, og vi har hatt kurs og læringsverksted (slått sammen) både vår og 
høst 2019. 
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Rapportering – bruk av tilskudd fra Akershus Fylkeshusflidslag 
Lørenskog husflidslag mottok 26.908 kroner i tilskudd i 2019.
Vi har benyttet noen midler til innkjøp av to symaskiner som i hovedsak brukes til Ung Husflid. 
Det kan være behov for to nye symaskiner i 2020 fordi 
antallet deltakere til Ung Husflid har økt og søm er en 
svært populær aktivitet.

For å øke rekrutteringen av medlemmer og drive mer 
aktiv promotering av laget, har vi fått laget to roll-ups som 
vi anser dekker kriteriene for tildeling.

HOLDBART er en satsing også i vårt husflidslag. Vi vil 
engasjere oss i et samarbeid med skolene i Lørenskog 
gjennom Grønt Flagg. En del av midlene vil gå til dette, 
blant annet innkjøp av materiell og betaling for kursholder 
til kursene som er en del av opplegget.

Vi har også et behov for å oppgradere utstyr til tredreiing. 
Vi har planer om å kontakte skolene for å tilby kurs i tre-
dreiing og har behov for fornying av noen maskiner.
Dette føyer seg inn i tiltak for å få rekruttert yngre med-
lemmer til laget.

Annet
Etter forespørsel fra Lørenskog menighet har Signe Berg brodert ny alterduk til Lørenskog kirke. 
Den ble sydd etter mønster fra den gamle duken. Duken er 6 meter lang, og det var et møysom-
melig og tidkrevende arbeid. 

All ære til Signe for dette imponerende arbeid!
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Nittedal Husflidslag

Nittedal husflidslag holder til på Utheim Grendehus i Nittedal kommune og ble stiftet i 1983. Vi 
disponerer «Hemsen» med møterom og kjøkken.

Kurs 2019
 Det ble arrangert kurs i søm av klær, bunadbrodering, tovekurs, naturdekorasjoner, stichery og 
applikering (håndsøm), kniplekurs – smykkekurs. Høst: Kniplekurs, bunadbrodering, sømkurs, 
naturdekorasjoner. 

Læringsverksteder 2019 
Billedvev, toving, karveskurd, skinnsøm/tæger, lappesøm, knipling, 
hardangersøm, lappesøm m/lærer, brikkevev. Høst: billedvev, 
karveskurd, toving, skinnsøm, tæger, lappesøm, knipling, hardanger- 
søm, brikkevev, lappesøm m/lærer.

Ung Husflid 
Vi har 40 barnemedlemmer og 21 ungdommer. Det ble arrangert 4 
kvelder på våren og 4 på kvelder på høsten med ulike teknikker. Det 
deltok 15 barn vår og 14 barn høst på disse kveldene. De sydde på 
symaskin, tovet, strikket og vevde bånd på brikkevev.

Ungdom
 Det ble arrangert kniplekurs for ungdom.

Sommerskolen 
Ble gjennomført uke 26. Det deltok 34 barn og 7 ungdommer. Ungdommene holdt til på Hemsen 
og sydde seg kjole. Barna kunne velge mellom å sy på symaskin, strikke, hekle, veve, spikke, lage 
smykker, tove/nålefilte, dreie og lage hoppetau. 

Kulturfaktor 
Nittedal kommune arrangerte Kulturmarked ved Kulturhuset «Flammen» 14. september. Husflid-
slaget deltok med barneaktiviteter, nålefilting og hoppetau. Vi solgte også pakker med garn og 
mønster til Nittedalsvotten og delte ut programmet vårt.

Juleverksted 
Dette ble arrangert på Utheim.Ca 100 deltok

Møter og aktiviteter  
Tre åpne møter der to hadde foredragsholdere utenfra. På årsmøte 
var glasskunstner Frøydis Samuelsson og informerte om sitt arbeide 
og atelier. 
I mars arrangerte vi husflidshelg på Utheim. I august var det dugnad 
på Hemsen i forbindelse med legging av nytt gulv.
Det ble arrangert lagekveld til Husflidsmessen som ble avholdt siste 
helg i november. 
Det har vært «Åpent hus» hver onsdag gjennom hele året og vi har 
hatt 8 håndarbeidskafeer på forskjellige steder i bygda.

Turer 
Sommerturen 1. juni gikk til Midgard vikingsenter, Tønsberg sentrum og Engø gård på Tjøme. 
Juleturen 30. november gikk til Bærums verk..



Samarbeid 
Nittedal husflidslag samarbeider med Nittedal Knivlag. Knivlaget bidrar på Ung Husflid og Som-
merskolen med spikking.
Rødlisteteknikk
Nittedal Husflidslag har valgt tæger og kniplinger og vi hadde kurs og ringer i disse teknikkene. 

Rapportering – bruk av tilskudd fra Akershus Fylkeshusflidslag
Vi har mottatt kr 22 773,- fra Akershus Fylkeshusflidslag. Midlene er 
brukt til ung husflid på sommerskolen og ung husflid med kveldsmat, 
kr 14 807.-, samt trykking av katalog, kr 8 030.- med omtale av “Hold-
bart” prosjektet som vi skal ha i mars. Totalt kr 22 837.-.

Rælingen Husflidslag

Rælingen Husflidslag ble stiftet 1982 og holder til på Heimen Grende-
hus i Rælingen.
Vi disponerer et stort rom med vever, gode arbeidsbord og lagerplass.

Kurs
Det ble i 2019 arrangert til sammen 13 kurs: 4 kurs i Bunad, 2 dag og 
2 kveld. 1 håndsøm/lappeteknikk, 3 quiltekurs, 2 tovekurs, 1 Hardan-
gersømkurs, 1 Magic Loop strikkekurs og 1 Sy i jersey.

Læringsverksteder
Husflidslaget har hatt læringsverksteder i vev, lappeteknikk, bunad og 
broderi.

Ung Husflid
Det har deltatt 11-13 jenter på hvert kurs. De har jobbet med, lappe- 
teknikk, bokbinding, toving, strikking og bruk av symaskin. Det har 
vært 2 kurs i Ung husflid, 7 kvelder hver gang i vår og høstsemes-
teret. Hvert kurs avsluttes med utstilling og inviterte gjester. Det har 
vært veldig populært med ung husflid dette året, og vi har hatt vente- 
lister på begge semestrene.

Møter og aktiviteter
Det har blitt avholdt 9 styremøter og 1 regionsmøte på Heimen. Det 
er håndarbeidstreff hver mandag kveld. Det har vært 9 temamøter 
og 1 årsmøte. Møter med Kulturrådet, Kulturforum og Historielaget. 
Vi har deltatt på, Regionsmøter og årsmøte i AF. VI har hatt salg 
i forbindelse med Fjerdingbyfestivalen og åpning av Bygdetunet, 
høstmarked og stort julemarked på Heimen. Vi var også med på 
Julemarkedet på Bygdetunet i samarbeid med Historielaget og 
Bygdekvinnelaget. Vi har hatt strikkekafe med veiledning på Rælin-
gen bibliotek 4 kvelder, vår og høst 2019.

Vi arrangerte en meget vellykket tur til Strikkefestivalen i Fredrik-
stad i høst. Det var over 20 medlemmer som reiste og vi spiste på 
Engelsviken, som kan anbefales.

Samarbeid
Rælingen husflidslag samarbeider med Historielaget, Bygdekvinnelaget, Rælingen bibliotek og 

17



18

Kulturetaten i Rælingen kommune. Vi samarbeider om aktiviteter/ marked på Bygdetunet og strik-
kekafe på biblioteket. Laget jobber aktivt med å rekruttere flere medlemmer, og vi har fokus på å 
bli mer synlige på sosiale medier.

Vi opplever økt interesse for lagets aktiviteter og mange vil delta på kurs. 

Skedsmo Husflidslag

Skedsmo Husflidslag holder til i gamlebanken Tingvold i 
Gjoleidveien på Skedsmokorset. Laget ble stiftet 1978. Her 
disponerer vi vevstue, treverksted, møterom, kontor, kjøkken 
mm. Vi har store utearealer hvor vi om sommeren arrangerer 
kreativ uke, sommerskole for barn hvor ca. 135 unger deltar 
på ulike aktiviteter. Vi låner skolekjøkken rundt forbi til plante 
og soppfargekurs samt div matkurs. I tillegg leier vi en avde-
ling på Vestvollen barnehage til vevkurs.

Kurs
Det ble i 2019 gjennomført kurs i grindvev, lærarbeid, bunad-
brodering/montering (5 kurs), Søm av klær (3), skinnfellsøm 
(2), veving (2), div tovemiks (6), spinning, brikkevev (2), pil-
fletting (2), nunofilting (2), lindebasttau, kiper, plantefarging, 
soppfaring, nålefilting, kranser i naturmaterialer, juleverksted for voksne og sylte/rull, totalt 35 kurs. 

Læringsverksteder
Husflidslaget har hatt læringsverksted i tre/spikking, skinfellsøm, veving, lappeteknikk, toving, 
spinning, billedvev, brikkevev og plantefarging. Hver onsdag formiddag ble det arrangert husflidstr-
eff og 1 mandag i måneden er det strikke- kafe.

Ung Husflid
Vi har mange Ung Husflid-medlemmer og har arrangert 5 kurs. Våren hadde vi kurs i søm av 
skjørt og div vevteknikker, både monicavev, kabylsk vev og brikkeve 18 barn og unge deltok. 
Høsten var det kurs i monicavev, søm av forkle og julebakst samt toving av nisse. Totalt 49 deltak-
ere på høsten. 

Den første uka i skoleferien arrangerte vi sommerskolen «Kreativ uke» med 136 barn og totalt 35 
formidlere.13 av formidlerne var ungdommer. Det er mange ivrige 
barn og stor produksjon denne uka. Vi fordeler ungene på ulike 
aktiviteter innen toving, søm, spikking, snekring, lærarbeid, veving, 
tegning/maling, matlaging etc. 
Vi var med på Barnas Dag på bygdemuseet og lagde hoppetau og 
pinnevev med mange barn. Vi hadde også 70 barn og 50 voksne 
innom på juleverkstedet 2. lørdag i advent. 
I tillegg har vi bidratt med ungdommer som formidlere på verdens 
kuleste dag på Akershus festning.

Møter og aktiviteter
I løpet av året har vi hatt 7 temamøter om bl.a. kreativt redesign, 
garnmagi med plantefarging (rødlista vår), Veva design, naturdekorasjoner, neverfletting, tema 
Holdbart og julemøte med grøt og ull- engler. Vi har hatt 9 strikkekaféer med kaffe, prat og små 
temaer. 



«Ut i det blå-turen» var i år kortreist og «miljøvennlig». Vi fikk omvisning i 
Skedsmo kirke med presten vår, og etterpå gikk vi en 
runde i områder rundt kirka med historielaget. Det er mye interessant his-
torie rett utenfor døra vår.  

I forbindelse med «Den kulturelle skolesekken» i Skedsmo kommune 
stiller laget med formidlere til aktiviteter for 7. klasse (Husebydagene) og 
6. klasse (Vikingdagene). Her bidrar vi med toving av sitteunderlag, spik-
king, veving på flatvev og brikker, spinning på håndtein og med slindring 
og flatbrødbaking.
Julemarkedet ble tradisjonen tro holdt på Skedsmo Bygdemuseum første 
helga i advent.  Juleverksted for små og store ble arrangert lørdagen etter. 
Dette er store årvisse arrangementer som er godt besøkt hvert år. 

Samarbeid
Skedsmo Husflidslag samarbeider med Skedsmo kommune 
i forbindelse med leie av Tingvold og Vestvollen barnehage, 
samt Den kulturelle skolesekken. Vi samarbeider også med 
Huseby gårds venner og Akershus fylkesmuseum om bruk 
av bygdemuseet og bestyrerboligen til julemarked og Kultur-
minnedag.

Rødlisteteknikk
Skedsmo Husflidslag har plantefarging som «Rødliste-
prosjekt» og arrangerte kurs og foredrag om dette i 2019.

Rapportering – bruk av tilskudd fra Akershus 
Fylkeshusflidslag
Vi fikk kr 13 250,- i støtte fra AF til å gjennomføre «smale kurs» i lindebasttau og kiper (søknad 
2018). Begge kursene ble gjennomført og i 2020 videreføres dette med kurs i vedmeis og 
sponkurver. Dette er gode norske kurvtradisjoner som er verdt å ta vare på. 
Vi mottok kr 33 257,- i støtte fra AF i 2019 som vi har brukt til gjennomføring av sommerskolen.

Region Nedre Romerike øst

Fet Husflidslag

Fet Husflidslag holder til på Sootbrakka i Fetsund og ble stiftet i 1985. Vi disponerer vevstue, rom 
for toveaktiviteter, to møterom for annen aktivitet og et lite kjøkken. Temamøtene våre avholdes i 
Bestyrerboligen på Fetsund Lenser, da Sootbrakka er lite egnet til denne typen møter pga trafik-
kforhold utenfor huset samt ei bratt trapp inni huset for å komme opp til møterommene.

Kurs 
Det ble i 2019 arrangert kurs i Strikkemaskin, Bunadssøm og montering (vår og høst), Toving av 
sitteunderlag (vår og høst) , Toving av dompaper, Nisser og hjerter, Laging av vårruller, Maritim 
taufletting, Produktfotografering,  Nålefilting av figurer, Betongkurs og  Lefsebaking. Vi hadde også 
en kveld med demonstrasjon av Såpelaging. 2019 ble et svært godt år for Fet Husflidslag med 
hensyn til kurs. Alle kurs ble gjennomført og enkelte også med ventelister. God markedsføring via 
Facebook og Instagram har vært avgjørende for denne suksessen.
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Læringsverksted
Husflidslaget har hatt læringsverksted i vev, billedvev, toving, dukker/nisser, strikkemaskin, sprang 
og trearbeid.

Ung Husflid 
Fet Husflidslag arrangerte juleverksted for barn i forbindelse med julemarkedet og bidro også med 
Sommeraktivitet som er fellesarrangement organisert av Frivilligsentralen i Fet Kommune hvor 
frivillige lag og foreninger tilbyr aktiviteter av ulike slag uke 1 i skoleferien. 

Møter og aktiviteter 
2019 har vært et jevnt, godt år med bra frammøte på åpne arrangement og god bredde i temaene. 
Gjennom året har det vært avholdt 9 temamøter med følgende innhold: Maritimt tauarbeid, 
Kunstneriske strikkeskjerf, Påsketema med toving av kyllinger og egg, samt hekling av egg, 
17.mai bånd i brikkevev, Nålefilting, Hjemmebrygg av øl, Matter av stoffrester (søm) og julemøte 
med markering av 90 årsdagen til vårt æresmedlem. I tillegg sensommertur til Grinaker vev og 
Hadeland Glassverk. Fet Husflidslag er årlig med på Skauendagen som er et felles arrangement 
for alle frivillige lag og foreninger i august samt julemarkedet på Fetsund Lenser. Stemningsfullt og 
hyggelig.

Samarbeid
Fet Husflidslag samarbeid med Fetsund Lenser er knyttet opp mot julemarkedet. Vi leier for øvrig 
Sootbrakka av Fetsund Lenser, et hus som har vernestatus. Det vil si at vi gjør en viktig jobb med 
å holde huset levende og full av aktivitet. 

Rødlisteteknikk
Fet Husflidslag har for flere år siden valgt Sprang som «Rødlisteprosjekt». Ei gruppe på 6 person-
er møtes fortsatt jevnlig for å jobbe sammen, I  2019 har gruppa vært svært aktiv med bregding av 
et bilde i anledning Herborg Wahls 90års dag. En heder for det arbeidet hun har gjort for å fram-
heve sprangteknikken i Norge. Ideen til motiv kom fra Sylva, Tsjekkia, og i februar 
kom hun og Hana ( en annen sprangentusiast som gruppa har fått god kontakt med), til Fetsund 
for å starte arbeidet med bildet.  I løpet av våren og høsten, ble bildet ferdigstilt og overrakt på 
markeringen av 90 årsdag i desember. Sylva og Hana var da tilbake og bidro med sang, spill og 
taler. I Fet har vi hatt stor glede av denne internasjonale kontakten og erfaringsutvekslingen.
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Grende Husflidslag

Grende Husflidslag holder til på Sørumsand i Sørum kommune og ble stiftet i 1964. Vi disponerer 
vevstue, sykrok med symaskiner, møterom og kjøkken.

Kurs 
I 2019 ble det arrangert redesign, lappeteknikk, 2 spinnekurs, brikkevev samt lefse- og flatbrød-
baking. Vi har måttet avlyse ett kurs på grunn av for liten interesse/manglende påmeldinger.
Ringer 
Husflidslaget har hatt 2 stk vevringer, skinnfellring, lappering og billedvevring.  
Ung Husflid 
Har 6 b/u-medlemmer. Vi har hatt ett kurs  i vår og to «småkurs» i høst for Ung Husflid.  Barna har 
lært makramé, dekorert speilrammer og gjennomgått kurset «Vi spikker».  De er ivrige og lære-
villige.

Møter og aktiviteter 
Vi har temakvelder som er åpne for alle (også ikke-medlemmer) hver måned med ca. 20 deltakere 
hver gang. Temaer har vært: makraméugler, toving m/alpakkaull, japansk bretteteknikk (tekstil-
brikke), fikselaug, hosebånd, skinn samt betongstøping.  Videre har vi hatt årsmøte samt julemøte 
med grøt og nålefilting av pepperkakefigurer.

Likeledes har vi strikkekafe den første torsdagen i måneden.  Strikkekafeen, som har vært holdt 
på Trines go’kaker har fra 2019 blitt flyttet til Jasmin’s Café i FOKUS butikksenter på Sørumsand.  
Dette har vært svært vellykket og det møter opp ca. 30 deltakere hver gang.
Vi blir også invitert til å delta på forskjellige arrangementer, både i FOKUS butikksenter og ellers 
rundt om i kommunen og forsøker så langt det går å delta på de fleste av disse.

Samarbeid 
Grende Husflidslag samarbeider med den nye garnbutikken på Sørumsand, «Hjerte for ull» 
som tok over etter «Veslestua» da denne ble nedlagt tidlig i 2019. «Hjerte for ull» selger møn-
ster og garn til Sørum-votten og Sørum-genseren. I tillegg samarbeider vi med bokhandelen på 
Sørumsand som også selger oppskriften til votten og genseren. 

Rapportering – bruk av tilskudd fra Akershus Fylkeshusflidslag
Dette har vi brukt til innkjøp av fargekopieringsmaskin samt til trykkblokker for skinn.



Hemnes Husflidslag

Hemnes husflidslag holder til sentralt i Hemnes. Innflytting skjedde i 2018 og det er tjenlige lokaler 
som man har hatt glede av i 2019. Sentral beliggenhet, synlighet og lett atkomst er stikkord.
I Hemnes driftes det en søndagsåpen butikk som selger produkter laget av medlemmer.

Kurs 
Søm av barneklær, sy klær til deg selv, Nålefilting, Lær å flette Zarzokurv, Ølbrygging og Takkbakst 
samt Kurs i sølvsmykker.

Møter og aktiviteter
Trilletreff, strikkekafeer både på dag og kveld. I september hadde vi besøk av Lise Wolden som 
inspirerte til gjenbruk og redesign.
Vi har bla hatt en kveld hvor vi brukt trematerialer for å skjære ut på båndsag, støvler, som vi etter-
på dekorerte! 

Julemarkedet er som i mange andre lag en viktig begivenhet for laget og for lokalsamfunnet.

Læringsverksted
Karveskurd hver uke og sykvelder hver annen uke. 

Ung Husflid 
Arbeid med barn og unge er sentralt i Hemnes. Dette vises igjen i en andel barn/unge på 23%. Og 
tilskudd fra Akershus Fylkeskommune har gått til denne virksomheten. 

Kurs spesielt rettet mot unge, er gjennomført med tema; Overføring av bilder, Lage drømmefanger 
og hekle blomster samt Brikkevev. I tillegg ble det arrangert påske- og juleverksted. På juleverk-
stedet ble det laget fine rognebærhjerter på ståltråd og også voksne kunne lage fine tujanisser på 
det samme juleverkstedet!  Aktivitet for flere generasjoner. 
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Høland Husflidslag

Høland Husflidslag holder til på Bjørkelangen og ble stiftet i 1979. Vi har vevstue og fellesrom.

Kurs
Vi har hatt korte kveldskurs med instruktør i form av temakvelder i:
• Strikking av «nye» varianter av vrangborder
• Magic loop
• Meksikansk fletting
• Hekling av vesker
• Binding av dørkrans av edelgran
• Bretting av papirstjerner

Læringsverksted
Vi har hatt læringsverksted i vev, brodering, treskjæring og lappeteknikk/quilting.

Ung husflid
Vi har ingen aktiviteter innen Ung Husflid.

Møter og aktiviteter
Vi har hatt 8 temamøter i tillegg til årsmøtet.
Vi har hatt strikkekafe på Kjelle Videregående Skole; 15 møter med 
forskjellige teknikker, bl.a. strikking av Ambulansedukker (lommeven-
ner). 
Det har vært Åpent Hus på lokalet vårt 2 ganger i måneden hvor delt-
agerne kan sy, veve, strikke, brodere osv. 
Vi har deltatt på strikkegudstjeneste i Bjørkelangen Kirke.
Vi deltok på «Stuttreist og Himlaga», en matfestival i Aurskog-Høland, med presentasjon av laget 
og salg av produkter.
Høland Husflidslag er avhengig av lotteri for å dekke løpende kostnader til husleie og drift.
40-års jubileet vårt ble feiret på Aur Gjestegård.

Skauen Husflidslag

Skauen Husflidslag er en del av stiftelsen som eier og drifter 
ærverdige Aur Prestegård. Laget deltar på mange dugnader for å 
holde prestegården i orden. Aur Prestegård er åpen hver helg mellom 
jonsok og olsok med et yrende liv med aktiviteter og kafe. Dette 
drives på dugnad av oss som er stifterne.

Kurs
2019 har vært et år med stor kursaktivitet. Det ble arrangert kurs i 
filering, mini-macrame, hekling nybegynner, nunofilting, pil, betong-
kurs, hjertekurs, strikking nybegynner, brikkevev, toving av geitebukk, 
lefsebaking og kransebinding.

Læringsverksted
Det har vært ukentlig veving på loftet i prestegården og annenhver 
mandag strikkekafe/håndarbeidskveld og lappering.

23



Utstilling
I sommer arrangerte Skauen Husflidslag utstilling i Grisehuset med tema «Holdbart». Denne var 
godt besøkt hele sommeren. Flere av de besøkende lot seg imponere og inspirere av de utstilte 
produktene.
Husflidsdagen
Husflidsdagen hadde også tema Holdbart og ble markert med åpen utstilling i Grisehuset i tillegg 
til at Ung Husflid holdt sy-kurs i re-design for barn og ungdom. 

Tur
Årets tur gikk til Hadeland Glassverk med blåsing av glass og besøk på Strikkeutstillingen «Knit-
wear – Chanel to Westwood»

Markeder
I tillegg til høstmarked hadde vi vårt årlige julemarked sammen med mange andre utstiller på Aur 
Prestegård. Dette markedet trekker mange besøkende pga bredde i produktspekter og rammen 
rundt det hele.

Møter og aktiviteter
Temaer for medlemsmøter har vært mini-macrame, lysdypping, holdbart og særlig vellykket var 
møtet med tema: «Lykkelig er den som eier en bunad».  Her møtte 15 personer opp for å lære mer 
om stell av bunad. 

Ung Husflid
For barn og unge arrangerte vi påske- og juleverksted samt sykurs i redesign (jfr Husflidsdagen)

Rapportering – bruk av tilskudd fra Akershus Fylkeshusflidslag
Tilskuddet er brukt til husleie.

Region Øvre Romerike

Eidsvoll Husflidslag

Eidsvoll Husflidslag holder til i eget hus, Badeløkka, beliggende i historisk miljø ved Eidsvoll kirke. 
Bygget er stort og har kjellerrom hvor vi snekrer og lager takkebakst, kjøkken og storsal med plass 
til å sette opp systasjoner, holde lagedager, strikkekafè og selskaper. Vi har også et mindre møte- 
og kursrom og rom for utstyr og materialer. I to hele etasjer er vevstoler sterkt prioriert for å ivareta 
lagets lange og stolte tradisjon på området. 24
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Kurs og ringer
Veving står sterkt i Eidsvoll Husflidslag og laget har både vevkurs og 
vevring. I tillegg er det ringer i karveskurd, knivlaging og strikking. 
Kurs i takkebakst er gjennomført også i år og vi har hatt kurs i rede-
sign/søm.  

Ung husflid
Fast aktivitet er lagedager for barn, som gjennomføres to dager i 
høst-, vinter- og sommerferie. I tillegg stiller vi hvert år med hoppe- 
taulaging under sesongåpningen på Eidsvoll Bygdetun. Dette året ser 
styret på muligheten for å styrke Ung Husflid og etablere kvelds-tilbud 
for unge.

Møter og aktiviteter
Uformelle kveldstreff, åpne for alle, gjennomføres en gang i mnd. I 
tillegg har vi hatt temamøter om håndarbeid i vikingtid og uttrykk 
i språket med bakgrunn i håndarbeid. 

Holdbart
Eidsvoll Husflidslag er i startgropa i forhold til hovedsatsning-
sområdet, Holdbart. Vi har hatt en temakveld med besøk 
fra håndarbeidskonsulenten og i tillegg et kveldstreff med 
strømpestopping i fokus. Tema Holdbart tar vi med oss inn i 
2020.

Utstillinger og egne produkter
Laget har flere egne mønstre/produkter. 
Fra tidligere har vi Eidsvollduken, strikkegenser, -votter, -tøffel 
og   -pannebånd. 2020 håper vi å finpusse og få ferdig mønster til ny lue, som det har vært jobbet 
med i 2019. 

Hurdal Husflidslag

Hurdal Husflidslag holder til på Fjøset , Brustad gård i Hurdal og ble stiftet 1977. På ”Fjøset”  har  
vi vevstue, kurs/møterom, og kjøkken i samme rom.

Kurs
Det ble i 2019 arrangert kurs i Rosemaling, skinnfellsøm,småsøm skinn og skvarellmaling.

Ung Husflid
Vi er et lite lokallag og har ikke ung husflid.

Møter og aktiviteter
Vårsesongen 2019 (jan-juni) og i høstsesongen (aug-des) hadde vi strikkekafeer hver uke. 

Vi hadde sommeravslutning den 17. juni hos Jane Tangen. Vi begynte med et styremøte, og siden 
ble det grillmat og kaker.

Høsten startet med en medlemstur til Toten og Hadeland hvor vi besøkte Fredholm hageopplev-
elser, Grindakervev, Glasslåven kunstsenter, Søsterkirkene på Gran. Middagen var på Lokstallen 
før avreise til Hurdal. Det var bare positive tilbakemeldinger fra dem som var med på turen (ca.10 
stk.).
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I hele 2019 har vi hatt et prematurt strikkeprosjekt gående. Medlemmer i Hurdal husflidslag kunne 
strikke tepper, sokker, votter og luer i prematur størrelse og til nyfødte. Plaggene fra oss i Hurdal 
skulle leveres til Amanda prosjektet og Fra vesla som igjen leverte til prematuravdeling på AHUS 
og Ullevål sykehus. Uvisst om hvor mange av våre medlemmer som ble med på dette prosjektet.
Styret bestemte derfor sent i høst at vi skulle ha et eget strikkeprosjekt hvor medlemmer som ikke 
medlemmer, kunne strikke til nyfødte i bygda. Ut ifra Helsesøsters beregning, trenger vi ca. 30 sett 
med votter, luer og sokker. 

Husflidslaget arrangerte også «fiksedager» på Fjøset den 21.9 - 22.9, hvor medlemmer som ikke 
medlemmer, kunne komme for å få stoppet sokker, fikset klær, sydd i glidelåser, etc., men dette 
var det liten interesse for da bare en person stilte opp denne helgen.

Helgen 23.-24. november arrangerte laget og julemarkedskomiteen nok en gang julemarked på 
Molstad. Vi gjentok suksessen med håndtrykket papirposer til selgerne. Det var mange flotte 
kvalitetsprodukter for salg. Det ble et godt salg.

Nannestad Husflidslag

Husflidsåret 2019 har, som tidligere år, vært et aktivt år.

Representasjon 
Årsmøtet i Akershus fylkeshusflidslag med 3 representanter.  Kari Schei, Sissel Riksen og Linda 
Aasan.

Lokaler
Husflidslaget har i 2019 forberedt flytting til nye lokaler.  Huset er gammelt.  Det skal bygges et 
Kultur tun i Nannestad hvor Husflidslaget får nye og moderne lokaler.  Det er gjennomført rydde/
kaste dugnad i i påvente av flytting.
Kurs
Det var planlagt 9 kurs for vår og høst, med til sammen 62 deltagere. Det har vært vanskelig å få 
nok påmeldte til enkelte kurs, noe som har ført til avlysninger. Det ble produsert kursprogram på 
papir og digitalt, samt annonsering i digitale medier. Facebook er vår primære nettside for å nå ut 
med informasjon. Det er 1083 følgere i 2019, en økning på 100 i løpet av foregående år.

Vevringen, vev, kurs
Vevringen Gledes rommet har aktivitet flere dager i uka. 8 medlemmer med egen vev, samt de 
som leier vev på huset.
Vev er fokusområde som rødliste prosjekt. Det satses på rekrutering av nye vevere, samt opp-
rettholdelse av et godt og trivelig miljø for alle, nybegynnere og erfarne vevere.
Det har vært kurs vinter/vår med 35 deltagere totalt. Vev opplæring modul 1, lerret og lerrets- 
avarter. På huset er det 22 vever, samt mange Monica vever for Ung husflid. Vev miljøet på huset 
er i stadig vekst, på landsbasis et av de største vev miljøene. Tirsdager er vevdag i storsalen, 5 t 
hver gang, 200 timer i året. Ny runde, modul 2 startes i 2020.
 
Frøken Dahlens kafé
Lavterskeltilbud med strikke kafe og temakvelder. Strikkekafeen er et populært møtepunkt der 
praten går lett og takhøyden er stor. Kreativiteten gror og vi lærer av hverandre hvis vi står fast i 
strikking, hekling eller hva det måtte være.

Ung Husflid & Ungdomsflid 
Vår 2019, 6 kvelder. Fri aktiviteter, nålefilting, påskepynt, papirblomster og verdens minste vev, 
samt sommeravslutning. 
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Høst: 5 kvelder med tenn briketter, sydd luer og pannebånd, lagd bilder av skjell og natur materi-
aler, julepynt og bakt lefser til juleavslutningen.

Sommerskolen og vinterferien 
2 aktivitetsdager i vinterferien. Det var 11 deltagere og 3 voksne. Barna sydde luer, trykket på stoff 
og sydde tøyposer av det trykte stoffet, samt lagde snorer til posen.
Sommerskolen hadde 20 deltagere. Godt bemannet md voksne og ungdommer som tidligere har 
deltatt på sommerskole. Tema, søm av gympose med lommer, spikking av knagger og smørkniv-
er, skinnsøm og veving av ryer. Uteaktivitet. I pausene lekte barna sammen på tvers av grupper.  
Avslutning med utstilling, kaffe og kaker, loddsalg.  Meget godt oppmøte fra foreldre, søsken og 
familier. Sommerskolen er gøy, og det er gøy og givende å jobbe sammen med barna.

Nannestadfestivalen
Husflidslaget har også i 2019 hatt stand på festivalen. Det ble arrangert konkurranse Nannestads 
raskeste strikker. Egen klasse for menn med 5 deltagere og med ordfører i spissen.  Ung husflid 
hadde egen stand med gratis barneaktiviteter. Stand brukes og til medlemsverving loddsalg, strik-
kekafe og utdeling av kurskatalog.

Julemarked
9.-10 november - 14 utstillere. Bra besøkt til tross for konkurranse av andre arrangementer samme 
helg. Miks av gamle og nye utstillere som virket rimelig fornøyde selv om man ønsker seg enda 
flere kunder og større stand.

Juleavslutning for medlemmer 
Trivelig kveld i Storsalen på Heimskringla, hvor det ble servert julegrøt, pakker og trivelig rundt 
bordet.

Sommeravslutning for medlemmer 
Det ble servert koldtbord, kaker og kaffe, loddsalg og god stemning som vanlig. En gledelig gjen-
ganger på alle våre tilstelninger.
Jubileumsfest
Årets høydepunkt, og markering av Husflidslagets 25 års jubileum, 7. september. Det var duket til 
fest med nydelig mat. Medlemmer og inviterte gjester som ordfører Hans Thue, kultursjef Ronny 
Nilsen og leder for OK-utvalget Karl Henrik Laache, 40 gjester til sammen.

Vinner av fanekonkurransen ble kåret og Ingrid Løkken mottok prisen på kr 5000. Musikalsk 
innslag. En vellykket fest med tilhørende festtaler som refererte til 25 års historie, samt historiske 
bilder på veggene, og ikke minst atmosfæren i det gamle skolebygget.



Nes Husflidslag

Dette året har vært spesielt for Nes husflidslag, men vi er godt fornøyd med det vi har fått til. Vi 
samarbeider godt med Nes frivilligsentral om håndarbeidskafeer og oppstarting av «fiksekvelder». 
Vi har opprettholdt aktiviteten på vevstua vår, som er sentral i vår virksomhet. Vi har hatt trykking 
på T-skjorter på Gamle Hvam.

Kurs
I høst har vi hatt kurs i takkebakst, billedvev, sykurs for nybegynnere og bunadskurs, som fortset-
ter våren 2020.
Nes husflidslag har i 2019 vært i en slags unntakstilstand deler av året, noe dessverre også vårt 
medlemstall viser. En forklaring på dette er følgende: Nes husflidslag har leiet lokaler av Nes 
kommune i Årnes Gamle skole, ca 100 m2 – to rom og et kott i en årrekke. Her vi har avholdt våre 
møter og hatt vår vevstue med 11 vevstoler.

Høsten 2018 mottok vi oppsigelse fra kommunen på et av våre rom. Dette medførte at vi måtte 
avhendige flere vevstoler og annet interiør. Våren 2019 skulle vi inngå ny leieavtale med kommu-
nen. Vi ble imidlertid møtt med ny oppsigelse av kottet og den andre rommet. Vi følte oss virkelig 
satt «sjakk-matt». Her måtte vever nedveves og plan legges for flytting. Vi averterte/undersøkte 
mulige andre leieobjekter i Nes, men vi fant ingen lokaler innenfor den økonomiske ramme vi 
mente å håndtere. Lobbyvirksomhet overfor politikere ble også gjennomført, og dette førte heldig-
vis frem til politisk vedtak om at oppsigelse skulle trekkes tilbake. Vi var lykkelig over at aktiviteten 
på vår vevstue kunne forsett, men i noe mindre grad. Det positive var også at vi fikk mye presse 
og positiv omtale.

Vi har i mange år også hatt godt samarbeid med Gamle Hvam museum hvor vi har deltatt på 
dager / arrangementer om har gitt oss god inntekt. På grunn av stort vedlikeholdsarbeid ved 
museet ble dette stengt 30. juli 2019. Resultatet for oss ble ganske betydelig inntektssvikt.

Ullensaker Husflidslag

Intro
Ullensaker Husflidslag ble stiftet i 1981. Vi holder til i Algarheim gamle skole. Huset er i dårlig for-
fatning og trenger en grunnleggende rehabilitering. Vi disponerer verksted for trearbeid, aktivitets-
rom, møterom, lager og kjøkken. Møter, høstmarked og håndarbeidskafeer holdes i Frivillighetens 
lokaler, på bibliotekene og på Stasjonen kaffebar.

Kurs
Følgende kurs med lærer har vært gjennomført vår og/eller høst 2019: 
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Bunadbrodering, bunadmontering, takkebakst, søm av 
veske, skinn småarbeid, hosebånd, kontstrikk og betong-
støp. 

Læringsverksted
Husflidslaget hadde læringsverksted i knivmaking, tre-
skjæring, billedvev, skinnsøm, kontstrikk og søm. 

Ung Husflid
Ung husflid har hatt 14 kurskvelder med husflidsteknikker 
som strikking, toving, broderi, søm og spikking. Lapping av 
dongristoff har vært inspirert av Holdbart. I høst- og vinter-
ferien var det en hel husflidsdag for mer enn 30 barn. 
Ung husflid deltok på Åpen gård med toving. På Ullensaker museums arrangement «Gardermoen 
Revival» og på Barnas kulturdag på Kulturhuset hadde vi hoppetaulaging, toving, perler, kabylsk 
vev og slyngstokk. 

Møter og aktiviteter
Temamøte om Holdbart med husflidskonsulent Anne Guri Gunnerød.  

Nytt i år er strikkekafeer på dagtid hver onsdag fra februar og hver torsdag fra september. Begge 
strikkekafeene er populære, og vi har rekruttert 19 nye medlemmer. Kafeene er på Høvleri kafe 
som drives av Frivilligsentralen, og på Stasjonen Kaffebar. 15 håndarbeidskafeer på kveldstid med  
foredrag eller presentasjon holdes på Kløfta eller Jessheim bibliotek eller på Stasjonen Kaffebar. 

Sommerturen gikk til Magnor Glassverk, Klassebols linveveri og Arvika 
med museum, utstilling og hemsløydsutsalg. 
Høstmarkedet på Pakkhuset hadde 25 produsenter og stort utvalg av 
produkter. 

Julebutikken på Jessheim Storsenter holdt åpent i senterets åpningstid 
fra 02. – 21. desember. 45 bidragsytere solgte ulike produkter. 

Samarbeid
Samarbeider med Ullensaker kommune om lån av lokaler og barnas 
kulturdag. 
Samarbeid med Ullensaker museum, foreningen Norden og Historielaget 
om barnearrangementet «Moro på museum». Det var en del av «Gardermoen Revival»
Samarbeid med Frivilligsentralen og flere frivillige kulturorganisasjoner om Global kvinnefest. 

Region Follo

Enebakk Husflidslag

Intro
Enebakk Husflidslag ble stiftet i februar 1995. Husflidslaget har ingen egne lokaler, men låner 
lokaler fra kommunen etter behov. Vi har fast låneavtale av sløydsalen på gamleskolen i Kirkebyg-
da.

Kurs og ringer 
i 2019 ble det arrangert flere kurs i tredreiing, både for nybegynnere og viderekomne og kurs i 
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pilfletting, (Zarzokurv).
Vi har dessverre måtte avlyse kurs i brikkevev og søm i 
elastiske stoffer, pga for få deltakere
Vi har en meget aktiv tredreiering som møtes hver ons-
dag, (unntatt de datoene som hovedlaget har temamøter). 
Muligens Norges største tredreiegruppe. Treskjærer- og 
håndarbeidsring som møtes på tirsdager. Strikkekafé i 
samarbeid med Kafé Latter (Ytre Enebakk) møtes 2 
ganger i måneden
Pilfletteringen har hatt lav aktivitet i 2019.

Møter og aktiviteter
Enebakk avholder tema- inspirasjonsmøter første onsdag i måneden. I 2019 med følgende temaer: 
Bygda vår (byggeskikker), brikkevev,  kostyme- og bunadtilvirking, holdbart – fikseverksted, søm 
og tilpassing av mønster, jule/adventsdekorasjoner. Oppmøte varierer, alt avhengig av tema.
Husflidensdag: I Enebakk arrangeres husflidsdagen samtidig med Enebakk bygdedag.  Dette er 
et arrangement med utallige deltakere og avholdes i slutten av august. Husflidslaget hadde også 
i år salg av produkter laget av medlemmene og demonstrerte diverse teknikker, bl.a. tredreing, 
treskjæring og et fikseverksted
Vi prøver også å innlemme rødlisteprosjektet (sløyd) i bygdedagen, med bl.a. snekring av fugleka-
sser for barn og at barn får prøve å dreie i tre.

Andre aktiviteter
I samarbeid med Våg-senteret deltok tregruppa med demonstrasjon og salg av egne produkter 
lørdagen før farsdagen.
Tregrupppa har også hatt samarbeid med Enebakk Ungdomsskole 
og 4H. Enebakk husflidslag deltok også på julemarked i forbindelse 
med julegrantenning i Kirkebygda.

Vi har også deltatt på årsmøte i AF og på 2 regionmøter for Follo.

Enebakkvotten: I forbindelse med at laget er 25 år i 2020 har vi hatt 
konkurranse om å designe Enebakkvotten. Det er kommet inn 7 
bidrag, og resultatet offentliggjøres på årsmøtet 5.02.2020

Hedersprisen på Dyrsku’n ble i 2019 tildelt Jan Tore Solberg, etter 
forslag fra Anne Guri Gunnerød. Han fikk hedersprisen fordi han har 
utmerket seg med å løfte fram håndverket, spesielt tredreiing gjen-
nom formidling og ett kjempestort engasjement.  
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Frogn Husflidslag

Frogn Husflidslag har hatt et aktivt lag i 2019. 

Kurs og aktiviteter
Fast innslag er vår populære strikkekafe som er hver torsdag hele året 
(følger skoleruta). 
Her kommer det både aktive og mindre aktive medlemmer. I tillegg har vi 
hatt kurs som skinnsøm, pillfletting, lefsebaking, meksikansk fletting, tresk-
jæring, lappetekning og i tillegg er vevstua aktivt i bruk. 

Vi har hatt temakvelder både vår og høst hvor vi tar nye kurs/aktiviteter. 
Julemesse med salg av egenproduserte håndarbeid og selvsagt salg av 
sveler og kaffe. 
Sommeravslutning og juleavslutning er populære samlingspunkt og en flott 
måte å hedre våre medlemmer på. 

Nesodden Husflidslag

Nesodden Husflidslag holder til på Nesodden og ble stiftet i 1979. Vi leier lokaler på Sandvang 
forsamlingshus, med lokaler til vevstue, ringer, 
styremøter og mindre kurs. 2019 har vært et innholdsrikt år med feiring av 
Nesodden Husflidslags 40. år.

Jubileumsfeiringen startet med flott Jubileums- og påskemøte i april. Alle 
medlemmene fikk et spesialdesignet nett i presang. Vi har vært på Jubi-
leumsbusstur til Kongsvinger og på slutten av året dro vi i gang en stor 
konkurranse om å designe Nesoddvotten.

Kurs
Det ble i 2019 arrangert kurs i redesign, plantefarging, spinning.

Læringsverksteder
Vi har hatt følgende læringsverksteder i 2019: veving, sølvarbeid – ring-
smykker, skinnfellarbeid og spinning. 

Ung Husflid
Vi har ikke egen ung husflid aktivitet, har ett ungdomsmedlem. Vi har ikke 
hatt stort fokus på aktiviteter for barn og unge, men har arrangert den årlige 
husflidsdagen på To gård i september. Husflidsdagens tema var «Holdbart», 
med hovedfokus på aktiviteter for barn; spikking, toving og hoppetautvinning. 
Vi hadde også en egen stand om Holdbart kampanjen med demonstrasjon av stopping og lapping. 
Dagen var som vanlig vellykket med god deltakelse. 

Møter og aktiviteter
Vi har gjennomført seks temamøter med i gjennomsnitt 24 deltakere og mange ulike tema, bla. 
moderne Quilting, inspirasjonsmøte med Maurtua tekstil, Holdbart og vikingetidens tekstiler. Styret 
har hatt 8 styremøter og behandlet over 60 saker. 

I juni var vi på jubileumsbusstur til Kongsvinger – med besøk på Kongsvinger festning, omvisning i 
gamle Kongsvinger, foredrag om design og gamle husdyrraser og møte med Kongsvinger Husflid-
slag som også var 40 år i 2019. Høydepunktet var besøk på Nasjonalt kvinnemuseum med histo-
rie om Dagny Juel og en fantastisk tekstilutstilling. 
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I oktober var vi med å arrangere Nesoddens første fiksefest, men forhåpentlig ikke den siste. Dette 
var et flott samarbeid mellom ulike organisasjoner: Nesoddliv, Nesodden Befalsforening, Nesod-
den Frivillighetssentral og Nesodden Husflidslag. Vi hadde ansvar for tekstilstasjonen og lærte bort 
å fikse klær. Et vellykket arrangement som vi håper å bidra til igjen. 

Samarbeid
Vi har samarbeidet med Nesodden bibliotek om å planlegge Nesoddens tredje strikkefestival som 
ble gjennomført 19.01.19.
Vi samarbeidet med Nesoddliv, Nesodden Befalsforenign og Nesodden frivillighetssentral om å 
arrangere fiksefesten i oktober. 
Høsten 2019 har vi samarbeidet med Nesodden Bibliotek, Nesodden frivillighetssentral og flere 
utstillere om å planlegge strikkefestival nummer 4 som ble gjennomført 
18.01.20.

Fra oktober 2019 til januar 2020 samarbeid med Nesodden kommune 
v/kommunalsjef Ellen Knutsen og Kathrine Frey Frøslie fra «Statistrikk» 
om en designkonkurranse for å designe «Nesoddvotten» i forbindelse 
med  40 årsjubileet. Vinnervotten ble presentert på strikkefestivalen 
18.01.2020 

Rødlisteteknikk
Nesodden husflidslag har ikke valgt «Rødlisteprosjekt» enda.

Rapportering – bruk av tilskudd fra Akershus Fylkeshusflidslag
Nesodden Husflidslag fikk tildelt kr 16 130 fra Akershus Fylkeshusflidslag. Styret i Nesodden 
Husflidslag besluttet å benytte disse til rekrutteringstiltak, spre kunnskap om Husflidslaget, hus-
flidsaktiviteter og Holdbart-kampanjen, i henhold til tildelingskriteriene. Det ble derfor satt av kr 
10.000 kroner til Nesodden strikkefestival 18. januar 2020.
 Hovedformål med strikkefestivalen er å spre kunnskap om Husflidslaget og rekruttere flere til hus-
flidslagets aktiviteter.

Tillatelse til å overføre og bruke midlene i januar 2020 ble klarert med styret i Akershus Fylkeshus-
flidslag. De resterende midlene er benyttet til utgifter til rekruttering, barne-  
aktiviteter og Holdbart-kampanjen.

Oppegård Husflidslag

Oppegård Husflidslag holder hus i Kapellveien 7 på 
Kolbotn. Laget ble stiftet 19.01.1978.
Vi disponerer vevstue og kombinert møte-/kursrom.

Kurs
Det ble i 2019 arrangert kurs i brodering av Follo damebunad, mo-
tivfletting for viderekommende innen meksikansk fletting og 
kurs i laging av sølvsmykker av ringer.

Ringer/læringsverksted
Husflidslaget har hatt ringer i rosemaling, håndarbeidsring, stå-på-
ring, patchwork-ring, kortring, vevring, ring med meksikansk flet-
ting, bunadring og skinnfellring.
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Ung Husflid
Antall barnemedlemmer 19 og antall ungdomsmedlemmer 
4. Her har det vært sydd, tovet, 
spikket, perlet, foto-print osv. Behovet for ledere/instruk-
tører er stort. Barna er svært ivrige. 
De møtes annenhver uke – 2 timer hver gang. 

Møter og aktiviteter
Håndarbeidskaféene har hatt tema patchwork, foredrag 
om geo-
logi i Viken, hakking og kortlaging. Videre har vi hatt temamøter 
om klær og tekstiler i vikingtiden, nye garn av naturfibre og 
«Holdbart – bærekraft».
 
Laget har deltatt på Friluftslivets dag (april), på Eventyrfestivalen (september) og hatt salg av 
egenproduserte varer utenfor 
biblioteket. Videre har vi vår og høst hatt til sammen 8 samlinger med Strikk og lytt på Biblioteket i 
Kolben og 8 samlinger med tema håndarbeidsglede på 
«Kaffebar’n» (eksternt lokale). 
Det har vært arrangert juleverksted for barn i egne lokaler og påskeverksted for barn i Biblioteket.

I forbindelse med NRK sin landsomfattende innsamlings-
aksjon til Care («kvinner hjelper kvinner») besluttet vi å gi 10 
% av forventet overskudd fra julesalget utenfor biblioteket – 
dvs 
kr 2.500,-.

Vi har arrangert dagstur med guiding i Gamlebyen til Strik-
kefestivalen i Fredrikstad for medlemmene samt strikketur til 
Røros.

Rapportering – bruk av tilskudd fra Akershus Fylkeshusflidslag
Når det gjelder rapportering av tilskudd mottatt fra AF har hovedutgiftene vært:
Elektrisitet (lys og oppvarming av leide lokaler)  kr 22 320,-
Ung Husflid - tur Folkemuseet og juleverksted kr   3 361,-
Annonsering i Oppegård Avis og Follo katalogen  kr   6 187,50

Samarbeid
Oppegård Husflidslag samarbeider med Oppegård Bibliotek, Friluftslivets dag, Oppegård 
kommune/Frivillighetssentralen, Oppegård Historielag, Kaffebar’n.

Rødlisteteknikk
Oppegård husflidslag har ikke valgt «Rødlisteprosjekt».
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Ski husflidslag

Ski Husflidslag i Nordre Follo holder til i Ski på Ustvedthuset som er tilkny-
ttet Ski kultursenter, Waldemarhøy. Laget disponerer vevstuer i kjelleren 
på Ustvedthuset og på Waldemarhøy, samt møterom på Ustvedthuset.

Kurs
Det ble i 2019 arrangert kurs i Småskinn- søm av ting i saueskinn, 
karveskurd og tinntrådarmbånd. 
To kurs ble avlyst pga for få påmeldte. 

Ringer
Ski husflidslag har en aktiv vevring som møtes en gang i uken. 

Møter og aktiviteter
Gjennom året har laget hatt medlemsmøter med tema som firfletting, 
statistikkstrikk, foredrag og introduksjon av dansk Isager garn og pre-
sentasjon av Bhutansk tekstil/vevteknikk. 
Julemøte med grøt og quiz, samt trekking av årets lotteri.

Laget har håndarbeidskafé en gang i uken, og seks kvelder med strik-
keklubben «En omgang til/håndarbeidsglede» på Ustvedthuset.

Ski Husflidslag deltok på Bondens marked i Ski med utstilling av diverse 
håndlagde ting som vevnader, vesker, skinnsøm etc. og loddsalg.

Samarbeid
Laget har i samarbeid med Ski bibliotek arrangert strikk og lytt 4 kvelder 
høsten 2019, med demonstrasjon av ulike håndarbeidsteknikker som 
pjoning, hakking, kunststrikk m.m. 
Medlemmer av Ski husflidslag samt deltagere på håndarbeidskafeen har

Rapportering – bruk av tilskudd fra Akershus Fylkeshusflidslag
Laget har i 2019 mottatt kr 14 210,- til Holdbart som ikke er brukt, men 
overføres til 2020.

Vestby Husflidslag 

Vestby Husflidslag ble stiftet i 1991. Vi har flotte lokaler i Forpakterboligen på Prestegården i  
Vestby sammen med Historielaget. Huset er fredet. Det er barndomshjemmet til dikteren Herman 
Wessel. Vi har møterom med kjøkken. Vevringen bruker stabburet på Jegstad gård. Ellers har vi 
også en del aktiviteter på Bryggerhuset i Vestby sentrum.

Kurs og aktiviteter 
Vi har hatt strikkekurs og nålbindingskurs og før jul hadde vi et juleverksted for barn. Våre vevring 
forsetter samt ringen med de ivrige deltakerne fra biledvevkurset.

I løpet av året har vi hatt flere temamøter, UFO kvelder, Sara Bendiksen fortalte om Garnlykke, 
Thuvestua fortalte om sine broderier og Monica Nordseth fortalte om Tusen og en maske. Ellers



 har vi populære håndarbeidskafer hver 14 dag, vekseler mellom formiddag og kveld, på Brygghu-
set i Vestby.

Årets tur gikk til Magnor Glassverk og til Klässbol Linveveri i Sverige. 

I løpet av året har vi deltatt på mange messer: Under bygdedagen i Vestby, på Kystkultursenteret 
i Son og på den tradisjonelle Julemessa på Vestby Prestegård. I år hadde vi også en messe på 
Kofteutstillingen på Vestby Prestegård og under julegateåpninga i Son.

I år har også noen av våre medlemmer hjulpet til med strikking på barneskoler i Vestby. 

Etter at vi ble kjent med satsingsområde HOLDBART har vi begynt med fikseverksteder. Det har vi 
annen hver uke.  

Samarbeid 
Vi samarbeider med Bryggerhuset i Vestby, Son Kystkultursenter, Vestby Bygdekvinnelag, Vestby 
Historielag, Prestegårdens venner, Garnlykke.no og Villa Vestby.

Ås Husflidslag
Ås Husflidslag ble stiftet i 1996 og i 2019 og hadde vi 117 medlemmer hvorav 15 menn. 
Også i 2019 har laget hatt en positiv medlems-
utvikling. Økningen er et resultat av aktiv jobbing på mange områder i laget, både mot nye voksen 
og mot ungdommer som vi har møtt gjennom temamøter, kursaktiviteter og Fikselauget. Vi 
holder i til i flere lokaler i Ås kommune. Vi leier 
ett hus av Norges miljø- og biovitenskaplige 
universitet (NMBU) her har vi metallverksted, vevstue og lager. Til tredreiegruppene leier vi 
ett eget hus. 
De øvrige ringene holder til på Ås ungdomsskole og øvrige møtelokaler leies i Ås kulturhus. 

Styret har arbeidet mye for å finne mer egnede felleslokaler, men det er vanskelig i en kommune 
i forholdsvis stor vekst. I forbindelse med vår søken etter mer permanente lokaler drev vi aktiv 
lobbyvirksomhet overfor de politiske partiene under valgkampen. Våre politikere er nå   kjent med 
laget og den virksomheten vi driver. Vi venter fremdeles på kommunens frivillighetsmelding og 
politikernes arbeid med å etablere et Frivillighetens hus i Ås. 
   
Hovedaktivitetene var også i 2019 arbeidet i ringene, kursvirksomheten og temamøtene. Det har 
vært god aktivitet i ringene og stor kursaktivitet. 
Laget ble i februar fra sentralt hold, oppfordret om å slutte opp om satsningen HOLDBART og 
startet i april opp Fikselauget i Ås. Fikselauget viste seg å bli den største nysatsingen i 2019.
Gjennom Fikselauget har vi fått et nytt møtested for deling og overføring av kunnskap og fer-
digheter og i samarbeidet med flere lokale foreninger og også flere av studentforeningene ved 
NMBU. Vi har fått støtte fra Ås kommune (lokaler), NMBU og NLM Gjenbruk Ås. 
Samarbeidet med Ås bibliotek fortsatte og ble i høst utvidet til også å gjelde filialen i Nordby. 

Kurs
Med unntak av et er alle kursene gjennomført med godt oppmøte. Til et par av kursene 
(tredreiing) har interessen vært så stor at det er blitt satt opp ekstrakurs. Vi har egne kursholder på 
de fleste kursene, men etter ønske fra de mest erfarne medlemmene har vi i år gjennomført kurs 
med innleid kurslærer til stor inspirasjon og glede for kursdeltakerne.   
 
Ringer
Husflidslaget hadde også i 2019 ringer i håndarbeid, veving, sølvarbeid, trearbeid, skinnarbeid, og 
fem ringer i tredreiing hvorav en ungdomsring.

35



Ung Husflid
Vi hadde i 2019 15 b/u-medlemmer og noen av dem er med i en egen tredreiering, noen har gått 
på andre kurs. Vi har ingen andre egne 
aktiviteter for ung husflid.

Møter og aktiviteter
Årsmøte ble avholdt i februar
Temamøte, 2 på våren og 2 på høsten.

Samarbeid
Ås bibliotek med Strikk og lytt flere kvelder og aktivitet for barn i skoleferier. Vi har en glassmonter 
på Ås bibliotek med informasjon og skiftende utstilling med arbeider av lagets medlemmer. 
Vi har i 2019 fått til et samarbeid med flere studentforeninger ved NMBU.
Ås internasjonale kvinnegruppe. 

Rødlisteteknikk
Vi gjennomførte våren 2019 et kurs i karveskurd. 

Rapport for bruk av tilskudd fra Akershus fylkeskommune i 2019
Ås Husflidslag fikk i 2019 tildelt kr 17 531. 
Laget har hatt stor aktivitet i 2019 og midlene er brukt til innkjøp og fornying av utstyr i Dreiebua, 
samt innkjøp i forbindelse med vår satsing for å støtte opp om HOLDBART – Fikselauget i Ås. Det 
er i disse aktivitetene vi i hovedsak når barn og ungdom.

Laget hadde i tillegg til de tildelte midlene satt av egne budsjettmidler til støtte for aktivitetene i 
laget, slik at vi samlet sett har brukt mer til å støtte opp under våre aktiviteter.

Det er også gjennom disse aktivitetene vi har fått flere av våre nye og yngre medlemmer i 2019.

Fikselauget - kr 12 386
I forbindelse med oppstarten av Fikselauget ble det kjøpt inn 2 symaskiner og diverse utstyr. 
Hovedinnkjøpet beløp seg til kr 12 386.
Dreiebua - kr 12 052
For aktiviteten i Dreiebua var det behov for en ny båndsag. Denne ble kjøpt inn i juni og med nød-
vendig tilbehør beløp innkjøpet seg på kr 12 052. Mariann Tveter, journalist i Nationen

Foto: Mariann Tveter, Nationen

  
36



Akershus Fylkeshusflidslag gratulerer!

Nesodden Husflidslag - 40 år i 2019
Høland Husflidslag - 40 år i 2019
Nannestad husflidslag 25 år i 2019

Styret i Akershus Fylkeslag takker
alle tillitsvalgte, medlemmer 
og samarbeidspartnere for

 innsatsen i 2019

Styret 2019

    

   Jorunn Apeland  Synnøve R. Røysland   Ann Langøy
     styremedlem         styremedlem    styremedlem

    

Turi Kobbhaug   Siri Hedemark Bakke  Anne Birte M. Sigtbakken
 styremedlem         styremedlem    styremedlem
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Takk for at du deltar!

Akershus Fylkeshusflidslag
styret

Stiftet 3. mars 1937  


