LAGSENDING August 2021
Til fylkes- og lokallag, medlemsbutikker, husflidhåndverkere og -lag

Hva skjer høsten 2021 og våren 2022
28. august-4. september: Nordic Craft Week

Vel overstått ferie
og god husflidshøst!
Det går mot høst igjen, og vii vet at mange lokallag,
butikker, håndverkere og medlemmer gleder seg veldig
til aktiviteten starter opp igjen. Det gjør vi også.
Som en følge av koronasituasjonen med lite eller
ingen muligheter for aktivitet, har det vært en naturlig
nedgang i nye medlemsinnmeldinger og kurstimer i
2020 og 2021.
Vær med og snu trenden! Nå er det spesielt viktig å
opprettholde aktivitetene i lokallagene så godt som
det lar seg gjøre. Vi trenger å være sosiale sammen.
Ta kontakt med medlemmene
Kanskje har dere medlemmer som venter på å høre fra
laget. Ta kontakt og fortell dem hva som skjer fremover.
→ Legg inn informasjon om åpningstider, temakvelder,
kurs og annet på lagsidene. Det kan være lurt å
legge inn årstall slik at de vet at det gjelder denne
høsten/kommende vår.
→ Legg inn kurs i kurskalenderen vår. Medlemmene
deres kan se at dere er aktive igjen, og interesserte
ikke-medlemmer kan se mangfoldet av teknikker og
kurs som blir arrangert. Kursvirksomhet er en unik
mulighet for medlemsrekruttering!

3.-4. september: Kulturarvkonferansen
Programmet har fokus på engasjement, samarbeid
og mangfold. Hør «Ung Husflid — Hvordan kan barn
og ungdom få være med å påvirke egen aktivitet i
organisasjonen?» med husflidskonsulent Brita R.
Åmot, og «På norsk» – eksempel på hvordan et lokalt
husflidslag kan gjøre en forskjell i inkluderingsarbeidet
med Vågå Husflidslag og SKT.
4.-12. september: Kulturminnedagene
22.-24. oktober: Fylkesledermøte
Mer informasjon kommer.
25.-26. oktober: Fagdagane i bunad og folkedrakt
Fulltegnet med 120 deltakere.
22.-31. oktober: Ullveka i Bergen og omegn
Grønn november
19. oktober: Inspirasjonskveld for lokallag og butikker
1. november: Hele Norge fikser! Temakveld med
direktesendt Fikselaug på Facebook.
22.-27. november: Fikselaug i butikker og lokallag
Sett av datoene, mer informasjon kommer i neste
lagsending. Se markeringer fra tidligere år.
Veilederkurs Ung Husflid og Rundt Bålet
30. oktober, 3., 17. og 27. november. Mer informasjon
om innhold og påmelding kommer. Følg med på Ung
Husflids nettside og Facebook-side.
26. mars: Den store klesbyttedagen
En del av vårt prosjekt ”Alt kan fikses!”. Nordisk
kampanje: Nordic Swap Day. Vi samarbeider med
Naturvernforbundet som koordinerer kampanjen i
Norge. Mer informasjon kommer.
7. mai: Husflidsdagen
Sett av datoen, mer informasjon kommer.

→ Bruk Facebook- og Instagramsidene deres til å
promotere arrangement og dele aktiviteter. Det er
ikke sikkert at medlemmene sjekker nettsiden.

10.–12. juni: Landsmøte 2022
Bergen, Hotell Norge. Mer informasjon kommer.

→ Send ut e-post med høstens program, og lenke til
kurskalenderen, lagsidene og sosiale medier.

Merk: Frist for å sende styret i NH forslag til
vedtektsendringer som ønskes behandlet på
landsmøte i 2022 er satt til 15. november.

→ Bruk SMS eller ring til dem som ikke er på nett.
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Status for ny nettside
Som mange vet holder vi på å oppdatere husflid.no,
unghusflid.no og medlemssystemet vårt.
Før de nye nettsidene er på plass er det viktig at
dere fortsetter å bruke de gamle sidene. Oppdater
lagsidene, kurskalenderen og bruk innlogget side!
Alle vil bli informert i god tid før den nye nettsiden og
medlemssystemet tas i bruk. Det vil være mulighet
for opplæring for alle som ønsker det, og ingen
informasjon vil «forsvinne» fra den gamle når den ikke
lenger er i bruk.
Lagene har tidligere blitt infomert om at den nye
nettsiden ville være klar våren 2021. Dato for
lansering er utsatt, men forhåpentligvis ikke langt
unna. Ny nettside kombinert med blant annet nytt
medlemssystem og eksternt nettbutikklager vil gi
oss nye og bedre løsninger. Det er også en komplisert
prosess hvor veldig mange ting må fungere i perfekt
samspill med hverandre før det kan tas i bruk.
Takk til alle for tålmodigheten frem til lansering!
I mellomtiden oppfordrer vi til at dere fortsetter å bruke
de eksterende nettsidene husflid.no og unghusflid.no.

Vær med på å få den allmenne
bunadbruken i Norge innskrevet
på UNESCO-lista
Denne høsten inviteres det til regionale samtalemøter
rundt om i hele Norge. Møtene er åpne for alle. Formålet
med møtene er å samle inn refleksjoner og meninger
som befolkningen har om bunad og bunadbruk.
Informasjonen som blir samlet inn kommer til å danne
grunnlaget for søknaden vår om å få bunadbruken i
Norge innskrevet på UNESCO-lista. Med andre ord, disse
regionale møtene er særs viktige for prosjektet for å
kunne komme i havn med en god og fyldig søknad.
Bunadsturne, høsten 2021
9. september: Bø i Telemark, Bø Frivilligsentral
14. september: Molde, Romsdalsmuseet
15. september: Elverum, Norsk Skogmuseum
20. september: Oslo, Bygdelagshuset
20. september: Bodø, Jektefartsmuseet
21. september: Sarpsborg, Greåker Folkets Hus
21. september: Førde, Viking ungdomshus
28. september: Steinkjer, Egge museum
29. september: Bergen, Gimle
30. september: Stavanger, BUL Stavanger
28. oktober: Dovre, Hjerleid Handverksskule

Utsending av materiell til alle lag
Vi har flyttet nettbutikklageret vårt til en ekstern
aktør, og tømmer derfor hyllene for alle produkter
uten barkode. Alle lokallag har i august fått tilsendt
en pakke med ulikt materiell. Det er fremdeles mange
gratisplakater om Rødlista, Ullialt og Holdbart på
lager. Disse må bestilles separat.
Spørsmål? Ta kontakt med medlem@husflid.no.

Norges Husflidslag

Inne på Bunadbruk.no > Hva skjer og på Bunadbruk
sin Facebook-side finner dere en fullstendig oversikt
over samtalemøtene. Alle arrangementene krever
påmelding. Velkommen!
Har du ikke mulighet til å delta? Vi ønsker likevel å
høre fra deg. Svar på vårt enkle spørreskjema. Det tar
bare noen få minutter, og er til stor støtte for søknaden.
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Nordic Craft Week 28. aug-4. sept
Nordic Craft Week er en årlig, digital markering som
løfter frem nordisk tradisjonshåndverk. Årets tema
er «Hands On». Felles for alle håndverk, er nettopp
at det gjøres med hendene. Med hendene holder vi
materialer og redskap, og med hendene bygger vi
erfaring og håndlag.
Følg Nordic Craft Week på Facebook og fyll på med
inspirasjon! Gjennom uken vil det strømme på
med aktivitet fra alle de nordiske landene. Norske
oversettelser av Norges bidrag deles også på vår
Facebook- og Instagramside.
Sammen med finske Taito arrangerer vi webinar om
folkedraktbruken i Finland og Norge, mandag 30.08. kl.
18.00. Gratis og åpent for alle. Engelskspråklig.
Nordic Craft Week arrangeres av Norges Husflidslag,
Hemslöjden fra Sverige, Fora fra Danmark, Taito
fra Finland, Icelandic Craft Association fra Island,
Faroe Island Craft Association fra Færøyene og Eesti
Rahvakunsti ja Käsitöö Liit fra Estland. Les mer.

Søk støtte til aktivitet
Sparebankstiftelsen DNB støtter små og store tiltak
som bidrar til aktivitet og tilhørighet for barn og unge.
De tar imot søknader hele året. Neste frist er 1. sept.
Stiftelsen støtter tiltak rettet mot barn og unge inntil
25 år på Østlandet (de tidligere fylkene Akershus,
Buskerud, Oslo, Oppland, Telemark, Vestfold, Østfold
samt kommunen Ringsaker i Hedmark). Benytt sjansen
til å søke støtte dersom dere har et prosjekt eller en idé
dere vil gjennomføre. Les mer og søk støtte.

Norges Husflidslag

Kurs i dokumentasjon av
rødlistearbeider i lokallagene
Denne høsten kan lagene melde seg på
dokumentasjonskurs for Rødlistearbeidene dere har
engasjert dere i. Kurset holdes digitalt via Zoom lørdag
18. september, lørdag 2. oktober og onsdag
3. november, og er tilgjengelig for alle lokallag i Norge.
I del 1 av kurset vil vi hjelpe lagene med å velge et
prosjekt som de kan fordype seg i.
I del 2 vil vi presentere en metode for selve
dokumentasjonen. Vi lærer om arbeid med kilder
og hvor man kan finne relevant informasjon for det
enkelte rødlistearbeidet. Vi kommer til å snakke om
hvordan dere kan ta gode bilder og rettigheter til bruk
av bilder. Alle lag vil i tillegg få veiledning i hvordan
prosjektet skal lagres og publiseres.
Del 3 av kurset er tilbud om oppfølging av arbeidet for
hvert enkelt prosjekt, etter de to første kursdagene.
Det vil bli tid til erfaringsdeling på tvers av lokallagene.
Du melder deg på ved å sende en mail til
finnmark@husflid.no eller reidunn@husflid.no innen
14. september 2021. Etter påmeldingen vil dere
få tilsendt en e-post med program for kurset og
informasjon om bruk av den digitale plattformen.
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