LAGSENDING Mars 2022
Til fylkes- og lokallag, medlemsbutikker, husflidhåndverkere og -lag

Ønsker dere også å være med?
Alt kan fikses er et 3-årig prosjekt, så det vil være
mulighet til å melde seg på igjen neste år. Laget vil
da motta materialpakker, fiksehefter, mulighet til å
søke om tilskudd på kr. 5000 og annet materiell som
lokallag påmeldt i år får.

66 lokallag påmeldt Alt kan fikses

Dette betyr selvsagt ikke at dere ikke kan delta
på Klesbyttedagen eller arrangere Fikselaug eller
Holdbart-aktiviteter i 2022. Les mer.

Vi gratulerer 66 lokallag som har meldt seg på
prosjektet Alt kan fikses. Det er veldig gøy å se en så
positiv respons, og at mange lokallag vil delta.
Påmeldte lag har fått tilsendt materialpakker med
det nye heftet Fiks det! og nyttig utstyr til Fikselaug.
I tillegg får de tildelt kr. 5000,- til innkjøp av materiell
og utstyr. Medlemmer i påmeldte lag får mulighet til å
delta på kurs i ulike reparasjonsteknikker.
Alt kan fikses! er et treårig prosjekt for å inspirere flere
ungdom og unge vokse til å fikse og ta vare på klærne
sine. Prosjektet er del av Norges Husflidslags satsing
Holdbart og er støttet av Sparebankstiftelsen DNB.
Les mer og se hvilke lokallag som er med.

Nytt hefte:
Fiks det!
Som en del av Alt kan
fikses-prosjektet gir
Norges Husflidslag
ut heftet Fiks det! En
praktisk håndbok for
fiksere. Heftet viser
mange ulike teknikker,
inkludert stopping,
maskesting, broderi,
lapping og sashiko. Full av inspirerende bilder, nyttige
tips og steg-for-steg forklaringer, passer heftet både
for nybegynnere eller de som har fikset en stund.
Heftet kommer for salg fra 20. mars. Husk å logge inn
for medlemsrabatt. Gå til nettbutikk.

Bli med på Den store
klesbyttedagen 26. mars
Gjør garderoben klar for våren. Hva med å bytte til
deg nye klær istedenfor å kjøpe nytt? Eller reparere
plaggene istdenfor å kaste eller gi bort?
Mange lokallag deltar på Den store klesbyttedagen 26.
mars 2022 og samarbeider med Naturvernforbundet
eller andre aktører om lokale klesbyttearrangementer
og Fikselaug.
Se hvor det planlegges Klesbyttedager med Fikselaug
nær deg: naturvernforbundet.no/klesbyttedagen
Mangler dere på kartet? Ta kontakt med Janne Gilgren
hos Naturvernforbundet: jg@naturvernforbundet.no
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Velkommen til alle nye styrer!
Alle lokallag har nå hatt årsmøter, og mange nye
tillitsvalgte har kommet inn i styrene. Hjertelig
velkommen til dere, og en stor takk til dere som
engasjerer dere år etter år.
Vi ser frem til å bli bedre kjent i året som kommer.
Tall fra Studieforbundet kultur og tradisjon viser at
registrerte kurs i regi av husflidslag er på god vei
tilbake på 2019-nivå. Det er veldig gledelig!
Her er noen rutiner som kan gjøre styrearbeidet lettere:
→ Gjør dere kjent med organisasjonsstoffet på
innlogget side på nettsiden. Under Organisasjon
finner dere tidligere utsendte lagsendinger, viktige
datoer for lokal- og fylkeslag, organisasjonsmateriell,
vedtekter, kursbevis, og mye mer. Oppdatert
håndbok og utfyllende informasjon om
tilskuddsordninger er i kjømda. Det kan også være
lurt å lese våre Ofte stilte spørsmål om nettsiden.
→ Oppdater lagets hjemmeside med rett informasjon.
Inne på nettsiden under Rediger lokallag kan dere
oppdatere informasjon om laget og legge ut artikler,
legge til nye kurs, se medlemslistene. Siden er under
arbeid, så det er mulig det vil forekomme noen feil,
men vi håper at dette vil komme på plass i løpet av
våren.
→ Det er spesielt viktig at lokallagets postadresse,
telefonnummer og e-post stemmer. Et godt tips er å
opprette en egen e-postadresse til laget, ikke bruke
noens private adresse. På den måten kan flere i
laget ha tilgang til postboksen.
→ Husk å oppdater vervene i laget, slik at korrekt
informasjon vises på hjemmesiden deres og Norges
Husflidslag sender ut informasjon til nåværende
styrer. Redigering av styreverv er mulig for de som
står registrert med verv i lokallaget, fylkeslaget og
husflidskonsulenten.
→ Sjekk at din personlige informasjon stemmer. Den
kan redigeres på Min side.
→ Ikke nøl med å spørre dersom dere lurer på noe. Ta
kontakt med husflidskonsulenten i regionen eller
med medlemsservice.

Norges Husflidslag

Ung Husflid-møter og kurs
Vi minner om nytt Zoom-møte for Ung Husflid-kontakter
15.mars. Temaene på dette møtet er knyttet til ulike
utfordringer en støter på ved å organisere aktiviteter
for barn og unge på fritiden. Inspirasjonen består av
påskegodt! Informasjon og Zoomlenke finner dere her.
Flotte kurstilbud til ungdom
Lokalt praktisk kurs i Vest-Agder, digitalt praktisk kurs
i regi av Trøndelag nord og Young Craft leir i Danmark.
Sjekk ut tilbudene her.

Strømstøtten forlenges til 2023
Stortinget har vedtatt at frivillige organisasjoner skal
få støtte til ekstraordinære strømutgifter. Ordningen er
forlenget til mars 2023. Kommunene har fått ansvar for
å forvalte ordningen. Vi håper at alle lokallag som har
økte strømutgifter benytter seg av muligheten.
Fristen for å søke for desember-mars er 15. mars.

Medlemskontingent 2022
Etter gjennomgang av medlemslistene våre ser vi at
ikke alle har betalt inn medlemskontingenten for 2022.
Vi ønsker å beholde alle våre medlemmer og minner
derfor om at fristen for innbetaling var 31.01.2022. Det
er ikke for sent til å betale. Gå inn på Min side, under
Mitt medlemskap for betalingslenke, eller kontakt
Medlemsservice medlem@husflid.no.
Dersom du har betalt, ber vi deg se bort i fra denne
påminnelsen. Takk for at du er medlem!
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Kurslærerundersøkelse 2022
Er du kurslærer/instruktør i eit husflidslag?
Studieforbundet kultur og tradisjon vil gjerne ha mer
kunnskap om hvordan situasjonen for kurslærere er.
Ta undersøkelsen.

1 kvm lin: Dyrk lin med oss!
Er du opptatt av klær? Lurer du på hva klærne dine
er laget av? Vi i NorgesHusflidslag skal denne våren
begynne å dyrke lin. Bli med og dyrk lin sammen med
oss! Alle som vil kan søke om en frøpakke og nok
informasjon til å kunne dyrke 1 kvm lin. Dette linet skal
vi følge fra frø til ferdig plante. Vi skal høste og foredle
linen til fiber som kan brukes til tråd. Les mer og søk
om linpakker.
Det arrangeres webinar som omhandler linarbeidet i
de nordiske landene 28. mars, kl. 18.00. Alle kan delta.

Inkluderande kursverksemd
Studieforbundet kultur og tradisjon styrker sitt arbeid
med inkludering, og har tilsett ein prosjektleder som
skal jobbe særskilt med dette dei neste åra. Målet er å
halde 120 kurs på tre år i heile Noreg, der dei legg seg
ekstra i selen for å bli enda meir opne og inkluderande,
få kursa enda meir relevante og lågterskel nok til å få
med deltakarar som er ganske nye i Noreg og med
språket vi brukar. Les meir.

Bunadbruk til UNESCO
Tusen takk til alle dere 1242 som tok dere tid til å
svare på spørreundersøkelsen vår. Vi gleder oss
til å gå igjennom alle svarene! Det er fortsatt flott
om lokallag har lyst til å ha egne møter med tema
bunadnominasjonen. Vi tar også i mot svar på
spørsmålskjema og støtteerklæringer helt frem til
17. mai. Ta kontakt med solveig@husflid.no om dere
ønsker å få tilsendt brosjyrer. Følg søknadsprosessen
på prosjektets Facebook-side.

Rødlista-dokumentasjonskurs
Har deres lokallag jobbet med en rødlisteteknikk tidligere
som kunne trenge en oppdatering? Da er dette kurset
for dere. Kurset er ment for de som ønsker å friske opp et
prosjekt, kanskje andre i laget har jobbet med, eller laget
ikke har klart å fullføre. Vi ønsker at rødlisteprosjekter
er levende i lokallagene, gjennom kurs eller andre
aktiviteter, for at de ikke går i glemmeboken.
Kurset kjøres digitalt på Zoom i 3 deler: 30. april, 21. mai
og 1. juni, og er tilgjengelig for alle lokallag i Norge.
Påmelding innen 23. mars til reidunn@husflid.no eller
finnmark@husflid.no. Program kommer på e-post til de
som er påmeldt. Se Facebook-arrangement.

Rundt bålet
Ønsker du å følge med på de som skjer i prosjektet
Rundt bålet, det kommer oppdatert informasjon her.

Følg oss
facebook.com/norgeshusflidslag
instagram.com/norgeshusflidslag

Les mer om Rødlista og dokumenterte teknikker her.

Norges Husflidslag
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TREseminaret, 26. april-1. mai

Kulturminnedagene, 3.-11. sept.

TREseminaret tilbyr kurs med fokus på tradisjon,
teknikk og kunnskap innan tre og tradisjonshandverk.
Deltakarar få eit solid fagleg utbytte, og høve til å møte
andre med felles interesser og i same bransje. Les
meir og meld deg på.

Kulturminnedagene er Norges største historie- og
kulturarvsfestival. I år markeres de som en del av
Frivillighetens år 2022. Gjennom tema «Drivkraft» vil
festivalen løfte frem og feire det lokale engasjementet
og arbeidet som frivillige aktører legger ned for å holde
kulturarven levende. Se hvem som fikk tildelt støtte i
2021.

Dei siste åra har vi også invitert barn i grunnskulealder
til Barnas TREseminar. Vi la barna få vere med å
lære om tradisjonshandverk på eige kurs, der dei får
dei prøve seg på tradisjonelt trehandverk, tredriing
og smiing. Dei lærer om teknikkar, materialar og
skjærande verktøy.

Young Craft 2022
Til sommeren blir det håndverksleir for ungdom i
Danmark. Kanskje ditt lag har lyst til å sende en ungdom
på leir? Se program og påmelding.

Les mer om Kulturminnedagene, hvordan dere kan bli
med som arrangør eller hvilke arrangementer du kan
besøke i ditt nærmiljø på Kulturvernforbundets sider.
I år igjen vil det være mulig for alle arrangører av
Kulturminnedagene å søke om opp til 20.000,- i
støtte gjennom vårt prosjekt «MIN kulturminnedag mangfold og inkludering i nærmiljøet» som er støttet
av Sparebankstiftelsen DNB. Søknadsfristen er 22.
april og søknadsskjema er nå åpent. Les mer.

Den store klesbyttedagen
26. mars 2022
Husflidsdagen
7. mai 2022
Sett av datoene!
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