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

Ledige stillinger: Redaktør og
husflidskonsulent
Norges Husflidslag søker en redaktør som skal ha
det redaksjonelle og journalistiske ansvaret for
Norsk Husflid. Magasinet er det største om husflid
og håndverk i Norge, og går ut til alle medlemmer
av Norges Husflidslag fem ganger i året. Stillingen
passer for en kreativ og selvstendig person. Søk nå.
Vi har også ledige stillinger som husflidskonsulenter
i Trøndelag; inntil 1,6 stiling hvorav en er fast og ett
er et vikariat. Søk nå.

Søk Folkekunststipendet
Folkekunststipendet er et av Statens
kunstnerstipend. Tidligere år har folkekunstnere
innen håndverk som sølvsmed, treskjæring,
keramikk -pottemakeri, metallknipling,
bunadtilvirking, bunadbroderi, knivmaking, strikking,
håndveving, skinnarbeid/garving, sølv- gullsmed,
fått tildeling. Søknadsfristen er 18. oktober, kl 13.

Økonomi og tilskudd
Kjenner lokallaget til alle støtteordningene og
tilskuddene det er mulig å søke på? Vi har samlet
de mest relevante på innlogget side under
Organisasjon > Økonomi. Her finner dere også tips til
å skrive gode søknader.

Rundt bålet: spikke- og slipekurs
Vi holder nytt kurs for lag som har fått verktøypakker
til Rundt bålet. Dette er for de som ikke hadde
anledning til å delta delta på de obligatoriske
spikke- og slipekursene i vår. Lær om hvordan
legge til rette for læring, samt grunnleggende
teknikker som kløyving, spikking og vedlikehold
av utstyr. Kurset finner sted på Honne Hotell og
konferansesenter, 11.-13. november.

Kurs for unge veiledere
Har dere ungdommer som dere ønsker å satse på
som instruktører? Send dem på kurs i Bodø, 21.23. oktober. Kurset passer for de mellom 16-24 år
som er interessert i håndverk og vil lære å bli en
god kursholder. Det blir praktiske arbeidsøkter med
fiksing, omsøm, spikking og vedlikehold av verktøy,
teori om Norges Husflidslag og de demokratiske
prosessene i organisasjonen, samt hvordan en
tilrettelegger for praktisk opplæring. Målet er å
rekruttere til vårt nye nasjonale ungdomsråd og
styrene i region- og lokallagene. Vi oppfordrer
ungdommer fra hele landet til å bli med! Les mer.

Logoer og rekrutteringsmateriell
→ Rekrutteringstips og materiell: husflid.no/
medlemsside/organisasjon/rekruttering/
→ Logoer til lokallag, regionlag og håndverkerlag:
husflid.no/logoer
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Ung Husflid-kontaktmøter
Vi ønsker å skape nasjonale møteplasser der dere
som jobber med Ung Husflid ute i lagene, kan
få informasjon, utveksle erfaringer og få faglig
inspirasjon. Datoer for høstens webinarer er:
→ 14. september – se presentasjoner
→ 24.oktober kl. 19.00-21.00 – les mer
→ 29.november kl. 19.00-21.00 – les mer

Skal du i dåp eller navnefest?
I forbindelse med arbeidet med å få bunadbruken i
Norge innskrevere på UNESCO sin liste, skal vi lage
en film som en del av søknaden. Denne filmen skal
vise bunadbruk i mange forskjellige sammenhenger
og vi ønsker gjerne å inkludere en sekvens fra en
barnedåp eller en navnedag som skal skje i oktober.
De som er med på filmen må ha på bunad og synes
det går greit å bli filmet. Ta kontakt med Solveig
Grinder solveig@husflid.no dersom dette er aktuelt
for deg eller noen du kjenner.

Storsatsing på tradisjonshåndverk
Håndverksløftet er et tiltak som har som mål
å fremme statusen for håndverksfagene og
bevisstgjøre folk på verdien av tradisjonshåndverk.
Sparebankstiftelsen DNB lanserte satsingen i april
2022. Gjennom satsingen gir de økonomisk støtte
til gode håndverksprosjekter. Flere lokallag har
allerede fått støtte. Les mer om Håndverksløftet
eller meld deg på nyhetsbrevet for å lese siste nytt.

Verdens kuleste dag
Norges Husflidslag deltok med Rundt bålet
og spikkeaktiviteter på Sparebankstiftelsens
arrangement, Verdens kuleste dag 3.september.
Arrangementet inneholdt aktiviteter for barn i regi
av mer enn 30 ulike organisasjoner og ble besøkt av
ca. 30.000 barn (med foreldre).

Behov for egnede lokaler
Husflidslagene trenger et sted å være! SOLKOM har,
på oppdrag fra Frivillighet Norge, levert en rapport
om lokaler, bygg og anlegg for frivillig aktivitet.
Denne rapporten gir oss mer kunnskap når vi skal
jobbe for at alle har egnede lokaler for sin aktivitet.
Den viser også hvilke utfordringer ulike deler av
frivilligheten opplever i dag: (1) Konkret mangel på
faktiske lokaler, spesielt til gratis utlån. (2) Bedre
utnyttelse og universell utforming av allerede
eksisterende lokaler. (3) En samlet og helhetlig
oversikt over lokaler, samt kunnskap om rettigheter,
tilbud og ordninger. Les hele rapporten.

Lær om bunad, vev og båtbygging
Vevopplæringa, Bunadopplæringa og Trebåtbygging
er solide kursrekkjer, med god deltaking og stor
interesse og engasjement omkring. Desse går
kontinuerleg, og fleire modular blir halde både i
haust og våren 2023. På enkelte modular er det
ledige plassar og slik moglegheit til å hoppe på!
Ta kontakt med Studieforbundet kultur og tradisjon
for meir informasjon.

Norges Husflidslag

Følg oss for siste nytt
fra Norges Husflidslag
→ Facebook

→ YouTube

→ Instagram

→ husflid.no
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