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God jul!
De siste ukene har sosiale medier vært fylt 
med hyggelige oppdateringer om julemesser, 
adventskalendere og avslutninger på kurs og Ung 
Husflid. Det er godt å se at vi på mange måter er 
tilbake til aktivitetsnivået før pandemien og at vi 
igjen kan møtes uten altfor mange restriksjoner. 
Oppdateringer om vårens kurs og temamøter viser 
også at vi fortsetter med tette kalendere og at 
lokallagene er flinke til å skape gode møteplasser.

På et av kursene jeg holdt i høst utbrøt en av 
de unge deltagerne etter tre timer med intens 
brodering ”Dette er så bra. Venninnene mine savna 
disko og dans, jeg savna husflidkurs!”. 

Den digitale verden gjorde det mulig å holde 
organisasjonen i gang og viste oss at det går an å 
holde kurs på nett. Men mange av oss foretrekker 
å møtes fysisk over en tekopp, med håndarbeid, 
nye og gamle venner, og gode samtaler. For ofte er 
det når den formelle delen av møtet er over, eller i 
kaffepausene, at vi blir kjent. 

Selv om vi er tilbake i godt spor med tanke på 
aktiviteter er det liten tvil om at året også har 
vært utfordrende med prisøkniner, krig i Europa 
og stadige påminnelser om at klimaendringenes 
konsekvenser. Når hverdagen oppleves som grå 
er det er ekstra fint å kunne oppleve gleden over 
håndverk, fellesskap og vissheten om at vi i Norges 
Husflidslag bidrar til et mer bærekraftig samfunn 
gjennom kunnskapen vi ivaretar. 

Jeg vil ønske dere alle en velsignet julehelg og et 
riktig godt husflidsår med gode aktiviteter og delt 
kunnskap.

 
Barbro T. Storlien 
Styreleder

Mer husflid til barn og unge!
Nå får enda flere barn og unge lære håndverksteknikker! 
Norges Husflidslag har fått 6,2 millioner fra 
Sparebankstiftelsen DNB til prosjektene «Rundt bålet» 
og «Alt kan fikses». Tildelingen skal øke barn og unges 
engasjement for bærekraft og ansvarlig forbruk.  
Les mer om tildelingen.

Prosjektene hadde oppstart i 2022 og flere husflidslag 
har allerede startet arbeidet. Med denne ekstra 
tildelingen betyr det at enda flere lag kan være med!

Les mer om Rundt bålet. Påmelding kommer. 
Les mer om Alt kan fikses og meld dere på. 
Påmeldingsfristen er 1. februar 2023. 

Det blir holdt et informasjonsmøte den 18. januar 2023, 
kl. 18.00 hvor dere får vite mer om Alt kan fikses.

Medlemskap i 2023
Faktura for medlemskap i 2023 ble sendt ut i 
begynnelsen av desember til alle medlemmer og 
abonnenter. Hovedmedlemmer får tilsendt faktura 
sammen med Norsk Husflid 5/2022.

Som medlem støtter du arbeidet med å formidle 
tradisjonshåndverk til enda flere, og holde vår felles 
kulturarv i hevd. På husflid.no/medlemsfordeler kan du 
se alle medlemsfordelene dine gjennom hele året. 

Betalingsfristen er satt til starten av januar. For å ha 
stemmerett på årsmøte og sitte i styret i lokal- og 
regionlag må man ha betalt medlemskontingenten 
for inneværende år, dvs. 2023.

https://husflid.no/mer-husflid-til-unge/
https://husflid.no/fagsider-/ung-husflid/rundt-balet-2/
https://husflid.no/fagsider-/holdbart/prosjekter/alt-kan-fikses/
https://husflid.no/vaer-med-pa-alt-kan-fikses/
https://husflid.no/om-norges-husflidslag/blimedlem/medlemsfordeler/
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Utbetaling av Frifond-milder

110 lokallagfår denne uken utbetalt Frifond-midler fra 
Norges Husflidslag, på vegne av LNU. Summen hvert 
lag mottar er basert på antall medlemmer under 26 år. 
Totalt er kr. 1.137.700 fordelt til lokallagene. Dette utgjør et 
kronebeløp på kr. 685 kr per medlem. Les mer.

Ytterligere 10 lag har fått stimuleringsmidler på kr. 5000. 
Dette går til lokallag som i året som gikk har fått minst 
fem Ung Husflid-medlemmer for første gang.

Informasjon om hvor mye hvert lokallag har mottatt er 
sendt på e-post direkte til laget. Ta kontakt med Kurt 
Bohmann kurt@husflid.no dersom dere har spørsmål.

 
Juleferie i medlemsservice

Medlemsservice tar juleferie fra 22. desember og er 
tilbake til 3. januar. Frem til da er vi tilgjengelige på 
post@husflid.no og 22 00 87 00 (08.30-14.30).

 

Viktige datoer
Oversikten over viktige datoer i 2023 for tillitsvalgte 
er oppdatert og ligger tilgjengelig på innlogget side.

Her er noen nøkkeldatoer de kommende ukene:

Desember
1.    Rapporteringsfrist, Alt kan fikses
8.   Norsk Husflid nr. 5 til post
16.  Utbetaling av Frifondmidler til  
 lokallagene fra Norges Husflidslag.

Januar
6.  Betalingsfrist for medlemskontingent 2023. 
15. Rapporteringsfrist for kurs i 2022 til 
Studieforbundet kultur og tradisjon.

På samme sted finner dere også informasjon 
og nøkkeloppgaver i forbindelse med 
årsmøtegjennomføringen. For spørsmål om 
valgkomite, årsmøter eller annet, ta kontakt med 
regionlaget eller husflidskonsulenten.
 

Kreativ adventskalender
Hver dag i desember deler vi en ny oppskrift i 
adventskalenderen vår. Tema for årets kalender 
er grønne gaver, og er full av spennende og 
morsomme prosjekter som hele familien kan være 
med på. Følg med på unghusflid.no.

 
Husflid varer lengst
Black Friday, Cyber Monday, kjøpepress og 
førjulshandel. Finnes det et alternativ? Les vårt 
debattinnlegg skrevet i forbindelse med Grønn 
november / Black Friday. 

Seks nye husflidhåndverkere
Vi ønsker seks nye bedrifter velkomne som 
Norske Husflidhåndverkere-medlemmer. 
Husflidhåndverkerne skaper vakre og varige 
produkter basert på gamle håndverkstradisjoner 
og nye ideer. Det er et kvalitetsstempel og en egen 
medlemsgruppe for næringsdrivende innen husflid 
og håndverk. Alle medlemmer har svennebrev eller 
tilsvarende utdanning, eller er tatt opp gjennom 
vurdering av en fagjury.

De nye medlemmene er:
•  Lailas Hjemmelagde v/Laila Bårdseng
•  Sáve design v/Jorunn Løkvold
•  Anita Havn Jensen
•  Karoline Lea Knudsen
•  Philipp Von Hase
•  Alvdalsbunad v/Hege Barstad

https://husflid.no/medlemsside/organisasjon/okonomi/
https://husflid.no/medlemsside/organisasjon/viktige-datoer/
http://www.unghusflid.no
https://www.fvn.no/mening/debattinnlegg/i/vel56V/husflid-varer-lengst
https://www.fvn.no/mening/debattinnlegg/i/vel56V/husflid-varer-lengst
https://husflid.no/fem-nye-husflidhandverkere/
https://husflid.no/nh-der-du-er/husflidhandverkerne/om-norske-husflidhandverkere/

