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Forsidebilde: Ølhøne - rødlisteprosjekt i Bærum Husflidsforening

Viken fylkeskommune
Kommuner



Akershus Fylkeshusflidslag 

Fylket består fremdeles av 23 husflidslag.  

Medlemsantallet var 2982 medlemmer med gyldig medlemskap per 31.12.20. 420 av disse var  
barn og ungdommer. Tallene er fra Norges Husflidslag per 31.12.20
Region/lag Medlemmer/ 

representanter
Postadresse Hjemmeside/ 

E-post
Region vest
Asker Husflidslag 381 totalt 

Herav 54 /b/u 
6 rep.

Askerveien 47 
1384 Asker

www.askerhusflidslag.no 
post@askerhusflid.no

Bærum Husflids-
forening

483 totalt 
Herav 50 b/u 
6 rep.

Postboks 30
1333 Kolsås

www.baerumhusflid.no
post@baerumhusflid.no

Region Follo
Enebakk Husflidslag 46 totalt.

Herav 1 b/u.
2 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 89 totalt. 
Herav 0 b/u. 
3 rep.

Postboks 76
1451 Nesoddtangen

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

Oppegård Husflidslag 96 totalt. 
Herav 19 b/u.
3 rep.

Kapellveien 7
1410 Kolbotn

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

Ski Husflidslag 52 totalt. 
Herav 0 b/u.
3 rep.

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

Vestby Husflidslag 51 totalt. 
Herav 0 b/u 
3 rep.

Postboks 29 
1541 Vestby

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

Ås Husflidslag 110 totalt. 
Herav 9 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 156 totalt. 
Herav 47 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 88 totalt. 
Herav 8 b/u.
3 rep.

Postboks 111 
2025 Fjerdingby

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

Skedsmo Husflidslag 362 totalt. 
Herav 119 b/u 
6 rep.

Gjoleidveien 9, 2020 
Skedsmokorset

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

Region Nedre 
Romerike øst
Fet Husflidslag 75 totalt. 

Herav 1 b/u.
3 rep.

Postboks 137 
1901 Fetsund

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

Grende Husflidslag 76 totalt. 
Herav 4 b/u.
3 rep.

Postboks 105 
1921 Sørumsand

www.grendehusflid.no
post@grendehusflid.no

Hemnes Husflidslag 82 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 39 totalt. 
Herav 1 b/u.
2 rep.

Postboks 75
1941 Bjørkelangen

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

Skauen Husflidslag 65 totalt. 
Herav 12 b/u.
3 rep.

Postboks 21 
1930 Aurskog
3 rep.

www.skauenhusflid.no 
skauenstyret@gmail.com

Region øvre 
Romerike
Eidsvoll Husflidslag 56 totalt. 

Herav 1 b/u.
3 rep.

Postboks 95
2081 Eidsvoll

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

Hurdal Husflidslag 33 totalt. 
Herav 1 b/u.
2 rep.

Vollengvegen 9
2090 Hurdal

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

Nannestad Husflidslag 83 totalt. 
Herav 32 b/u.
3 rep.

Åsvegen 733
2030 Nannestad

www.nannestadhusflidslag.
com
leder@nannestadhusflidslag.
com

Nes Husflidslag 62 totalt. 
Herav 4 b/u.
3 rep.

Postboks 262
2151 Årnes

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

Ullensaker Husflidslag 199 totalt. 
Herav 23 b/u.
4 rep.

www.ullensaker-husflidslag.no
ullflid@gmail.com
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Styret i Akershus Husflidslag - 2020
Flat struktur i 2020 - dvs. at ingen leder var valgt.
Ingen representant Region Nedre Romerike øst
Turi Kobbhaug Region Øvre Romerike styremedlem
Eli Sundby Region Nedre Romerike vest styremedlem
Grete Bølling Region Vest styremedlem
Turid Bergene Dahlman Region Vest styremedlem
Synnøve Rossebø Røysland Region Follo styremedlem

Varamedlemmer
Ellen Bay Region Nedre Romerike øst
Dorte Johansen Region Øvre Romerike
Jorunn Dørum Region Nedre Romerike Vest
Jenny Akselsen             Region Vest
Karin Sæther Region Vest
Britt-Hilde Eriksen Region Follo

Lagets postadresse Postboks 167, 2011 Strømmen
Lagets besøksadresse Strømsveien 62, 2010 Strømmen
Mobil 992 32 919  
E-post akershusfhl@gmail.com
Hjemmeside www.akershusfhl.no

Regnskapsfører Turi Kobbhaug
Revisor Vekst Revisjon v/Syver Tønnesen

Valgkomiteen
Katrine Grønneberg Region Øvre Romerike
Inger Sjøberg Region Vest
Jorun Apeland Region Nedre Romerike Øst

                                                                                                                                                                            
Husflidskonsulenten                                                                                                                       
Norges Husflidslag har også i 2020 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: Synnøve Rossebø Røysland     
   
VOFO Akershus                                                                                                                                       
Akershus Fylkeshusflidslag har ikke hatt representant i styret i VOFO Akershus i 2020.

mailto:akershusfhl%40gmail.com?subject=
https://www.akershusfhl.no
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Årsmelding for Akershus Fylkeshusflidslag - 2020

Årsmøtet 2020 ble avholdt 5. september på Thon Hotel Opera i Oslo. 33 stemmeberettigede deltok   
og 7 fra styret med stemmerett med unntak av årsmelding og regnskap. 

Med møteleder, gjester og innledere var det i alt 45 til stede. 
Møteleder var Marit Sørlie VOFO. 
Referenter var Elin Flaaten og Turi Kobbhaug.
Valgkomiteen besto av Katrine Grønneberg, Inger Sjøberg og Ricardo Guzman.

Bjørg Schultz fra Studieforbundet Kultur og Tradisjon innledet om tilskuddsordningene i dagens 
situasjon.  
 
Handlingsplanen for 2020
I henhold til vedtektene skal Akershus Fylkeshusflidslag:

 1. Arbeide for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.
 2. Være et bindeledd mellom lokallagene i fylket og Norges Husflidslag (NH). 
 3.  Arbeide i samsvar med NH sitt formål, vedtekter og vedtak fattet av landsmøtet og sentralstyret. 
 
Akershus Fylkeshusflidslag retter sin aktivitet inn mot tre nivåer:

 •  Lokallagene
 •  Norges Husflidslag 
 •  Samfunnet
 
Overfor lokallagene skal Akershus Fylkeshusflidslag:

 •   Bidra til at lokallagene får opplæring innenfor organisasjonsutvikling. 
 •   Formidle NH sine verdier og strategier til lokallagene.
 •   Bidra økonomisk slik at lokallagene kan gjennomføre smalere, kostbare kurs som er rele- 
               vante, som for eksempel rødlistede teknikker. 
 •   Ha felles fokus og strategi på medlemsutvikling, rekruttering, integrering, aktivisering og  
     på å beholde medlemmer.
 •   Øke presisjon og tydelighet i kommunikasjon mellom AF og lokallagene. 
 
Overfor Norges Husflidslag skal Akershus Fylkeshusflidslag:

 •  Være et talerør for lokallagene opp til NH. 
 •  Bidra med statistikk og annen dokumentasjon som viser innhold og omfang av lokal-
              lagenes virksomhet i Akershus. 
 •  Gi innspill til NH i forbindelse med utarbeidelse av visjoner og strategiplaner. 

Overfor samfunnet skal Akershus Fylkeshusflidslag: 

 •  Tydeliggjøre og synliggjøre hva husflidslagene står for og kan bidra med.
 •  Øke kunnskap om lokallagenes virksomhet og være en aktiv formidler av deres betydning  
    for opplæring av barn/unge og voksne innen håndverksfag.
 •  Øke kunnskap om og kjennskap til håndverkskulturen.
 •  Bidra til økt samarbeid i hele Viken.
 •  Følge opp Norges Husflidslags strategiplan og være en bidragsyter til at gjeldende strate- 
              giplan for NH virkeliggjøres i lokallagene. For inneværende strategiplanperiode er 
              satsningstemaet Holdbart.
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Aktiviteter og tiltak i 2020
 Samarbeid 
  •  Viken: Gjennomføre et felles styremøte med fylkeshusflidslagene i Buskerud og Østfold.
  •  Voksenopplæringsforbundet i Akershus (Vofo A)
  •  Studieforbundet Kultur og Tradisjon Akershus  
  •  Lokallagssamling (tidligere medarbeiderkurs)
  •  Kurs i dokumentasjon av rødlisteteknikker v/Anne Guri Gunnerød  
  •  Informasjon (årsmelding) til alle kommuner i Viken, Kulturrådet mv.

Regionmøter
  •  Regionmøter gjennomføres som tidligere år.
  •  Økt samarbeid mellom lag som nå tilhører samme kommune.

Nasjonale samlinger i Norges Husflidslag. Deltakelse på:
 •  Landsmøtet  
 •  Fylkesledermøte  

Måloppnåelse 
Aktivitetene har vært sterkt påvirket av Covid-19 pandemien. Styremøtene er delvis gjennomført 
på Zoom. Dette har fungert veldig bra, men vi savner å kunne møtes, særlig da det nye styret ble 
konstituert så sent som 5. september og med mange nye medlemmer. Vi planla derfor et styre-
seminar 16.11.20 på Asker Prestegård som skulle foregå fysisk og der formålet var å bli bedre 
kjent med hverandre og med styrets arbeid. På grunn av Korona, ble seminaret utsatt til 2021.

Årsmøtet var opprinnelig planlagt til 21. mars 2020. På grunn av Korona, ble møtet utsatt til 5. sep-
tember. Det sittende styret fungerte til nytt styre ble valgt på årsmøtet.  Det var ikke mulig å finne 
en kandidat til ledervervet i styret for Akershus husflidslag. Derfor fortsatte den flate strukturen 
som styret hadde hatt i 2019. Styret har etter årsmøtet jobbet mye med ansvarsdeling i styret. Det 
er ikke minst viktig for våre samarbeidspartnere slik at de er informert om hvor/hvem de skal hen-
vende seg til. Styret har informert om hvordan arbeidsfordelingen er på fylkeslagets hjemmeside. 
  
Fra 1. januar 2020 er Buskerud, Østfold og Akershus fylkeskommuner blitt til Viken. 
Hurum og Røyken kommuner som var del av Buskerud fylke, ble fra samme tidspunkt innlemmet 
i Asker kommune. Kommunene Jevnaker og Lunner ble også innlemmet i Viken. Når det gjelder 
husflidslagene i disse to kommunene, ønsker disse fortsatt å være tilknyttet sitt tidligere fylkeshus-
flidslag.

Østfold, Buskerud og Akershus fylkeshusflidsstyrer bestemte på sine årsmøter i 2019 inntil videre 
ikke å slå seg sammen til ett fylkesstyre. For å koordinere kontakten opp mot Viken fylkeskom-
mune og sørge for samarbeid mellom de tre fylkesstyrene, ble det bestemt å danne et arbeidsut-
valg som består av to representanter fra hvert fylkesstyre og husflidskonsulentene i Viken. Dette er 
en prøveordning som skal evalueres på årsmøtene i 2022. På grunn av Korona, har det ikke vært 
aktivitet i arbeidsutvalget. Fylkesstyrene har oppnevnt medlemmer i utvalget som kommer i drift fra 
2021. 

Representanter for fylkesstyrene i Østfold og Buskerud deltok på vår lokallagssamling 10. oktober.    
Medlemmer fra Moss og Fredrikstad husflidslag deltok på Rødlistekurset 21. november.  

Lokallagssamlingen ble gjennomført 10. oktober på Thon Hotel Opera i Oslo. Med innledere deltok 
37 medlemmer. Åge Myhren fra Lucky Næroset holdt motivasjonsforedrag om livsglede og frivillig 
arbeid.  

Studieforbundet Kultur og Tradisjon redegjorde for søknader om kursstøtte og støtte til lærings- 



verksteder. Målgruppen var studielederne i lokallagene. Samlingen ble avsluttet med 
praktiske aktiviteter; origami/papirbretting, hosebåndteknikk og meksikansk fletting. Det var udelt 
positive tilbakemeldinger fra deltakerne   

Dokumentasjonskurset i Rødlistearbeid, som var et samarbeid mellom Husflidskonsulenten i  
Akershus og fylkesstyret, ble avviklet digitalt 21. november. To fra hvert lokallag kunne delta.   
Kurset var myntet på lag som er i gang med arbeidet og lag som ennå ikke har startet. Mye av det 
arbeidet som utføres blir i liten grad gjort kjent utover eget lag. Formålet var å arbeide med for-
midling i form av tekst og foto.  

Akershus fylkeshusflidslag fikk ny hjemmeside i 2020. Det ble byttet til ny plattform som er mindre 
utsatt for virus. Ansvarlig for den nye hjemmesiden er Anne Marie Madssveen som også drifter 
siden for laget. Det er et ønske at også lokallagene benytter siden til å informere om aktiviteter i 
sine lag. Styret har sendt ut et skriv til alle lokallagene for å minne om hjemmesiden.   
https://www.akershusfhl.no

Godkjente protokoller fra styremøtene i AF legges ut på hjemmesiden. 
Kontakten med lokallagene blir blant annet ivaretatt ved deltakelse på regionmøter og ved at 
regionkontaktene i styret skal holde seg orientert om lagene i sin region og orientere de andre i 
styret.  

Styret henvendte seg til lokallagene med frist 7. mai for å redegjøre for den økonomiske 
situasjonen i lagene på grunn av nedstengning. Det kom inn svar fra 12 lokallag.  

De fleste svarene tydet på at lagene var usikre på hvordan situasjonen ville påvirke den øko- 
nomiske situasjonen og om de kunne gjennomføre julemarkeder. Faste utgifter som husleie vari- 
erer mye i lagene og påvirker økonomien. Lag med ansatte som måtte permitteres, hadde en 
vanskelig økonomisk situasjon. Den reelle økonomiske situasjonen vises først ved avslutningen av 
året.  

Lagene planla for aktiviteter på høsten og utarbeidet kataloger. Covid-19 pandemien fikk konse-
kvenser for lagene. Fra og med midten av mars avlyste de fleste lagene sine aktiviteter.  
Da smittesituasjonen ble bedre ut over sommeren, ble noen aktiviteter tatt opp igjen for å å bli 
stengt ned på nytt på høsten. Noen lag klarte å gjennomføre kurs før Covid-19 slo til i mars/april. 
Noen lag har gjennomført kurs på nett.  

Styrets arbeid i 2020 
Det er avholdt 10 styremøter og 102 saker er behandlet. 

Regionmøter med representasjon fra styret 

 •  Nedre Romerike Vest 17. september i Skedsmo: Ann Langøy
 •  Nedre Romerike Øst: 5. mars i Hemnes: Eli Sundby  
 •  Øvre Romerike: 16. september i Ullensaker: Turi Kobbhaug
 •  Region Vest: regionmøtet avlyst 
 
Lokallagssamling (Medarbeidersamling) 10. oktober på Thon Hotel Opera Oslo. Se omtale  
ovenfor.  
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Samarbeidsorganisasjoner og deltakelse fra fylkesstyret 
 •  Årsmøte i VOFO 20. september Soria Moria: Ann Langøy.
 •  Årsmøte i Studieforbundet Kultur og Tradisjon 16. september i Strømmen: 
    Jorunn Apeland.                              
 •  Synnøve Røysland ble på årsmøtet valgt til å representere fylkesstyret i styret for SKT. 
 •  Frivillighetskonferansen arrangert av VOFO. Frivillighet i Viken 19. oktober: 
     Synnøve Røysland   
 •  Dokumentasjonskurs i Rødlistearbeid 21. november i samarbeid med Husflidskonsulent  
     Anne Guri Gunnerud. 

Norges Husflidslag 
Fylkesledermøte og årsmøte NH 23. – 25. oktober Thon Hotel Opera Oslo: Synnøve Røysland 
Landsmøtet 2020 er utsatt til 5. – 6. juni 2021 i Mandal og gjennomføres digitalt.

Tilskudd til Akershus Fylkeshusflidslag/lokallagene fra Viken fylkeskommune. 
I mai 2020 mottok fylkesstyret tilskuddsbrev fra Viken fylkeskommune. Tilskuddet for 2020 var         
kr 510.000, hvorav kr 408 000 ble fordelt til lokallagene. Tilskuddet til lokallagene skulle nyttes iht. 
tildelingsbrev fra fylket og rapportering av bruk skulle skje i forbindelse med års-rapporteringen til 
fylkeshusflidslaget, og ikke som separat rapportering. 

Styret besluttet å fordele midlene etter samme fordelingsnøkkel som i 2019; et grunnbeløp på 
kr 10 000 til hvert lokallag og et beløp avhengig av medlemstallet i laget. (Se tabell på side 39.)

Styret besluttet videre at AFs andel av kontingenten fra Norges Husflidslag skulle fordeles til 
lokallagene som ekstra tilskudd på grunn av vanskelig økonomiske forhold grunnet korona.

Regionene/lokallagene i Akershus Fylkeshusflidslag

Region vest

Asker Husflidslag

Asker Husflidslag ble stiftet i 1932. Vi holder til på Asker preste- 
gård, der vi disponerer hovedhuset, stabburet og drengestuen til  
det meste av våre aktiviteter. I tillegg har vi Hasselnøtten i Asker 
sentrum, der lagets kontor og vår salgsutstilling holder til.
2020 ble på grunn av Covid-19 et vanskelig år for alle lag, og lite lot 
seg gjennomføre som planlagt. Stort styremøte og alle medlems-
møter, vår-, høst og julemøte, ble avlyst.

Kurs
Det ble satt opp 64 kurs og 35 ble gjennomført. Flere av de kursene 
ble gjennomført med en digitalt løsning.

Læringsverksteder
Vi har hatt 18 læringsverksteder, men alle ble stoppet etter  
Covid 19-utbrudd.
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Ung husflid
11 medlemsmøter var planlagt, men kun 5 ble gjennomført på Preste-
gården, 2 vår og 3 høst. I tillegg fikk barna en aktivitetspakke med 
materiell og veiledning for hjemmearbeid. 2 kreative sommeruker var 
planlagt, men kun en uke lot seg gjennomføre.

Aktiviteter
Asker husflidslag har gjennomført følgende aktiviteter
• Årsmøte 25. februar, med ekstraordinært årsmøte  31.mars, på 

Prestegården.
• Dugnad på Prestegården.
• Hovedarrangement ved Barnas Verdensdager ble sendt   

digitalt.
• Julemarked i Asker Sentrum i november og desember   

med egen salgsbod.
• 17 styremøter ble avholdt, de fleste digitalt.
• Håndarbeidstreff mandag kveld og onsdag formiddag på   

Hasselnøtten ble arrangert i kortere perioder.
• Salgsutstilling på Hasselnøtten har hatt en økning av salg  

siste del av 2020 etter lange perioder med nedstengning.

Generelt
Styrets arbeid har i vesentlig grad vært rettet mot driften i Asker  
husflidslag og ikke minst utfordringer med Covid-19 situasjonen.
Kurs, møter og foredrag har blitt avlyst og ansatte delvis permittert.
Til tross for nedstengning har det vært mye å ta hånd om for styret. 
Det er et stort ansvar å ta vare på Prestegården. HC-toaett ble 
ferdigstilt sommer 2020. Styret jobber med klargjøring av snekker- 
verksted i den gamle stallen.  Egen prosjektgruppe er nedsatt, men 
avslutning er uviss på grunn av pandemien.

Rapportering – bruk av tilskudd fra Viken fylkeskommune/  
Akershus Fylkeshusflidslag  
Ved tildeling i 2019 fikk Asker Husflidslag kr 39 976,-   
Beløpet ble overført til 2020 med godkjenning fra AF.  I 2020 
mottok vi kr 31 718,- i tillegg, tilsammen kr 71 694,-.

I henhold til de oppgitte kriterier fra Akershus Fylkes-
kommune og Akershus Fylkeshusflidslag har vi brukt  
kr 46 415,- i 2020 til å videreutvikle kunnskap og 
ferdighetene innen tradisjonshåndverk, for barn,  
ungdom og våre ansatte.

Vi har kjøpt inn fem symaskiner og kursmateriell til Ung 
husflids aktiviteter. I tillegg har vi dekket kostnader til 
kompetanseutvikling av vår materialforvalter som har 
ansvar for formidling og veiledning om Askerbunaden. 
Hun har deltatt på kurs i regi av Studieforbundet kultur- og tradisjon i Vågå. 

På grunn av Covid 19 har våre planer om et nytt snekkerverksted blitt forsinket og midler, av-
satt av Akershus Fylke, overføres til 2021. Med de ubrukte midler kr 25 279,- skal vi kjøpe inn 
utstyr og benk til vårt nye snekkerverksted som kommer på plass i september 2021.



Bærum Husflidsforening

Bærum Husflidsforening ble stiftet i 1922 og holder til på 
Wøyen gård i Bærum. Foreningen hadde 545 betalende  
medlemmer pr. 30.11.2020, hvorav var 69 barne- og  
ungdomsmedlemmer. Vi disponerer stor vevstue, syrom,  
verksted for trearbeid, stort og lite møterom, kontor og  
kjøkken. Vi har også vevstue på stabburet og rom for tre- 
dreiing på Wøyen Mølle. Foreningen gir ut egen katalog med 
kurstilbud og aktiviteter hver vår og høst. Nyhetsbrev sendes 
til våre medlemmer pr. e-post. 

Kurs
71 kurs var planlagt og 42 kurs ble gjennomført/startet opp i 
2020. Kursene som ble avlyst skyldes stort sett pandemien, men noen kurs hadde også for få 
påmeldte. Gjennomførte kurs var Bærumsbunadene, bunadsskjorte, vevkurs, vev-teori,  
brikkevev, møbeltapetsering, skinnfell, hardangersøm, ølhøne, tredreiing, kniplekurs, 
karveskurd, fletting med pil, lefsekurs, såpekurs, dram av ville vekster og bli kjent med urter.  

Læringsverksteder
34 læringsverksted ble avholdt dette året, noen med færre timer enn planlagt. Vi har hatt 
læringsverksted i billedvev, ølhøne, skinnfell, brikkevev, tæger, spinning, garnring, sløyd, 
knipling, fargesirkel, tekstile aktiviteter, meksikansk fletting, søm og vev.

Ung Husflid 
7 kurs var planlagt vår og høst 2020, men kun et kurs ble 
avholdt. Søm av handlenett ble startet opp på våren og ble 
avsluttet tidlig høst. Flere kurs hadde få påmeldte, men ble 
også stanset av pandemien. Kreativ sommerskole for barn  
ble avlyst da smittevern og retningslinjer gjorde gjennom- 
føring svært vanskelig. Det var 37 barn påmeldt. Husflids- 
klubben for medlemmer fra 8 år møttes 6 ganger i 2020 - 4 
møter ble avlyst. Barna har blant annet spikket, 
strikket og brodert. Det ble sendt en julehilsen med jule- 
aktiviteter i papir til barn og unge i foreningen, da mye ble 
avlyst og endret dette året. 

Aktiviteter og møter 
Det ble underlagt store forandringer i 2020 på grunn av Covid 19. Jule - og påskeaktivitet for 
barn og faste markedsdager ble avlyst. På bakgrunn av dette, lagde vi digitalt julelotteri som 
ble publisert og markedsført på hjemmesiden vår og i sosiale medier. Lotteriet innbrakte kr 
11 100,-. Digitalt julemarked ble laget og promotert på nett. 7 medlemmer deltok, og kunder 
kunne ta direkte kontakt med produsent for kjøp. Dette ble en fin plattform som vi ønsker å vi-
dereføre som fast markedsplass. Husflidskafe/Fikselaug hadde 6 møter på Wøyen i 2020, det 
skulle ha vært 8. Møtene hadde mellom 5-9 deltakere. I løpet av 2020 ble to av fire temamøter 
avholdt – ett om Bærumsbunadene, og ett hos Oslo Mikrospinneri der det var påmelding og 
begrenset med plasser på grunn av smittevern.

Representasjon
Bærum Husflidsforening samarbeider med Asker Husflidslag om kurs og regions møter. 
Dette har i 2020 blitt avlyst. Foreningen har deltatt på Akershus Fylkes Husflidslags møter. 
På Bærums Verks Høstfest i september fikk barna lage hoppetau, og det var promotering av 
Bærumsbunaden med flott utstilling i Verksgata 1. Høstturen 2020 utsatt til 2021.
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Rødlisteteknikk
Bærum Husflidsforening har valgt Ølhøne som Rødlisteteknikk, og det ble avholdt et kurs og 
fire ringer i denne teknikken i 2020. Dette arbeidet har pågått i mange år og det har opparbei-
det seg en stor gjeng med ølhøne-entusiaster på ringene – flest menn, men også noen damer.

Region nedre Romerike vest

Lørenskog Husflidslag

Lørenskog Husflidslag holder til på Skårer gård/Lørenskog Bygdemuseum og ble stiftet  
8. desember 1982. Vi disponerer vevstue, verksted for trearbeid, møterom, lokale for husflids- 
utsalg og kjøkken. Laget hadde i 2020 totalt 237 medlemmer.

Kurs
I 2020 arrangerte vi følgende kurs:
Tægerbinding (1), Brodering og montering av bunad (2), 
Kniplinger (2), Søm av Wallenborg-vesker (1), Håndsøm 
av vikingdrakt (2), Sølvsmykker av ringer (1), Såpestøping 
(2), Tredreiing for begynnere (1), Tredreiing trinn 3 (1), 
Brikkevev (1), Sy din egen bukse (1). 

Læringsverksteder
Husflidslaget har hatt læringsverksteder i Tægerbinding (2), 
Billedvev (2), veving på stor vev (4), Kniplinger og nupe-
reller (2), Karveskurd (2), Figurskjæring (2), Tredreiing (2), 
Ølhøner (1), Redesign av klær (2), Rosemaling (2), Sy på maskin (2), Sølvsmykker av ringer (2).

Ung Husflid 
I 2020 hadde vi 5 barne- og ungdomsmedlemmer. Ung Husflid ble avlyst våren 2020, og høsten 
2020 ble det kun arrangert 2 møtedager pga. smittevernregler. Vanligvis arbeider barna med søm 
(på maskin) av nye klesplagg og gjenbruk, vesker, perling, tekstilmaling og nåleputer. Planene for 
høsten 2020 var å fokusere på HOLDBART. Vi håper å videreføre dette når Ung Husflid kan åpne 
igjen.

Møter og aktiviteter
Våren 2020 rakk vi å holde 2 temamøter før korona-nedstengingen: Håndsøm av vikingdrakter  
v/Astri Bryde i januar, og Hedebosøm v/Signe Berg etter avholdt årsmøte i februar 2020.

Det ble arrangert formiddagstreff med strikkekafe (10 møter) og applikeringskafe (11 møter) fordelt 
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på vår og høst 2020. Strikkekafe kveld/UFO hadde totalt 5 møter.

Vi inviterte også til hyggekveld for alle komitemedlemmer i januar, og 22 personer var til stede.
Hyggekveld for nye medlemmer ble gjennomført i februar hvor 4 nye medlemmer møtte. 
Dessverre få fremmøtte, men nyttig likevel for de som kom.

I vinterferien var vi med på Losby Besøksgårds aktivitetsuke for påmeldte skoleelever. Vi deltok 2 
dager med hhv. toving, spikking og lompebaking.

Lørenskog Bygdemuseum v/MiA arrangerte høsttakkefest i september 2020, og på forespørsel 
deltok Husflidslaget med steking av lomper.

Den største aktiviteten i 2020 var søm av smitte- 
vernfrakker for Lørenskog kommune, dette ble 
gjort av våre medlemmer i mars/april. Totalt 
33 medlemmer deltok, og 137 frakker ble over-
levert kommunen.

For dette arbeidet ble vi nominert til årets fri-
villighetspris i kommunen. Det ble Lørenskog 
Turlag som fikk prisen i 2020.

Det ble dessverre ikke holdt noen markeder i 
2020 pga. smittevernregler. Den store St. Hans-feiringen på Skårer gård ble også avlyst.

Samarbeid
Lørenskog Husflidslag har i 2020 hatt samarbeid med:

• Lørenskog kommune: Søm av smittevernfrakker
• Lørenskog Bygdemuseum (Museene i Akershus): 

 Leie av lokaler
 Deltakelse i driftsråd
 Samarbeid ved høsttakkefest (september 2020)
 Losby Besøksgård: Aktiviteter for skoleelever i skolens vinterferie.

Rødlisteteknikk
Lørenskog Husflidslag har valgt tæger samt karding og spinning som «Rødlisteprosjekt». 
I 2020 ble det arrangert 1 kurs og 2 læringsverksteder i tægerbinding.
2 styremedlemmer deltok på AFs dokumentasjonskurs for rødlisteprosjekter i november 2020. 
Arbeid med å samle info og bilder for presentasjon på AFs websider pågår.

Rapportering – bruk av tilskudd fra Viken Fylkeskommune/ Akershus Fylkeshusflidslag  
Lørenskog Husflidslag mottok i 2020 kr 23 326,- fra Viken fylkeskommune, fordelt av Akershus 
fylkeshusflidslag til lokallagene.

På grunn av koronasituasjonen ble aktivitetene i laget begrenset. Vi fikk ikke gjennomført  
markedene våre, og St. Hans-feiring måtte også avlyses. Disse arrangementene er viktige for  
vår økonomi. Sammen med begrenset kursaktivitet, fikk vi derfor en inntektssvikt.

Laget leier lokaler av Museene i Akershus som drifter Skårer gård. Denne leien er høy.Til-  
skuddet ble brukt til husflidsaktiviteter i tråd med kriteriene fra Viken fylkeskommune og dekket 
også en del av driftsutgiftene.
Det er også kjøpt inn en symaskin til bruk i Ung Husflid.
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Annet
Etter henvendelse fra en kreftsykepleier ved Ahus har medlemmer i laget heklet figurene KASPER 
og UGLA. Disse brukes som samtaleverktøy for barn som har kreftsyke i familien. Vi har levert i alt 
66 stk. figurer til Ahus, og medlemmene er oppfordret til å lage flere. Ahus er svært takknemlige for 
vårt bidrag.
Det har vært lav aktivitet i laget i 2020 med nedstenging store deler av året.

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 2020 
På våren ble det arrangert kniplekurs for ungdom, Løbbinding (kurvfletting) og tovekurs med 
filtenål og nunofilting ble avlyst på grunn av Covid 19.  Bunadsbrodering avlyst på grunn av for få 
påmeldte. På høsten gjennomførte vi: Kniplekurs for ungdom og tovekurs med filtenål og nuno-
filting. Skjorte- og bunadsbrodering avlyst på grunn av få påmeldte og lefsebakekurset avlyst på 
grunn av Covid 19.

Læringsverksteder 2020 
På våren gjennomførte vi følgende læringsverksteder: Billedvev,  
toving, karveskurd, tæger, lappesøm, knipling, hardangersøm,  
brikkevev, lappesøm m/lærer.
Bunadssøm avlyst på grunn av Covid 19. Søm av klær avlyst på 
grunn av Covid 19.
På høsten gjennomførte vi følgende læringsverksteder: Billedvev, 
Karveskurd, Toving, Tæger, Lappesøm, Knipling, Hardangersøm, 
Lappesøm med lærer.
Bunad og Søm av klær ble avlyst.

Ung Husflid 
Vi har 31 barnemedlemmer og 15 ungdommer. Det ble arrangert 3 
kvelder på våren før vi måtte stenge ned på grunn av Covid 19. 
Det deltok 15 barn på disse kveldene. De sydde på symaskin, tovet, 
strikket og vevde bånd på brikkevev. Ung Husflid ble avlyst på høsten 
på grunn av Covid 19. 
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Det ble arrangert kniplekurs for ungdom både vår og høst.

Sommerskolen - Ble avlyst på grunn av Covid 19. 
Kulturfaktor - Nittedal kommune Kulturmarked ble avlyst på grunn 
av Covid 19.
Juleverksted - ble avlyst på grunn av Covid 19.

Møter og aktiviteter  
Vi fikk avholdt to åpne møter der ett hadde foredragsholdere utenfra 
Mona Lundby holdt foredrag om nyttevekster. På årsmøte holdt  
Åse Asheim Lange foredrag om Forklær- og bruken av dem. I 
månedsskiftet februar/mars arrangerte vi husflidshelg på Utheim. I august var det dugnad på 
Hemsen der vi ryddet i diverse materialer og utstyr. I tillegg ble det ryddet på kjøkkenet.
I mars hadde vi Fiksetreff der folk kunne komme og lære seg å fikse ting. Anne Guri Gunnerød 
hadde utstillingen «Hvordan stoppe».
Det har vært «Åpent hus» hver onsdag frem til nedstenging vår og høst. Vi har hatt 3 hånd- 
arbeidskafeer på forskjellige steder i bygda, resten ble avlyst på grunn av Covid 19.
Geriljabroderi i regi av Nittedal og Hakadal Bondekvinnelag 26.08 
og 13.10. Vi deltok sammen med Nittedal og Hakadal Bygdekvinnelag. 26.08 holdt  
Anne Guri Gunnerød; husflidskonsulenten i Akershus, foredrag om 
geriljabroderi. På Verdensdagen for Psykisk Helse 13.10 deltok  
husflidslaget med å lage utstilling av geriljabroderier i Biblioteket.

Sommerturen og Juleturen ble avlyst på grunn av Covid 19.

Samarbeid 
Nittedal husflidslag samarbeider med Nittedal Knivlag. Knivlaget 
bidrar på Ung Husflid og Sommerskolen med spikking. Nytt av året 
er et samarbeid med Nittedal og Hakadal Bygdekvinnelag der vi ble 
med på satsing på Geriljabroderi koplet opp mot psykisk helse.

Rødlisteteknikk
Nittedal Husflidslag har valgt tæger og kniplinger og vi hadde kurs og læringsverksted i disse 
teknikkene. 

Rapportering – bruk av tilskudd fra Viken Fylkeskommune/ Akershus Fylkeshusflidslag   
Vi har mottatt kr 20.320,-  fra Akershus Fylkeshusflidslag. Midlene er brukt til ung husflid samt   
trykking av katalog, med omtale av “Fiksetreff” prosjektet som vi hadde i mars. 

Rælingen Husflidslag

Laget ble stiftet 1982 og holder til på Heimen Grendehus i Rælingen.
Vi disponerer et stort rom med vever, gode arbeidsbord og lagerplass.

Rælingen Husflidslag er et lite husflidslag med mye aktivitet. Det har vi klart å opprettholde selv 
om vi har hatt et krevende år. Det at vi plutselig, sammen med hele verden plutselig står i en stor 
pandemi, var helt utenkelig på denne tiden i fjor. Vi opplevde allikevel stor interesse for kurs og 
læringsverksteder, og det sier mye om hva det betyr for oss. De fleste av våre medlemmer er i 
risikogruppa, og vi har lagt stor vekt på å kunne gjennomføre aktiviteter med et godt smittevern.
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Kurs
Det ble i 2020 gjennomført til sammen 9 kurs: 4 kurs i Bunad, 2 
dag og 2 kveld. 1 sykurs, jersey og elastiske stoffer, 3 Quiltekurs 
og 1 kurs i Småskinnarbeid. 

Læringsverksteder
Husflidslaget har hatt læringsverksteder i vev, lappesøm og 
bunad.

Ung Husflid
Vi startet opp vårkurs med 13 jenter, men måtte avslutte etter 3 
3 kvelder på grunn av nedstengning.  Det ble ikke satt opp nytt 
kurs for høstsemesteret grunnet strenge smitteverntiltak.

Møter og aktiviteter
Det har blitt avholdt 8 styremøter. Det er håndarbeidstreff i 
laget hver mandag kveld, men i 2020 har det bare vært 15 
treff. Det har vært gjennomført 4 temamøter.  Fiksekafe, besøk 
fra Hennes fritid, Plantefarging ble avlyst, men vi hadde en hyggelig kveld med håndarbeid og 
fortellinger fra medlemmene om hvordan de startet med håndarbeid som barn. Juleverksted og 
1 årsmøte, 2 temamøter og sommer og julefest ble avlyst. Vi har deltatt på 1 Regionsmøte og 1 
Lokallagssamling.
Ved åpningen av Bygdetunet i juni deltok noen av lagets medlemmer med salg i egen regi. 
Alle markeder i laget ble avlyst i 2020.

Samarbeid
Rælingen husflidslag samarbeider med Historielaget, Bygdekvinnelaget, og Kulturetaten i 
Rælingen kommune. Vi samarbeider om aktiviteter/ markeder på Bygdetunet.

Rapportering – bruk av tilskudd fra Viken Fylkeskommune/ Akershus Fylkeshusflidslag  
Bruken av tildelt tilskudd er utsatt til 2021 grunnet Covid-19. Det planlegges å bruke midlene på 
profilering/lage en brosjyre om laget.   



Skedsmo Husflidslag

Skedsmo Husflidslag holder til i gamlebanken Tingvold i Gjoleid-
veien på Skedsmokorset. Laget ble stiftet 1978. Her disponerer 
vi vevstue, tre-verksted, møterom, kontor, kjøkken m.m. Vi har 
store utearealer hvor vi om sommeren arrangerer kreativ uke og 
sommerskole for barn. Vi benytter også andre lokaler ved behov 
til bl.a. fargekurs, matkurs og verksteder, samt en avdeling på en 
nedlagt barnehage, hvor vi har vevkurs gående kontinuerlig. 

Kurs
Til tross for korona har vi hatt rekordstor oppslutning om kurs. 
Vi har delt kurs i mindre grupper for å ha lovlig antall og god 
avstand. Vi har brukt håndsprit og hatt strenge hygienetiltak på 
huset. Det ble i 2020 arrangert 36 kurs i mange temaer som 
bunadssøm (7), veving (3), skinnfell (2), toving (4), brodering (4), 
søm (1), tinn-tråd (2), plantefarging (1), never, spon, bast (4), 
korg, sveip, meis (4), lefse (1), strikking (2), spinning (1). Totalt 243 deltakere og 592 timer.

Læringsverksteder
Husflidslaget har hatt læringsverksted i tre/spikking, skinnfellsøm, veving, lappeteknikk, toving, 
nunofilting, spinning, billedvev, brikkevev og plantefarging. Onsdag formiddager ble det arrangert 
husflidstreff og en mandag i måneden er det strikkekafe. Totalt 246 deltakere og 684 timer.

Ung Husflid
Vi har 98 barnemedlemmer og 21 ungdommer. Vi klarte 
å gjennomføre sommerskolen ved å dele i faste kohorter 
samt diverse hygienetiltak. 111 barn var i 2020 innom 
sommerskolen og det var 5 kohorter á 20 barn hver dag. 
16 ungdommer var med som lærere. Vi hadde aktiviteter 
som søm, brodering, trykking på stoff, tekstil-print, lær- 
arbeid, spikking og snekring, diverse fletteteknikker, 
steinmaling, lapper på takke, toving, monika-vev, kabylsk 
vev, tegning, maling, kritt, kull etc. Vår og høst møtes 
noen av de unge medlemmene på aktiviteter, og i 2020 
var det brodering, strikking og søm av skjørt på agen-
daen. Ellers ble både kulturell skolesekk, barnas dag og 
juleverksted avlyst pga korona I 2020. 

Møter og aktiviteter
Vi har hatt 3 temamøter med tema Norske strikkemønstre (Wenche Roald), Tinn-tråd (Ann  
Kristine Balto), Sashiko/Boro (Vibeke Kvanum), årsmøte, dugnad og 5 strikkekaféer. Vi hadde 
en flott busstur til fårefestivalen i Kil i Sverige rett før koronaen kom (42 deltakere) samt en tur til 
Botanisk hage i august (27 deltakere). Vi deltok på kulturminnedagen i september med aktiviteter 
sammen med andre lag og foreninger. Vi arrangerte i år julemarked ute på Skedsmo Bygde- 
museum i slutten av november i strålende vær. Bålpanner og god stemning var hyggelig etter 
mange avlyste aktiviteter.

Samarbeid
Skedsmo Husflidslag samarbeider med Lillestrøm kommune i forbindelse med leie av Tingvold og 
Vestvollen barnehage, samt Den kulturelle skolesekken. Vi benytter også skolekjøkken til kurs. Vi 
samarbeider med Huseby gårds venner og Akershus fylkesmuseum om bruk av bygdemuseet til 
julemarked, Kulturminnedag og lørdagskafeer, samt den norske kirke med lån av menighetshus 
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til sommerskolen. Vi samarbeider også med annonsørene I kurskatalogen om rabatter og utstyr til 
kursvirksomhet. Vi har utstillingsmonter på biblioteket på Strømmen og samarbeider med Radio-
releligaen om tekniske løsninger og dugnad Tingvold.

Rødlisteteknikk
Skedsmo husflidslag har valgt plantefarging som «Rødlisteprosjekt». I 2020 hadde vi et videre- 
gående kurs hvor vi bl.a. testet ut effekten av ulike for- og etterbeiser på røsslyng og cochenille.  
Vi har også fått mer erfaring i å farge blått med vaid. Denne planten trives godt på vårt jordsmonn 
og er lett å dyrke på Romerike.

Rapportering – bruk av tilskudd fra Viken Fylkeskommune/ Akershus Fylkeshusflidslag  
Vi mottok kr 31 548,- i støtte i 2020. Midlene er benyttet til å gjennomføre flere smale kurs, bl.a. 
kurs i vedmeis, aktarkorg, kløyvd spon til kurv, neverkurs og plantefarging. Dette er gode norske 
håndverkstradisjoner som det er viktig å ta vare på. 

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 trafikk- 
forhold utenfor huset samt ei bratt trapp inni huset som gir adkomst til møterommene. I 2020 fikk vi 
også tilgang til et mindre lokale egnet for kurs hvor deltakerne må ha med litt tyngre utstyr (sy- og 
strikkemaskin). 

Kurs
Det ble i 2020 arrangert kurs i bunad-søm, strikkemaskin,  
plante- farging, betongstøping og lefsebaking. Flere var planlagt, 
men måtte utsettes eller avlyses pga Korona. Enkelte kurs ble 
også delt og justert mht. lokaliteter av smittevernhensyn. 

Læringsverksted
Normalt er det aktivitet knyttet til billedvev, vev, toving, trearbeid 
og sprang. Denne aktiviteten har vært sterkt preget av epidemien. 
Enkelte kuttet all aktivitet f.o.m. mars, andre holdt det gående litt 
til med strenge tiltak.  På vevstua var det store deler av året kun 
anledning til å møte opp enkeltvis.

Møter og aktiviteter
2020 skulle være året med markering av 35 års-jubileum både 



mht. fest for medlemmer og jubileumslotteri. Festen måtte 
avlyses, men jubileumslotteriet ble gjennomført med salg av 
lodd på Vipps og trekning på www.basaren.net. Vellykket. 5 
temamøter ble gjennomført, herav ett utendørs. I tillegg ble 
julemøte med resultat av lotteritrekning gjennomført på Teams.

Nytt av året var adventskalender på nett. Medlemmene ble 
invitert til å sende inn bilder m/ en liten tekst av arbeider som 
var laget i løpet av året, eller som man var særlig fornøyd med 
og ønsket å vise fram. Med avlyst julemarked, ble dette en liten 
kompensasjon til å få markedsført ulike håndverks- 
teknikker. Hver dag f.o.m. 1.12 tom 24.12 åpnet vi en ny luke med et nytt flott produkt. Dette skal 
bli en tradisjon i Fet Husflidslag.

Samarbeid
Fet Husflidslag samarbeider i normalår med Frivilligsentralen om sommerskole og med Museene i 
Akershus om Julemarked og Levende Museum. Alt dette ble avlyst i 2020.

Rødlisteteknikk
Fet Husflidslag har Sprang som rødlisteaktivitet. Spranggruppa vår er aktiv og i 2020 deltok 2 av 
medlemmene på dokumentasjonskurs for rødlisteprosjekt.

Grende Husflidslag

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

Kurs
På grunn av Covid19-pandemien ble 2020 et meget uvanlig år.  Laget 
rakk å arrangere to kurs (sitteunderlag i skinn samt strikkekurs) før landet 
ble stengt ned i mars.  Etter det har det ikke vært arrangert kurs.

Læringsverksteder
Laget har fortsatt to vevringer, skinnfellring, lappering og billedvevring.

Ung Husflid
har 5 medlemmer.  Det ble arrangert et sømkurs i vårsemesteret hvor 8 
barn deltok ivrig i søm av omslagsskjørt og shorts.  Ung husflid har blitt 
lagt på is inntil videre fra og med høstsemesteret.

Møter og aktiviteter
Årsmøtet ble avviklet den 13. februar. 
Det har kun vært to strikkekafeer og to temakvelder i løpet av året; begge 
i første halvår og begge er åpne for alle (ikke-medlemmer inkludert).  
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Både strikkekafeene og temakveldene har hatt godt oppmøte.  Strikkekafeene avholdes på Smil 
cafe i FOKUS butikksenter. 
På grunn av den pågående pandemien har det vært svært liten aktivitet i løpet av året.

Samarbeid
Laget har fortsatt et godt samarbeid med garnbutikken «Hjerte for ull» på Sørumsand, samt med 
bokhandelen i FOKUS butikksenter.  Begge disse selger mønster til Sørum-genser og -vott i tillegg 
til at garnbutikken gir rabatterte priser på garn for medlemmer i Grende husflidslag.

Rødlisteteknikk
Vi har vev som rødlisteteknikk, men er ikke ferdig med bilder.

Rapportering – bruk av tilskudd fra Viken Fylkeskommune/ Akershus Fylkeshusflidslag  
Her har vi brukt noen av midlene til trykkblokker for skinnfellring.

Hemnes Husflidslag

Kurs
I år har vi hatt sy kurs med Inger Lise Ruud, hvor vi lærte å bruke en  
spesiell linjal. Makrame kurs med en flink dame, Heidi Øye, som hadde  
med seg tråd i alle tjukkelser og varianter, og ivrige damer fletta, tvinna og 
knytte de fineste ting. Vi gjennomførte bildeoverføringskurs med Torunn 
Stillingen Hegdal som kursholder, dette var også et populært kurs. Gamle 
olabukser fikk nytt liv når vi lagde vesker av dem på et minikurs som gikk  
på gjenbruk av gamle tekstiler, vi lagde vesker i forskjellige varianter. Sy 
lørdag fikk vi også hatt 2 stk. av på våren, og to stk. på høsten. Det har 
også vært bunadskurs, brodering av bunad. De fikk så vidt startet opp på 
våren, og fortsatte på høsten.

Læringsverksted
Vi startet opp etter jul med de faste læringsverkstedene våre, og holdt på i 
ca.  2 måneder. Vi hadde faste treff med formiddagstreff, karveskurd, veving, 
sydamene og ung husflid. 

Ung Husflid
Ung husflid har hatt treff for medlemmene våre, de har lagd ostehøvel. Hatt 
dekor med svi penn og kolrosing. De har hatt tegning med tråd, hvor de lærte 
å brodere, samt trykking på saueskinn, hvor de lagde flotte sitteunderlag. Alle 
treff som ble gjennomført var fulle, og veldig populære.
Halloween ble et positivt innslag i samarbeid med Bygdetunet. Det var godt 
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besøkt, og ungene fikk lage ting å pynte med, og lære seg å skjære ut 
gresskar. Vi prøvde også noe nytt i år, ungdomsflid. Her ble det tovet små 
holdere til mobiltelefoner i forskjellige farge.

Aktiviteter
Vi har ikke kunnet gjennomføre så mange styremøter som vi burde ha hatt, 
men vi har tatt mye av nødvendig kommunikasjon på nett og tlf., så det har 
løst seg på et vis.

Leder fikk vært på et medarbeiderkurs i regi av Norges husflidslag, og 
det har blitt gjennomført et regionmøte, denne gangen hos oss. Vi måtte 
i år avlyse mye, og ikke minst julemessa som vi skulle ha på bygdetunet. 
Dette var veldig synd, men det kunne ikke gjennomføres i disse Corona tider. I stedet fikk kara i 
karveskurden en ide fra Marit, om at vi kunne ha julebutikk, da vi i sommer ikke kunne ha oppe i 
lokalene våre pga.  restriksjoner. Så en uke i desember ble det holdt åpen julebutikk i gamle bank-
en. Det var strenge regler med antall besøkende, antibac og servering. Vi kunne hatt noen flere 
utstillere, men de som var med var veldig fornøyde med sitt salg. 

Vi prøvde noen ganger med åpent hus, men dette var ingen suksess,  
dessuten er det vanskelig til å få folk til å ta ansvar for disse kveldene  
utover de som sitter i styret. Turen til LappeEliza gikk som planlagt i  
februar, og vi hadde noen skikkelig morsomme dager der, og produserte 
mye fint.  

I romjulen var det en forferdelig skredkatastrofe i Gjerdrum, det gikk  
menneskeliv, og mange mistet hus og hjem, de mistet alt de eide og hadde. 
I den forbindelse ble det startet en innsamlingsaksjon som vi var med på.  
I løpet av noen få timer hadde vi samlet inn sekkevis med klær i alle str.,  
og Marit K. donerte 30 par med hjemmestrikka sokker, dette var moro å 
kunne få gi til de rammede. Noen dager senere var vi også inne med store 
mengder garn, strikkepinner og heklenåler, donert av våre medlemmer, Lenaz og husflidslaget 
vårt. Dette fordi de ønsket seg litt tidsfordriv til de voksne som måtte sitte inne. Godt å kunne 
bidra.

Året 2020 har vært et rart, og spesielt år, men vi gir oss ikke. Nå ser vi fremover, og krysser fing- 
rene for et bedre 2021. Vi legger nye planer, og håper at vi slipper å avlyse like mye.

Høland Husflidslag

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

Kurs
Det ble i 2020 arrangert helgekurs i lappeteknikk/quilting og korte 
kveldskurs i form av temakvelder. Bl.a. strikking med fargerikt restegarn 
etter ide av Arne og Carlos.

Ringer
Husflidslaget har hatt ringer i lappeteknikk/quilting, brodering og veving.

Ung Husflid
Vi har ett b/u-medlem, men ingen aktiviteter innen Ung Husflid.



Møter og aktiviteter
Vi har hatt 3 temamøter.
• A knit story. Presentasjon av alpakkaull fra Peru
• Strikking med fargerikt restegarn etter ide av Arne og Carlos
• Presentasjon av gamle syredskaper
• Vi har hatt strikkekafe på dagtid på Kjelle Videregående Skole 

med ulike tema. 
• Det har vært Åpent Hus 9 ganger i lokalet vårt hvor deltagerne 

kan sy, strikke, veve, brodere osv. 

Samarbeid
Høland Husflidslag samarbeider med Hemnes Husflidslag og 
Skauen Husflidslag. Vi samarbeider også med Kjelle Videre- 
gående Skole. Bjørkelangen Næringsforening gir ut et hefte  
«Jul på Bjørkelangen» hvert år. I 2020 hadde vi en artikkel kalt «Jul 
hele året» om laget vårt og våre aktiviteter i dette heftet.

Rødlisteteknikk
Høland Husflidslag har valgt Point Lace, Lissebroderi, som «Rødlisteprosjekt». Dette arbeidet er 
nå avsluttet.

Skauen Husflidslag

Vi hadde planlagt masse aktivitet i 2020.  I mars kom covid-19 og i og med at vi har mange med-
lemmer som pr definisjon er i risikogruppen måtte vi kansellere de fleste aktivitetene.

Kurs
Aur prestegård stengte i mars og var stengt resten av året 
2020. Vi fikk allikevel gjennomført 4 kurs og en del strikke- 
treff fra januar til mars. Tove bukker og skinnfellkurs var 
t.o.m. på høsten i den perioden som det var lettet litt på  
coronatiltak.
• Strikking 2 farger
• Lær å kjenne symaskinen
• Tove bukker
• Skinnfellkurs

Vi gleder oss til lysere tider og mindre coronatiltak!
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Region øvre Romerike
Eidsvoll Husflidslag

Eidsvoll Eidsvoll Husflidslag holder til i eget hus, Badeløkka, be-
liggende 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. 

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 søm.  

Ung husflid
Fast aktivitet er lagedager for barn, som gjennomføres to dager i høst-, 
vinter- og sommerferie. Dette har ikke kunnet gjennomføres i år på  
grunn av korona.

Møter og aktiviteter
Uformelle kveldstreff, åpne for alle er gjennomført 5 ganger i år.

Holdbart
Eidsvoll Husflidslag har hovedsatsningsområdet, Holdbart og tar det  
med oss videre inn i 2021.

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

Hurdal Husflidslag

Aktiviteter
Hurdal Husflidslag har avholdt 10 styremøter i 2020. 
Vi avholdt strikkekaféer fram til mars, og vi startet opp igjen etter sommeren. I 2020 tok flere av 
medlemmene ansvar for å holde kafeen åpen. Fikk gjennomført 26 møter på tirsdager gjennom 
året.

Vi prøvde oss på nytt strikkeprosjekt i 2020, strikk til nyfødte i Hurdal kommune. Da Norge stengte
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ned, kunne ikke helsestasjonen ta imot plagg til nyfødte. Vi satte det på 
pause til de igjen ville motta klær. 

Et av de største prosjektene vi holdt på med i 2020 var å få til et 
marked for medlemmene og de som bor i Hurdal. Vi fikk lov til å leie 
et butikklokale i Hurdal sentrum. Vi hadde 13 medlemmer som solgte 
varer. 

Vårens kurs: Vi klarte å gjennomføre tredreiing før Norge stengte ned. 
Akvarell og rosemaling måtte avlyses. Småsøm skinn og skinnfellsøm 
klarte vi å få gjennomført i løpet av året. 
Høstkurs: Vi klarte å gjennomføre rosemaling, skinnfellsøm og vev 
nybegynnerkurs.

Lagets økonomi 2020
Vi har, selv med et år som har påvirket alle økonomisk, klart oss veldig bra. Vi måtte avlyse jule-
marked, så den inntekten bortfalt, men laget har fortsatt stabil og god 
økonomi.
Vi klarte å gjennomføre kurs og utsalgsbutikk, som skaffet oss flere 
medlemmer og aktivitet i bygda. Da strikkekaféen stengte og kurs ble 
avlyst, meldte medlemmene at de ikke likte det, så med hjelp fra med-
lemmene klarte vi å holde åpen kafé når nasjonale og lokale regler ga 
lov til det.

Rapportering – bruk av tilskudd fra Viken Fylkeskommune/ 
Akershus Fylkeshusflidslag  
Husflidslaget hadde planer om å få mer interesse for strikking og vev-
ing. Vi klarte å få til et vevkurs med at 2 av 5 deltaker meldte seg inn i 
laget. 2 av deltakerne var alt medlem. Flere av de som var på kurs ville 
også være med på kurs framover. 
Vi kommer til å fortsette arbeidet med å få flere medlemmer og videre-
utvikle kunnskap om tradisjonshåndverk. Vi overfører en del av pengene til 2021 for å fortsette 
med kurs og medlemsutvikling.
Vi fikk også gjennomført et marked i en av Hurdal sine nedlagte butikklokaler. Det ble veldig bra 
frammøte på dette. 

Nannestad Husflidslag

Husflidsåret 2020 har vært et spesielt år. Ujevnt aktivitetsnivå, styrt etter smitte-
situasjonen. Her følger en oppsummering av husflidsåret 2020 

Lokaler 
Husflidslaget har i over 20 år leid gamle Kringler skole, Heimskringla, av Nannestad kommune. 
I løpet av de siste årene har imidlertid Heimskringla forfalt betraktelig, og vi venter med lengsel 
på at det nye kulturhuset skal bygges. Det er midlertidig stans i byggeprosjektet, grunnet funn av 
forminner. Arkeologer må foreta kartlegging og registrering, før byggingen kan fortsette. 
Husflidslaget fortsetter kampen mot mus og trekk i lokalene på Kringler skole. Vi sjekker muse-
feller og vi gjør alt for å holde strømkostnadene så lave som mulig. 
I desember mottok vi støtte fra Coop Norge, på kr 15 000,-. Denne støtten gikk direkte til reduk- 
sjon i driftskostnadene. 
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Kurs 
Det var planlagt en del kurs, men de fleste måtte avlyses pga. den 
pågående pandemien. Vi har gjennomført noen kurskvelder med 
vev, samt noen småkurs med lærer på Frk Dahls. 

Aktiviteter
• Temakveld – holdbart med Anne Guri Gunnerød. Vi fikk demon-

strert forskjellige lappeteknikker til pynt og gjenbruk av klær og 
stoffer. En riktig trivelig og lærerik kveld. Dette kom til god nytte 
da vi startet å reparere stolene i kommunestyresalen. 

• Coronalotteri - Sommerlotteriet 2020, ble en kombinasjon av 
lyn-lotteri og boklotteri. Medlemmer bidro som alltid, med flotte 
gevinster. 

• Sommeravslutning med rømmegrøt og spekeskinke for medlem-
mer og alle med tilknytning til huset.

• Verdens strikkedag 

Samarbeid 
Vi samarbeider med lokal garn/strikkebutikk. Godt fremmøte med  
opptil 30 personer. 

Aktiviteter
• Julemarkedet ble avlyst på grunn av smittesituasjonen i den 

pågående pandemien. Butikken holdt åpen.
• Det ble arrangert et impulsivt lotteri i forbindelse med julebutikkens 

åpningshelg. Her stilte også lagets medlemmer opp med både 
gevinster og kjøp av lodd. 

• Vevåret 2020 - Vi startet med positive tanker og fine ideer om kurs 
med tema Kypert og Kypertavarter. Alle skulle veve samme skjerf 
og bruke hester & trinser med ulike hovlinger og trøinger. 

• Gledesrommet var allerede godt i gang med sine prosjekter; her 
ble det vevd skjerf i Kypert, løpere i halvdreiel, kjøkkenhåndklær i 
kypertavarter og løpere i skillbragd. 

• Kurset på vevsalen var i gang og alle hadde fått renning i veven, vi 
hadde hatt noen kvelder med teori, og frustrasjonen hadde lagt seg. 
De fleste var godt i gang å hovle, men 12. mars ble all aktivitet igjen 
stoppet. I slutten av mai fikk vi veve igjen, og da sommeren kom var 
skjerfene nesten ferdig. Vi startet opp som vanlig i begynnelsen av september og jobbet under 
restriksjoner som avstand og antiback. November kom, og igjen ble det stille. En opptelling 
forteller oss at i 2020 var det 16 aktive vevere på huset. 

Frk Dahls kafe
I 2020 har Frk Dahls kafe vært arrangert i våre egne lokaler. Det er et populært møtested, som 
trekker folk fra hele vårt nærområde.  
Kafeen er et lavterskeltilbud og det stilles ingen krav til kvalifikasjoner. Da nedstengingen kom, var 
det med tungt hjerte vi lukket dørene. Med en gang det lettet litt, åpnet vi igjen tilbudet og det var 
mange strikkehungrige og pratelystne som dukket opp. Gledelig i denne vanskelige tiden, er det 
at vi har fått flere nye strikkeglade i gjengen. Det er en trofast gruppe mennesker som har møtt 
opp så lenge vi har kunnet ha dørene åpne. På disse kveldene, har det vært egne vertinner og vi 
har hatt forskjellige temaer/småkurs med lærer. Dette for å gi Frk Dahls noe mer på menyen og 
for å skaffe Husflidslaget inntekter i form av kursstøtte. Lagets egne medlemmer har stilt opp med 
instruksjon, blant annet pjoning og strikking av to sokker på en rundpinne. 
Frk Dahls har også vært drivkraften bak de fleste loddsalgkronene som har kommet inn i 2020. 
Det er virkelig gjort en imponerende innsats i så måte! Alle oppgaver, både laging av gevinster, 
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salg av lodder i flere former og ikke minst kjøp av lodd. Uten disse 
inntektene, ville det minket enda mer av lagets oppspate midler. 

Ung husflid og ungdomsflid 
Året 2020 startet vi med freidig mot. Vi hadde planene for aktiviteter 
og bemanning klare. Vi har vært ett firkløver som har samarbeidet 
godt, og vi har mye humor og glede sammen. 
Vi startet første treff i januar med å tove sitteunderlag i de fine karene 
vi har fått kjøpt inn. Gangen etter var det nålefilting på underlagene. 
I uke 8 hadde vi to dager med aktiviteter, barna nålefiltet på sitteunderlag, sydde sko-poser og 
vevde. Morsomme dager med høyt tempo og fornøyde barn og unge. 
Siste gangen før påske laget vi påskepynt. 
Vi har jevnt over hatt godt oppmøte, og foreldre og barn som er flinke til å melde ifra om at de 
kommer. Antall barn har vært fra 14-17 stykker. 
Da det ble nedstenging stilte vi våre aktiviteter i bero, som så mange andre. 
Sommerskole ble heller ikke avviklet sommeren 2020. Men i august startet vi forsiktig opp igjen. 
I september hadde vi en aktivitetskveld, med blant annet spikking, dart og naturvev. 
Vi hadde en kjempekoselig kveld med barn som hadde kledd seg etter forholdene, og som koste 
seg med å være sammen ute. Vi hadde fyr i bålpanna og bød på marshmallows. 
Med et økende smittetrykk ble det for utfordrende gitt de rammene vi har. Vi informerte derfor  
styret om at vi ikke så det forsvarlig å arrangere ung husflid utover høsten 2020. 

Så kom november, og vi mistet et kjært medlem i husflidslaget og et kjært medlem av firkløveren i 
ung husflid. Toril Bjørnhaug gikk bort 15. november. Med ro, kunnskap, omtanke og humor var hun 
et menneske som satte tydelige spor etter seg. Savnet og tomrommet etter Toril er stort, men vi 
har et ønske om å videreføre det gode arbeidet som hun var en så stor del av. Alle har vi lært noe 
av Toril i møtene med henne. Dette må vi være kunnskapsbærere for å bringe videre. 
2020 ble et år med mange utfordringer på flere plan. Men vi har en felles oppfatning av at vi kan 
ikke gi oss. Sammen skal vi komme oss gjennom dette, og vi skal komme oss tilbake til at det er 
trygt å arrangere aktiviteter på ung husflid. 

Rapportering – bruk av tilskudd fra Viken Fylkeskommune/ Akershus Fylkeshusflidslag  
Nannestad Husflidslag har mottatt kr 14 650,- Disse midlene er blant annet brukt til Ung husflid.  
Vevgruppa fikk midler til kurs, verktøy, lærermidler og materiell.

Nes Husflidslag

Nes husflidslag leier lokaler av Nes kommune i Årnes Gamle skole, hvor vi har vevstue med sju 
vever. Vevstua har dessverre holdt stengt fra mars til august, da kommunen stengte all aktivitet i 
Årnes Gamle skole.
I 2020 har det på grunn av koronasituasjonen vært liten kursvirksomhet, men vi har klar følgende: 
Avsluttet et kurs i herrebunad våren 2020. Vi ha også hatt kurs i småskinn, strikking av  
bunadsstrømper, knytting av hosebånd og kurs i japansk bretteteknikk høsten 2020.
Vi har samarbeidet med Nes frivilligsentral vedrørende «fiksekafeer», men dette begrenset seg 
til noen få på våren og høsten, dette på grunn av at Nes kommune stengte ned lokalene nok en 
gang.
For Nes husflidslag har dette vært et vanskelig år med begrenset aktivitet og ingen inntektsgiv-
ende arrangementer.

Rapportering – bruk av tilskudd fra Viken/Fylkeskommune/ Akershus Fylkeshusflidslag  
Med bakgrunn i pandemisituasjonen vi alle har vært en del av, har det for Nes husflidslag vært 
utfordrende. Våre lokaler, hvor vi har vår aktivitet, har vært stengt av kommunen (hvor vi er leie-
takere) i perioden mars til ut august. Vi har midlertid klart å avvikle kurs på høsten hvor en del 
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av midlene er bruk til husleie i andre lokaler. Vi må innrømme at vi ikke har fått til den aktivitet og 
organisasjonen som vi skulle ønske. Vi håper at 2021 vil gi oss nye muligheter til å få benyttet 
midlene.

Ullensaker Husflidslag

Ullensaker Ullensaker Husflidslag ble stiftet i 1981. Vi holder til i Algarheim gamle skole. Huset er 
i dårlig forfatning og trenger en grunnleggende rehabilitering. Vi disponerer verksted for trearbeid, 
aktivitetsrom, møterom, lager og kjøkken. Møter, høstmarked og håndarbeidskafeer holdes i Fri-
villighetens lokaler og på bibliotekene. Noen kurs er på skoler eller i Frivilligsentralen. 
Virksomheten i 2020 er preget av koronasituasjonen med avlysninger og utsettelser av arrange-
menter. 

Kurs
Følgende kurs med lærer har vært gjennomført vår og/eller høst 
2020: 
Bunadbrodering og montering, takkebakst, søm i faste stoffer, meksi-
kansk fletting og nybegynnerkurs i sløyd. Bunadkursene skulle slutt- 
føres i 2021, men er pr. dato ikke startet opp. 

Læringsverksted
Husflidslaget hadde læringsverksted i knivmaking, treskjæring,  
billedvev, skinnsøm, kontstrikk og søm. Gruppene har ikke vært i  
drift siden siste nedstenging.

Ung Husflid
Ung husflid rakk 4 kurskvelder med husflidsteknikker. I vinterferien var det en hel husflidsdag for 
35 barn. 
Andre tradisjonelle tilbud til barn og ungdom er avlyst.

Møter og aktiviteter
• I oktober hadde vi to temamøter som var utsatt fra våren.  

Temamøtet «Big Heart, Strong Hands» v/tekstildesigner og fotograf 
Anne Helene Gjeldstad ble arrangert i samarbeid med Ullensaker 
Kunstforening. 

• Temamøte «Tekstiler i Vikingtid. Fra fragment til drakt – et arkeo- 
logisk puslespill» v/viking-ekspert Astri Bryde ble arrangert i sam- 
arbeid med Ullensaker Museum. 

• Søm av munnbind i samarbeid med Ullensaker museum.
• Andre tradisjonelle samarbeidsarrangementer med kommunen og 

museet, ble avlyst. 
• Regionalt møte ble gjennomført på Jessheim.
• Strikkekafeer på dagtid i Frivilligsentralens lokaler har blitt delvis gjennomført, mens strikke- 

kafeen på Stasjonen Kaffebar er lagt ned. 



• 5 håndarbeidskafeer på kveldstid er gjennomført på Kløfta og Jessheim.
• Sommerturen ble avlyst. 
• Høstmarkedet på Pakkhuset over to dager hadde 25 produsenter og stort utvalg av produkter. 
• Julebutikken på Jessheim Storsenter holdt åpent i senterets åpningstid fra 01. – 20. desember. 

28 bidragsytere solgte ulike produkter. 

Samarbeid
• Samarbeider med Ullensaker kommune om lån av lokaler.
• Samarbeid med Ullensaker museum og Fotogruppa i Kunstforeningen om temamøter. 
• Samarbeid med Frivilligsentralen om lån av lokaler. 

Rapportering – bruk av tilskudd fra Viken Fylkeskommune/ Akershus Fylkeshusflidslag   
Ullensaker husflidslag mottok kr 21 568. 

Beløpet er benyttet til delvis betaling av kurslærere til de ulike kursene samt håndverktøy.

Lønn kurslærere   kr 42 750
Reiseutgifter kurslærere kr   8 481
Håndverktøy   kr   2 058
Utgifter kurs   kr 53 289

Refusjon SKT  kr 28 291
Dekning fra AFK  kr 21 568
Dekning kursutgifter  kr   3 430

Region Follo

Enebakk Husflidslag

Enebakk Husflidslag ble stiftet i februar 1995, og hadde 25-år jubileum i 2020. Husflidslaget
har ingen egne lokaler, men låner av kommunen etter behov. Vi har fast låneavtale for sløydsalen 
til dreiegruppa og treskjærergruppa, på gamleskolen i Kirkebygda. Markeringen av 25-års jubileum 
ble naturlig nok utsatt.

Tema- medlemsmøter
Vi avholder normalt tema- inspirasjonsmøter første onsdag i måneden. 
Her er det litt varierende oppmøte, avhengig av tema. I 2020 ble følgen-
de møter avholdt: 

• 5.02 Årsmøte,
• 4.03 Kniver og slirer med Guttorm Johnsen.
• 2.09 Strikking, tips og hjelp med forskjellige teknikker.
• 7.10 Tredimensjonal søm på quilter med Kirsti Hovland.
• 4.11 Tinntrådarbeider i samisk kultur med Ann-Kristin Balto.

Møtene i april, mai, juni og desember ble avlyst, pga covid-19.
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Kurs/ læringsverksted
Det ble avholdt skinnfellkurs i september ved Brita Molvik. 5 deltakere.
Øvrige kurs ble utsatt til 2021 på grunn av pandemien.
Tredreiegruppa hadde 2 kvelder med Læringsverksted. Planen var å ha 5 kurs i 2020. 2 stk. på 
våren og 3 på høsten, alle disse er utsatt/avlyst
Alle andre aktiviteter, håndarbeidskafeer, Bygdedagen, julemarked etc. avlyst pga. pandemien.

Vi har ikke deltatt på eksterne møter eller andre arrangementer utenfor kommunen.

Enebakkvotten
I forbindelse med at Enebakk Husflidslag var 25 år i 2020, ble det arrangert konkurranse om å 
designe en Enebakk vott. Det kom inn 6 gode bidrag.
Juryen besto av: Anne Guri Gunnerød (husflidskonsulent AF), Sonja Røhne (Kultursjef iEnebakk), 
Viggo Karlsen (lokal kunstner), Else Vardeberg (første leder i Enebakk Husflidslag) og Helga 
Rivrud (styremedlem i husflidslaget), sekretær for juryen Lone Aaslie. Vinnervotten, ble kåret på 
årsmøtet i 2020 og er laget av Live Ødegaard. Laget selger 
både ferdige votter og strikkepakker.

Økonomi
Laget har fortsatt god økonomi. 2020 har vært et år uten 
verken store utgifter eller inntekter.
Laget betaler kontingent for 3 æresmedlemmer

Frogn Husflidslag

Styret i 2020 har bestått av Anita Lesteberg, leder (frem til juni 
2020), Ingunn Eikerol nestleder/leder (fra juni 2020), Jessica 
Kathle, studieansvarlig, Bente Sneis, medlem, Kari Ekeberg 
varamedlem/medlem (fra juni 2020), Torill Støylen varamed-
lem. Økonomi er ført av Kari Søtorp.

Kurs og aktiviteter
Vi har hatt 6 styremøter, og 3 avlyst pga. korona. Mye av styrets aktiviteter har derfor vært på 
epost eller messenger.

Grunnet Korona har vi måttet avlyse et kurs i høst (lefsebaking) og foreløpig utsette 2 kurs i våres 
(skinnsøm og lappeteknikk). Disse ble avviklet seinere på våren i 2020. Tre av vårens kurs ble 
avlyst på grunn av for få påmeldte (tinntrådkurs, tatersløyd og lefsebaking). Men vi har fått hatt 
sommeravslutning som planlagt, 2 temakvelder og en kveld arrangert med Kjeller`n. 

Læringsverksteder
Det har også vært tre aktive læringsverksteder i skinnsøm, vevstue og hardangersøm. Det har 
vært arrangert lotteri og vært utsalg i butikk, begge deler kan vi takke Bente Sneis for gjennom-
føring av.
Fylket utsatte årsmøte, og på ny dato i september kunne ingen i styret møte. I høst er det ikke 
arrangert regionsmøter.

Det har vært et tøft år for oss alle, med usikkerhet og sosial distanse. Vi håper på et bedre 2021 
og at vi alle får møtes i husflidssammenheng snart.
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Nesodden Husflidslag

Nesodden Nesodden Husflidslag holder til på Nesodden og ble stiftet i 1979. Vi leier lokaler på 
Sandvang forsamlingshus, med lokaler til vevstue, læringsverksteder/ringer, styremøter  
og mindre kurs.  
2020 har for vårt husflidslag – som for alle andre – vært preget av pandemien som rammet landet 
i februar. Mange planlagte aktiviteter (temamøter og kurs) har blitt avlyst, men vi har faktisk også 
startet noen nye aktiviteter. 

Kurs og ringer
Det ble i 2020 arrangert Strikkekurs for nyb-
egynnere og Småskinnkurs. De andre planlagte 
kursene måtte avlyses pga smittesituasjonen. 
Læringsverkstedene/ringene i veving, sølvarbeid, 
skinnfellarbeid og spinning har holdt aktiviteten 
oppe, men med færre tilstede hver gang.

Ung Husflid
Vi har ikke hatt egen Ung Husflid, men i 2020 har vi tilbudt strikkeopplæring til en av barne- 
skolene på Nesodden, ved at to styremed-lemmer har undervist i strikking for 4. og 6. klasse.  
48 barn deltok. Husflidsdagen på To gård var planlagt, med mange aktiviteter for barn, men måtte 
dessverre avlyses pga smittesituasjonen. 

Møter og aktiviteter
Bare tre av seks temamøter kunne avholdes: Årsmøtet med foredrag med om sopp-pigment, 
temamøte om spinning v/spinneringen og temamøte om veving v/vevringen. I gjennomsnitt 25 
deltakere.  
Styret har hatt 12 styremøter og behandlet 86 saker. 

Nesoddens 4. Strikkefestival ble arrangert 18.januar, med 600-700 besøkende. Foredrag, work-
shops, fikseverksted og utstillere. Vinner av Designkonkurranse om Nesoddvotten ble kåret - 
(Gunn Gjølberg). Oppskriftshefte er utarbeidet og Nesodden Husflidslag har solgt mange oppskrift/
garnpakker gjennom siste halvdel av året. 

I september begynte vi å arrangere strikkekafe på dagtid, 2 dager/mnd. Vi fikk arrangert det 3 
ganger med godt frammøte (gjennomsnitt 12 deltakere), men måtte så avlyse.

Samarbeid
Nesodden Husflidslag samarbeidet med Nesodden bibliotek,  
Nesodden frivillighetssentral og Maskustrikk (strikkegruppe for 
menn), samt mange utstillere i arrangering av årets Strikkefestival. 
Kommunalsjef Ellen Knutsen og Kathrine Frey Frøslie (Statistrikk) 
satt i juryen for kåring av Nesoddvotten. Nesodden historielag har 
vært samarbeidspartner i utarbeidelse av mønsterhefte til  
Nesoddvotten, med beskrivelse av vottens symboler som er hentet 
både fra nåtid og fra Nesoddens historie. Garnbutikken «2ving» på 
Tangen sentrum er samarbeidspart i formidling av salg av pakker 
med oppskrift/garn/pinner til Nesoddvotten. 

Rødlisteteknikk
Nesodden husflidslag har ikke valgt «Rødlisteprosjekt» enda.
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Rapportering – bruk av tilskudd fra Viken Fylkeskommune/ Akershus Fylkeshusflidslag  
Nesodden Husflidslag fikk for 2020 tildelt kr 19 266,- fra Akershusfylkeskommune, utbetalt 
v/Akershus Fylkeshusflidslag. Styret i Nesodden Husflidslag besluttet dette året å fokusere på 
strikking. Vi anser strikking som et tradisjonshåndverk som det ikke er en selvfølge at kommende 
generasjoner lærer, og som det derfor er viktig å spre kunnskap om og ferdigheter i til barn og 
unge – og til voksne. Vi har undervist i strikking på en barneskole, arrangert kurs for unge og  
voksne (fra 14 år) og startet strikkekafe på dagtid.  
Den største oppgaven dette året var likevel Designkonkurransen av 
Nesoddvotten, som fikk mye omtale i Amta og sosiale medier. En stor 
del av midlene fra Akershus fylkeskommune har gått til å utvikle dette 
husflidsproduktet som er nytt for Nesodden – og som har fått stor  
oppmerksomhet.  
Vinneren ble kåret på Strikkefestivalen. Designeren fikk den utlovte 
premien og har deltatt i utvikling av oppskriftshefte for vinnervotten i tre 
størrelser, med beskrivelse av vottens symboler som er hentet fra  
Nesodden, både fra nåtid og historisk tid.  
Vi har brukt en web-designer til utforming av både heftet og til  
profileringsmateriell til selve Design-konkurransen. Oppskriftseftet er 
trykket opp og bundet inn, og vi har laget pakker med heftet, norsk ull-
garn og pinner – for salg. Salget har godt fint gjennom hele sommeren/
høsten.  
De resterende midlene er brukt til å arrangere et kurs i søm av småprodukter i saueskinn, som 
også er et tradisjonshåndverk stadig flere på Nesodden ønsker å lære seg.  

Rapportering – bruk av tilskudd fra Viken/Fylkeskommune/ Akershus Fylkeshusflidslag  

Kr 19 266,- er brukt slik: 
Premie til vinner av Nesoddvotten      kr    5 000,-
Profileringsmateriell til Design-konkurransen    kr    1 800,-
Design av Nesoddvottens oppskriftshefte    kr       700,-
Honorar til sekretær for utarbeidelse av oppskriftdhefte til votten kr    1 200,-
Trykking av oppskrift, garn og annet utstyr    kr    4 008,-
Honorar Strikkekurset januar/februar for nybegynnere (4 kvelder) kr    1 000,-
Kurs i småskinn (5 kvelder)      kr    5 950,-
Totalt          kr 19 658,-

Oppegård Husflidslag

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

Kurs
Det ble i 2020 arrangert kurs i sølvsmykker av ringer.

Ringer/læringsverksted
Husflidslaget har hatt ringer i rosemaling, håndarbeid, stå-på-ring, patchwork, 
kortlaging, veving, meksikansk fletting, bunad brodering, skinnarbeider og 
laging av sølvsmykker. Alle ringer med svært få samlinger.

Ung Husflid
Antall barne- og ungdomsmedlemmer er 19. Grunnet Korona har de kun fått ha 5 møter våren 
2020.
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Møter og aktiviteter
Lagets aktiviteter har i alt for stor grad måttet avlyses grunnet massiv 
smitte i nærområdet.
Håndarbeidskaféene (3 stk) har hatt tema strikking. Det ble avholdt 
årsmøte og et temamøte i 2020. All annen aktivitet har vært avlyst inkl. 
planlagt julesalg. Strikk og lytt på Biblioteket i Kolben kunne gjennomføres 
totalt 5 ganger. Kun 2 samlinger med tema håndarbeidsglede på  
«Kaffebar’n» ble tillatt gjennomført. Planlagt juleverksted for barn i egne 
lokaler og påskeverksted for barn i Biblioteket måtte avlyses.
Det ble arrangert tur til Oslo Mikrospinneri.

Samarbeid
Oppegård Husflidslag samarbeider med Nordre Follo Bibliotek 
avdeling Kolben, Frivillighetssentralen, Kaffebar’n.

Rødlisteteknikk
Oppegård husflidslag har ikke valgt «Rødlisteprosjekt».

Ski husflidslag

Ski Husflidslag i Nordre Follo holder til i Ski på Ustvedthuset som  
er tilknyttet Ski kultursenter, Waldemarhøy. Laget disponerer vevstue i kjelleren på Ustvedthuset 
og på Waldemarhøy, samt møterom på Ustvedthuset. 

Kurs 
Det ble i 2020 arrangert kurs i såpekoking, surdeigsbaking,  
plantefarging og smøyg. 
To kurs ble avlyst grunnet Corona restriksjoner. 

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

Møter og aktiviteter 
Gjennom året har laget hatt medlemsmøter med tema som holdbart 
og gjenbruk av tøy. De resterende medlemsmøtene samt julemøtet ble 
avlyst på grunn av Corona restriksjoner. 
Laget har håndarbeidskafé en gang i uken. 

Samarbeid 
Laget har i samarbeid med Ski bibliotek arrangert strikk og lytt 5 kvelder i uka 2020 med demon-
strasjon av ulike håndarbeidsteknikker.  
Medlemmer av Ski husflidslag samt deltagere på håndarbeidskafeen har 
strikket babysokker, som helsesøster har gitt som gave fra Ski husflidslag  
til nyfødte i Ski kommune. Ski Husflidslag har også samarbeid med 
frivilligsentralen i Ski. 
Maleklubben i Ski og Ski historielag med diverse arrangement. 

Rapportering – bruk av tilskudd fra Viken Fylkeskommune/ Akershus 
Fylkeshusflidslag  
Laget har i 2020 mottatt kr 13 232,- fra Viken. På grunn av Coronarestrik- 
sjoner har det vært redu sert aktivitet i laget, så disse midlene har blitt overført til 2021.
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Vestby Husflidslag 

Vestby Husflidslag holder til i Forpakterboligen til Vestby Prestegård. Der disponerer vi et stort rom 
og kjøkken med lagerplass. Laget ble stiftet i 1991 så vi er 30 år i år. 

Kurs 
På grunn av Coronasituasjonen har dette vært et merkelig år. Vi hadde på vårparten et kurs i tinn-
broderi. Deretter skulle vi hatt kurs 
i macramé som ble avlyst. Planen var også kurs i betongstøp som nå er flyttet til våren 2021. 

Læringsverksteder 
Vev og billedvevringen har blitt holdt i gang. Og vi har også hatt 2 
fikseverksteder. 

Aktiviteter 
Vanligvis har vi håndarbeidskafeer hver 14.dag. Vi holdt det i gang 
med få deltakere en stund, men måtte i høst avlyse dette også. 

På Son Kystkultursenter hadde vi to salgsmesser, en i sommer og 
en tidlig i høst. Våre vanlige julemesser ble avlyst, men vi hadde en 
digital julemesse i desember. 

Samarbeid 
Vi er blitt spurt om vi vil delta på hobbykvelder på Catosenteret. Det så vi fram til og vi håper det 
blir noe av når situasjonen er litt lysere.

På normale tider samarbeider vi mye med Son kystkultursenter, Bryggerhuset i Mølleveien,  
Prestegårdens venner og Garnlykke.no.

Ås Husflidslag
Ås Husflidslag ble stiftet i 1996.

Vi benytter flere lokaler i Ås kommune. For metallverksted og vevstue leier et hus av Norges  
miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU). For tredreiegruppene har leieavtalen vi har hatt blitt 
avsluttet, og ny avtale om leie av gamle Holstad skole er inngått med Ås kommune. Innflytting blir 
tidlig i 2021. De øvrige ringene benytter lokaler på barne- og ungdomsskoler i Ås. Lokaler for  
andre møter leies i Ås kulturhus. Året 2020 var koronaåret og mange av de planlagte aktivitetene 
har blitt utsatt eller avlyst. 

Kurs 
Vi har imidlertid gjennomført kurs i nunofilting kjole/tunika, tredreiing nybegynner, tredreiing form 
og farge, bruk av fres og grunnkurs tredreiing. Kurs i bordvev og Follobunad startet i 2020, men 
vil ikke bli avsluttet før utover våren 2021. Fikselauget har også hatt redusert aktivitet. Vi har bare 
hatt fire samlinger i 2020.  

Læringsverksted 
Ås Husflidslag har hatt bra aktivitet på læringsverksteder og ringer med aktiviteter som hånd- 
arbeid, sølv, trearbeid, tredreiing (5 grupper), vev og skinn. 

Møter og aktiviteter 
Samarbeidet med Ås bibliotek og Nordby bibliotek om strikk og 
lytt ble videreført i 2020 og 8 av 12 planlagte samlinger ble gjen-
nomført. Vi hadde et temamøte i oktober med tema Tredreiing – 
fra hobby til arbeid. 

Både sommerturen i juni og husflidsmarkedet i november ble av-
lyst. 

Lagets medlemmer samt flere andre Ås-beboere gjorde i mars/april en stor innsats med å sy i 
overkant av 350 smittevernsfrakker til bruk av helsetjenesten i kommunen.
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Rapportering – bruk av tilskudd fra Viken Fylkeskommune/ Akershus Fylkeshusflidslag  
Ås Husflidslag fikk kr 16 521 i støtte fra fylkeskommunen i 2020. Dette er brukt til delfinansiering 
av en ny dreiebenk som støtter opp om lagets arbeid og aktiviteter for å videreføre og utvikle tre-
deiing som håndverk.

Totalt sett er vi fornøyde med det vi har klart å gjennomføre i 2020 under de rådende forholdene, 
men vi ser fram til litt mer normale forhold og muligheter til større aktivitet. 



 

Akershus Fylkeshusflidslag gratulerer!

Enebakk Husflidslag 25 år i 2020
Fet Husflidslag   35 år i 2020

Ullensaker Husflidslag  40 år i 2021
Vestby Husflidslag  30 år i 2021  
Ås Husflidslag  25 år i 2021

Styret i Akershus Fylkeslag takker
alle tillitsvalgte, medlemmer 

og samarbeidspartnere 
for innsatsen i 2020

Styret 2020

Grete Bølling
Styremedlem 

Turid B. Dalmann
Styremedlem

Eli Sundby
Styremedlem

Turi Kobbhaug
 Styremedlem

Synnøve Rossebø Røysland
Styremedlem
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Statistikk over medlemsutvikling, medlemstall fordelt på kvinner, menn, barn og ungdom, 

kursaktivitet og tilskudd 2020  

 

Tabell 1 Medlemsutvikling 2017 – 2020   

Lag 2017 2018 2019 2020 
Asker 454 406 383 402 
Bærum 497 478 483 502 
Eidsvoll 86 71 65 56 
Enebakk 61 54 58 54 
Fet 82 80 76 79 
Frogn 76 82 80 73 
Grende 82 87 82 79 
Hemnes 68 90 99 86 
Hurdal 37 35 33 36 
Høland 39 42 43 45 
Lørenskog 238 229 235 237 
Nannestad 91 85 82 84 
Nes 82 74 68 63 
Nesodden 73 83 85 90 
Nittedal 169 173 182 165 
Oppegård 102 94 98 99 
Rælingen 80 92 97 88 
Skauen 91 82 78 71 
Skedsmo 330 315 380 371 
Ski 63 57 57 53 
Ullensaker 220 216 204 206 
Vestby 61 61 56 51 
Ås 95 102 115 116 
Total 3177 3088 3139 3106 

 

Kilde: Norges husflidslag  

 

Medlemsutviklingen for Akershus som helhet er nedadgående.  Endringen fra 2017 til 2020 viser en 
nedgang på 71 medlemmer. Nedgangen i medlemstall er jevnt fordelt mellom 12 lag og viser for de 
fleste små endringer.  
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Tabell 2. Fordeling av medlemmer på kvinner, menn, ungdom og barn 2020  

 
 

Menn utgjør bare 4, 25 % av medlemsmassen.  

Det er store variasjoner mellom lagene, Enebakk med 53 % menn til mange lag med ingen menn.   

Barn og ungdom utgjør 14,1 % av medlemsmassen. Noen lag peker seg ut med mange barn og 
ungdom: Hemnes, Nittedal, Skedsmo, Nannestad, Skedsmo, Asker og Bærum 

De lagene som har økt medlemstallet, har også det høyeste antall barn og unge, se tabell 1. 

 

 

 

 

 

 

Kvinner Menn TotalMennTota     %Menn       Ungdom Ungdom Barn Total % B&U
313 14 327 4,28   14 40 54 14
413 20 433 4,61   3 47 50 10,35
55 55 1 1 1,8
21 24 45 53,00 1 1 2,2
73 1 74 1,35   1 1 1,33
66 1 67 1,49   2 3 5 6,94
72 72 1 3 4 5,5
56 4 60 6,66   2 20 22 26,8
32 32 1 1 3
38 38 1 1 2,5

208 11 219 1 6 7 2
50 1 51 9 23 32 38
58 58 4 4 6,45
89 89

107 2 109 5,00   15 32 47 30
76 1 77 1,29   4 15 19 19
80 80 5 3 8 9
53 53 3 9 12 18

238 5 243 2,05   21 98 119 32
52 52

161 15 176 8,50   7 16 23 11
51 51
91 10 101 9,90   9 9 8,2,

2453 109 2562 4,25   105 315 420 14,1
Kilde : Norges husflidslag . Betalende medlemmer i 2020 

Nesodden 
Nittedal
Oppegård

Hemnes
Hurdal
Høland
Lørenskog
Nannestad
Nes Akers

Eidsvoll
Bærum
Asker
Husflidslag

Grende
Frogn
Fet
Enebakk

Vestby
Ås 
Total

Rælingen
Skauen 
Skedsmo
Ski
Ullensaker
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Tabell 3 Planlagte og gjennomførte kurs 2020 

 
Kilde: Studieforbundet Kultur og Tradisjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall kurs Antall timer Antall kurs Antall timer Antall deltakere Tilskudd

Akershus
Norges Husflidslag
Asker Husflidslag 1 24                 63             1 488                         317        130 519 
Bærum Husflidsforening 0 34                 59             1 349                         298           98 290 
Eidsvoll Husflidslag 0 0                   9                 243                           39           14 000 
Enebakk Husflidslag 0 0                   3                   51                           13             6 375 
Fet Husflidslag 7 155                 10                 151                           60           14 075 
Frogn Husflidslag 1 8                   7                 133                           37           15 400 
Grende Husflidslag 0 0                 11                 167                           41           10 750 
Hemnes Husflidslag 7 143                   5                   46                           22             4 800 
Hurdal Husflidslag 0 0                   6                 122                           35           14 075 
Høland Husflidslag 0 0                 12                 218                           88           16 590 
Lørenskog Husflidslag 0 0                 31                 410                         137           38 200 
Nannestad Husflidslag 0 0                   6                 211                           37           15 100 
Nes Husflidslag i Akershus 0 0                 11                 284                           42           22 755 
Nesodden Husflidslag 0 0                 10                 200                           34             8 775 
Nittedal Husflidslag 0 0                 23                 341                         111           26 650 
Oppegård Husflidslag 0 0                 21                 329                         120           17 000 
Rælingen Husflidslag 0 0                 15                 320                           78           24 415 
Skauen Husflidslag 0 0                   6                 157                           31             7 450 
Skedsmo Husflidslag 0 0                 56             1 264                         317           97 145 
Ski Husflidslag 0 0                   6                 188                           31             5 875 
Ullensaker Husflidslag 0 0                 19                 471                           66           29 275 
Vestby Husflidslag 1 30                 10                 119                           40             7 000 
Ås Husflidslag 6 86                 29                 853                         100           34 000 
Sum Akershus 23 480              428             9 115                      2 094        658 514 

Lokallag-kursarrangøre

Arrangor
Planlagte kurs Gjennomførte kurs
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Tabell 4 Fordeling av tilskudd og medlemskontingent 2020   

Lag Medlemmer 
2019 

Andel 
medlemmer 
% 

Tilskudd fra 
Viken fylkes-
kommune 
  

Medlems- 
kontingent fra 
Akershus 
fylkeshusflidslag 

Sum 
tilskudd 

Asker  383 12  31718 20035 51753 

Bærum 483 15 37390 25266 62656 

Eidsvoll 65 2 13686 3400 17086 

Enebakk 58 2 13290 3034 16324 

Fet 76 2 14310 3975 18285 

Frogn 80 3 14536 4185 18721 

Grende 82 3 14650 4290 18940 

Hemnes 99 3 15614 5179 20793 

Hurdal 33 1 11871 1726 13597 

Høland 43 1 12438 2249 14687 

Lørenskog 235 7 23326 12293 35619 

Nannestad 82 3 14650 4289 18939 

Nes 68 2 13856 3557 17413 

Nesodden 85 3 14820 4446 19266 

Nittedal 182 6 20320 9520 29840 

Oppegård 98 3 15557 5126 20683 

Rælingen 97 3 15500 5074 20574 

Skauen 78 2 14423 4080 18503 

Skedsmo 380 12 31548 19878 51426 

Ski 57 2 13232 2982 16214 

Ullensaker 204 6 21568 10671 32239 

Vestby 56 2 13176 2930 16106 

Ås 115 4 16521 6015 22536 

Akershus 
fylkeshusflidslag  

  102000   

Totalt 3139 100 % 510000 164200 572200 

Kilde: Akershus fylkeshusflidslag  

Se teksten for fordeling av tilskudd.  

 



Takk for at du deltar!

Akershus Fylkeshusflidslag
styret

Stiftet 3. mars 1937  


