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Stiftet 3. mars 1937  

«Rundt bålet»



Viken fylkeskommune
Kommuner



Akershus Fylkeshusflidslag 

Fylket består fremdeles av 23 husflidslag.  

Medlemsantallet var 2823 medlemmer med gyldig medlemskap per 31.12.21. 353 av disse var  
barn og ungdommer. Tallene er fra Norges Husflidslag per 31.12.21.
Region/lag Medlemmer/ 

representanter
Postadresse Hjemmeside/ 

E-post
Region Vest
Asker Husflidslag 396 totalt 

Herav 79 b/u 
6 rep.

Askerveien 47 
1384 Asker

www.askerhusflidslag.no 
post@askerhusflid.no

Bærum Husflids-
forening

467 totalt 
Herav 50 b/u 
7 rep.

Postboks 30
1333 Kolsås

www.baerumhusflid.no
post@baerumhusflid.no

Region Follo
Enebakk Husflidslag 47 totalt.

Herav 0 b/u
2 rep.

c/o Live Ødegård
Øvre Skaugvei 20
1911 Flateby

www.husflid.no/enebakk
livedegaard@gmail.com

Frogn Husflidslag 60 totalt. 
Herav 3 b/u.
3 rep.

Postboks 1067 City 
1442 Drøbak

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

Nesodden Husflidslag 87 totalt. 
Herav 0 b/u. 
3 rep.

Postboks 76
1451 Nesoddtangen

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

Oppegård Husflidslag 81 totalt. 
Herav 10 b/u.
3 rep.

Kapellveien 7
1410 Kolbotn

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

Ski Husflidslag 50 totalt. 
Herav 0 b/u
2 rep.

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

Vestby Husflidslag 44 totalt. 
Herav 0 b/u 
2 rep.

Postboks 29 
1541 Vestby

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

Ås Husflidslag 107 totalt. 
Herav 8 b/u
4 rep.

Postboks 221 
1431 Ås 

www.husflid.no/aas
as.husflidslag@gmail.com

Region Nedre 
Romerike Vest
Lørenskog Husflidslag 225 totalt. 

Herav 5 b/u
5 rep.

Postboks 146 
1471 Lørenskog

www.lorenskog-husflidslag.no
post@lorenskog-husflidslag.
no

Nittedal Husflidslag 143 totalt. 
Herav 33 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 81 totalt. 
Herav 6 b/u
3 rep.

Postboks 111 
2025 Fjerdingby

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

Skedsmo Husflidslag 328 totalt. 
Herav 99 b/u 
6 rep.

Gjoleidveien 9, 2020 
Skedsmokorset

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

Region Nedre 
Romerike Øst
Fet Husflidslag 72 totalt. 

Herav 0 b/u
3 rep.

Postboks 137 
1901 Fetsund

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

Grende Husflidslag 68 totalt. 
Herav 0 b/u
3 rep.

Postboks 105 
1921 Sørumsand

www.grendehusflid.no
post@grendehusflid.no

Hemnes Husflidslag 69 totalt. 
Herav 14 b/u
3 rep.

c/o Stine Mathea 
Nærby 
Hemnesveien 213 
1970 Hemnes

www.husflid.no/hemnes 
hemneshusflidslag@yahoo.
com

Høland Husflidslag 43 totalt. 
Herav 1 b/u
2 rep.

Postboks 75
1941 Bjørkelangen

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

Skauen Husflidslag 62 totalt. 
Herav 6 b/u
3 rep.

Postboks 21 
1930 Aurskog
3 rep.

www.skauenhusflid.no 
skauenstyret@gmail.com

Region Øvre 
Romerike
Eidsvoll Husflidslag 48 totalt. 

Herav 1 b/u
2 rep.

Postboks 95
2081 Eidsvoll

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

Hurdal Husflidslag 32 totalt. 
Herav 0 b/u
2 rep.

Vollengvegen 9
2090 Hurdal

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

Nannestad Husflidslag 73 totalt. 
Herav 22 b/u
3 rep.

Postboks 61
2030 Nannestad

www.nannestadhusflidslag.
com
leder@nannestadhusflidslag.
com

Nes Husflidslag 60 totalt. 
Herav 1 b/u
3 rep.

Postboks 262
2151 Årnes

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

Ullensaker Husflidslag 180 totalt. 
Herav 15 b/u
4 rep.

www.ullensaker-husflidslag.no
ullflid@gmail.com
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Styret i Akershus Husflidslag - 2021
Styrets medlemmer Region Verv
Kari-Anne Mathisen Region Vest Leder
Synnøve Rossebø Røysland Region Follo Nestleder
Grete Bølling Region Vest styremedlem
Turid Bergene Dahlman Region Vest styremedlem
Eli Sundby Region Nedre Romerike vest styremedlem
Turi Kobbhaug Region Øvre Romerike styremedlem/kasserer

Varamedlemmer
Jenny Akselsen Region Vest
Karin Sæther Region Vest
Britt-Hilde Eriksen Region Follo
Jorunn Dørum Region Nedre Romerike Vest
Ellen Bay Region Nedre Romerike Øst
Dorthe Johannessen Region Øvre Romerike

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
Ikke valgt Region Vest
Jorunn Apeland Region Nedre Romerike Øst

                                                                                                                                                                            
Husflidskonsulenten                                                                                                                       
Norges Husflidslag har også i 2021 hatt husflidskonsulent ansatt i Akershus i 1/1 stilling. 
Husflidskonsulenten lønnes av Norges Husflidslag. 

Fram til april 2021 var Anne Guri Gunnerød ansatt som husflidskonsulent. Hun hadde kontor i 
Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. 

Fra 01.07.21 har Reidunn Lien Horgen vært ansatt som husflidskonsulent i Akershus. Hun har 
kontor på Fredfoss, 3320 Vestfossen, mobil 90855867, e-post reidunn@husflid.no

Styremøter                                                                                                                                  
Styremedlemmene har møteplikt på styremøtene. Varamedlemmene møter også. De har talerett, 
men ikke stemmerett.

Studieforbundet Kultur og Tradisjon -  Akershus                                                           
Medlem fra Akershus Fylkeshusflidslag: Synnøve Rossebø Røysland     
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Årsmelding for Akershus Fylkeshusflidslag - 2021

Årsmøtet 2021 ble avholdt 10. april 2021 på Zoom. Antall stemmeberettigede delegater var 41, 
samt 9 medlemmer av styret med stemmerett, unntatt ved behandling av årsmelding og regnskap.
Med møteleder og gjester var det i alt 56 som deltok digitalt.
Møteleder var Marit Sørlie, VOFO.
Referenter var Lars Olav Muren og Karin Boon Bergseng.
Valgkomiteen besto av Katrine Grønneberg, Inger Sjøberg og Jorunn Apeland.

Handlingsplan for 2021
Handlingsplan for 2021 er en rullering av Handlingsplan for 2020.
Akershus Fylkeshusflidslag har derfor jobbet etter Fylkeshusflidslagets vedtekter hvor det heter:
 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 relevante, 

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 lokallagenes virk-

somhet 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 Viken
• Følge opp Norges Husflidslags strategiplan og være en bidragsyter til at gjeldende strategiplan 

for NH virkeliggjøres i lokallagene. For inneværende strategiplanperiode er satsningstemaet 
Holdbart 

Så langt det har vært mulig, delvis begrenset av pandemien, har Akershus Fylkeshusflidslag oppfylt 
handlingsplanen i 2021. Det er gjort ved hjelp av lokallagenes representasjon i styret, videreføring 
av vedtak og informasjon til lokallagene og tildeling av midler som gjør det mulig for lokallagene å 
følge opp.
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Aktiviteter og tiltak i 2021 
Samarbeid
• Lokallagssamling 
• Kurs 
• Informasjon til alle kommuner i Viken, Kulturrådet mv.

Regionmøter 
• Regionmøter er gjennomført i deler av fylket, men ikke alle har funnet det praktisk mulig.

Deltakelse på nasjonale samlinger i Norges Husflidslag
• Landsmøtet 
• Fylkesledermøte

Måloppnåelse
Aktivitetene har i 2021, som i 2020, være sterkt påvirket av Covid-19 pandemien. Styremøtene er 
delvis gjennomført på Zoom, men en har også funnet mulighet for å møtes fysisk. Fylkeshus-
flidslagets lokaler på Strømmen har vært brukt. I tillegg har det vært ønske å møtes i lokallagenes 
lokaler. Styremøter er avholdt i Eidsvold, Ski og Bærum. Styremedlemmer som ikke har hatt 
mulighet for å delta har vært koplet til møtene via Zoom.
På årsmøtet i april ble det valgt enkelte nye styremedlemmer deriblant styreleder. Etter det har 
styret konstituert seg med nestleder og sekretær. Oppgaver blir likevel fordelt etter behov og 
muligheter til de øvrige styremedlemmene. Det er også hvert enkelt styremedlems oppgave å 
holde kontakten med sin region.

Fra 1. januar 2020 ble Buskerud, Østfold og Akershus slått sammen til Viken fylke.
Den politiske uvissheten før stortingsvalget i 2021 har medført at aktiviteten med ytterligere arbeid 
med å slå sammen husflidsaktivteter og øvrig samarbeid har vært utsatt. 
Hurum og Røyken som nå er innlemmet i Asker kommune har heller ikke deltatt aktivt i Akershus 
Fylkeshusflidslag.

Lokallagssamling ble gjennomført 13. november på Thon Hotel Opera i Oslo.
Grunnet kort påmeldingsfrist ble det et begrenset antall som deltok (21). Styret var representert 
med 6. Samlingen ble likevel vellykket med informasjon, kulturelt innslag og et lite «kurs» i søm og 
spikking.
Akershus Fylkeshusflidslag fikk ny hjemmeside i 2020. Godkjente protokoller fra styremøtene 
legges ut på hjemmesidene.
Som nevnt over blir kontakten med lokallagene blant annet ivaretatt gjennom regionrepresen-
tantene i styret.
Den økonomiske situasjonen fremgår av regnskapet.

Antall medlemmer i  2021
• Totalt 2823 som fordeler seg på 2655 kvinner, 168 menn, 126 ungdom og 227 barn.

Styrets arbeid i 2021
Det er avholdt 11 styremøter og behandlet 131 saker.

Regionmøter med representasjon fra styret 
• Follo 15.03.21 på Teams – Synnøve R. Røysland
• Follo 28.09.21 -  Synnøve R. Røysland og Britt-Hilde Eriksen 
• Nedre Romerike Vest 28.09.21 – Kari-Anne Mathisen og Eli Sundby
• Øvre Romerike 21.10.21 – Turi Kobbhaug 

Lokallagssamling ble avholdt 13. november. Se omtale ovenfor.



Samarbeidsorganisasjoner og deltakelse fra fylkesstyret
• Fylkesledersamling 22.-24.10.21 – Synnøve R. Røysland
• Norges husflidslag - Landsmøte 5. og 6.06.21 – Synnøve R. Røysland og Dorthe  

Johannessen deltok på zoom

Tilskudd til Akershus Fylkeshusflidslag/lokallagene
Akershus Fylkeshusflidslag har mottatt tilskudd fra fylkeskommunen på kr 515 000.
Medlemskontingenter utgjør kr 163 352.
I tillegg er det mottatt spesielle offentlige tilskudd på kr. 189 457 og refusjoner på kr. 69 052.
Tilskudd til lokallagene utgjør kr 731 754. Fordeling av midler er skjedd etter samme prinsipper 
som tidligere år. 

Regionene/lokallagene i Akershus Fylkeshusflidslag

Region vest

Asker Husflidslag
Asker Husflidslag (stiftet i 1932) holder til på Asker Prestegård. Laget disponerer det meste av 
gården til våre aktiviteter, hovedhuset, drengestuen, stabburet og etter hvert stallen som bygges 
om for trearbeid. I tillegg disponeres Hasselnøtten i Asker sentrum, der lagets kontor og salgsut-
stilling holder til. 
Pandemien har også i 2021 satt stopper for mange av våre planlagte aktiviteter. Stort styremøte, 
vårmøte, deltakelse på Asker kulturfestival, deltakelse på markedsdager i Asker og årlig utstilling i 
Kunst rett vest ble avlyst

Møter
Årsmøtet 04.03.2021 ble gjennomført digitalt. Dugnad på Prestegården 05.05. ble arrangert med 
obligatorisk smittevern. Høstmøte, 11.10, Husflidsmesse 26.-28.11 og Julemøte, 07.12. ble alle 
gjennomført på Asker Prestegård.  Det er avholdt 10 styremøter.  

Kurs
68 kurs var planlagt, men på grunn av pandemien ble 40 avlyst og kun 28 gjennomført.  

Læringsverksteder 
Vi har hatt 18 læringsverksteder både vår og høst, men med redusert samvær grunnet pande-
mien.

Ung Husflid
22 medlemsmøter var planlagt. Kun 8 ble gjennomført, alle om høsten.  2 kreative sommeruker er 
gjennomført, en i juni, en i august. Med støtte fra Asker kommune var sommerukene gratis for alle 
deltakere.

Hasselnøtten
Medlemmenes salgsutstilling har vært stengt når det har vært pålagt, men har ellers hatt normal 
drift.  Håndarbeidstreff to dager i uken har vært arrangert når det har vært mulig.

Generelt
Lagets drift ble også i 2021 begrenset av pandemien. Styret har likevel hatt et travelt år. I sam-
arbeid med eier av Prestegården, Opplysningsvesenets Fond, OVF er det i høst startet rehabiliter-
ing av stabburet og ombygging av stallen til trearbeid mm.
Ombygging av stallen finansieres med støtte av Sparebankstiftelsen, og Viken Fylkeskommune.
8
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Laget hadde i høst besøk fra Polen, med gjensidig presentasjon av gamle teknikker.

Rapportering – bruk av tilskudd fra Viken Fylkeskommune/Akershus Fylkeshusflidslag
Asker husflidslag mottok kr 33 145. Ubrukte midler fra 2020 var kr 25 279. Totalt kr 58 424 er brukt 
til innkjøp i henhold til oppgitte kriterier til følgende:

Til Ung Husflids virksomhet: Bålpanne til (kr 6 778). Utstyr til lysstøping (kr 5 103). 
Keramikkovn (kr 42 542 hvorav kr 8 548 fra Asker Husflidslag egne midler).

Til kunnskapsutvikling: Videreutdanning av bunadansvarlig kr 12 540
Totalt forbruk pr 31.12.21             kr  58 424

Bærum Husflidsforening
Bærum Husflidsforening ble stiftet i 1922 og holder til på Wøyen gård i Bærum. Vi disponerer 
stor vevstue, syrom, verksted for trearbeid, stort og lite møterom, kontor og kjøkken. Vi har også 
vevstue på stabburet og rom for tredreiing 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 og aktiviteter
Kursvirksomheten har vært sterkt påvirket av den pågående pandemien. 
60 kurs var planlagt og 37 kurs ble gjennomført/startet opp. Kurs som 
ble gjennomført var blant annet vevkurs, brikkevev, møbeltapetsering, 
skinnfell, hardangersøm, tredreiing, karveskurd, neverfletting, og kurs 
i skjæring av ølhøner. Kursene som ble avlyst skyldtes stort sett pand-
emien, men seks av kursene hadde for få påmeldte. Nye kurs i år var 
knivsliping, spinning på håndtein, esker og bokser, 
julekrans og takkebakst.

30 læringsverksteder var planlagt dette året, de fleste av læringsverk-
stedene ble påvirket av pandemien, noen delvis avlyst og noen ble 
gjennomført digitalt. Vi har hatt læringsverksted i billedvev, ølhøne, 
skinnfell, tæger, farging, spinning, sløyd, knipling, tekstile aktiviteter, 
meksikansk fletting, søm og vev.

Ung Husflid. Husflidsklubben for barn var planlagt avholdt en gang pr. måned, men pandemien 
gjorde at kun 5 kvelder ble gjennomført – med 10 påmeldte. Kreativ sommerskole kunne i år 
gjennomføres den første uken i sommerferien med 42 deltakere. Barna fikk være med på for-
skjellige husflidsaktiviteter og årets nye aktivitet var batikkfarging. Vi samarbeidet med andelsland-
bruket Dine Røtter på Wøyen Gård, der barna fikk plante frø og kose med dyr. Med midler som vi 
hadde søkt om og fått fra Sparebankstiftelsen, gjennomførte vi et Ung Husflid instruktørkurs på 
30 timer for opplæring av ungdommer til å bli instruktører for husflids-aktiviteter for barn. Fjorten 
ungdommer deltok på kurset.
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I og med at mye ble avlyst ble det ble sendt ut sommerhilsen til alle Ung Husflid medlemmer før 
sommeren med oppskrift på dekoroppheng i papir.

Aktiviteter og møter i Bærum Husflidsforening ble også i 2021 underlagt store forandringer i på 
grunn av nedstengingen av samfunnet under Covid-19. Påskeaktivitetene for barn og markeds-
dagen Wøyendagen ble avlyst. Heldigvis kunne andre høydepunkt gjennomføres i år, blant annet 
både Kreativ Sommerskole og foreningens store Julemarked på Wøyen gård. Foreningen arrang-
erte to fikselaug i 2021, det var planlagt 4. Fikselaugene har blitt møtt med økende interesse med 
18 deltakere på det siste. I løpet av 2021 skulle det være avholdt 4 temamøter, to ble gjennomført. 
Studietur til Treskjæreverksted på Fornebu med 15 deltakere og Vev som skulptur med tekstil-
kunstner Aurora Passero med over 20 deltakere. Antall deltakere ble begrenset av den pågående 
pandemien. Det har blitt avholdt Husflidskafé både på Wøyen Gård og på Eiksmarka senter. 
Etter ønske fra Bærum Kommune ble vinduene på Presterud Gård på Bekkestua julepyntet, og 
det ble gjennomført juleaktivitet for barn.

Siden huset i perioder var stengt for vanlig aktivitet, lagde utstillingskomitéen og daglig leder 
vindusutstilling og konkurranse i Husflidshuset på Wøyen. De som kom kunne svare på spørsmål 
som stod i de ulike vinduene, var med i trekkingen av bomullsbunad klippesett til jente eller gutt.

Representasjon
Bærum Husflidsforening samarbeider med Asker Husflidslag. Mette Eldøy, Kathrin Guthmann og 
Hanne Prydz Aspelund var i august på besøk på Askers sommerskole for å se og bli inspirert. 
Bærum Husflidsforening har deltatt på Akershus Fylkeshusflidslags møter. På Bærums Verks 
Høstfest i september deltok foreningen med svelesalg og promotering av Bærumsbunaden med 
flott utstilling og live demonstrasjon av knipling og veving i Verksgata 1. Barna kunne delta på 
gratis aktivitet – kranser av ståltråd og rognebær. 

Rødlista
Bærum Husflidsforening har valgt Ølhøne som Rødlisteteknikk, og det ble avholdt et kurs og fire 
ringer i denne teknikken i 2021. Det planlegges et temamøte i 2022 om rødlistede teknikker knyttet 
opp mot Husflidsdagen og markering av Frivillighetens år.

Region Nedre Romerike Vest

Lørenskog Husflidslag
Lørenskog Husflidslag holder til på Lørenskog Bygdemuseum på Skårer Gård. Laget ble stiftet 8. 
desember 1982. Vi disponerer vevstue, verksteder for trearbeid, møterom, lokaler for husflidsutsalg 
og kjøkken. Laget hadde i 2021 totalt 231 medlemmer.

Kurs
I 2021 arrangerte vi følgende kurs:
Brodering og montering av bunad (2), kniplinger (1), sykurs Wallenborg (1), tredreiing litt øvet (1), 



dreiekurs for nybegynnere – skolelærere (1), snekkerkurs for nybegynnere (1), søm av nyttige 
småplagg fra vikingtiden (1), lær å bruke- og å sy et enkelt plagg med overlock-maskin (1), flat-
brød og lefser (1). 

Læringsverksteder
Husflidslaget har hatt læringsverksteder i tægerbinding (1), sølvsmykker av ringer (1), karveskurd/
figurskjæring (1), tredreiing (1), redesign (1), veving (1), kniplinger (1) og billedvev (1). Alle ble 
holdt høsten 2021. Våren 2021 var læringsverkstedene nedstengt.

Ung Husflid
I 2021 hadde vi 5 barnemedlemmer og 1 ungdomsmedlem. 
Ung Husflid ble kun arrangert høsten 2021. Vårsemesteret ble avlyst på grunn av korona. 
Barna arbeidet med HOLDBART, samt søm.

Møter og aktiviteter
I 2021 arrangerte vi 4 temamøter: «Mat fra naturens spiskammer» (Zoom-møte april 2021), 
«Høstens spennende krydder og bær» (september 2021), «Den fantastiske kaffeGruten» (oktober 
2021) og «Holdbart – Fikselaug» (november 2021). De fysiske møtene ble holdt i Lørenskog Hus 
pga. tilgang til større lokale.

• Det ble arrangert formiddagstreff med strikkekafe (8 møter) og applikeringskafe (9 møter) 
høsten 2021. Strikkekafe kveld/UFO hadde totalt 4 møter.

• Laget deltok med lompebakst ved Museene i 
Akershus (MiA)s høsttakkefest i september 2021 
på Lørenskog bygdemuseum. Vi arrangerte også 
høstmarked i september 2021.

• I november arrangerte vi juletur til Oslo Mikrospin-
neri på Eiksmarka og Kringler gård i  
Nannestad. 

• Den Kulturelle Skolesekken og St. Hans-feiring på 
Lørenskog Bygdemuseum ble avlyst.

Samarbeid
Lørenskog Husflidslag har i 2021 hatt samarbeid med:

• Lørenskog Bygdemuseum (Museene i Akershus):  
 - Leie av lokaler

•    Deltakelse i Museumsrådet:  
 - Samarbeid ved høsttakkefest (september 2021)
• MAI-senteret, Lørenskog kommune (aktivitetssenter for personer med psykiske helseplager):
       - Startet samarbeid ang. lån av lokaler og planlegging av kurs for brukere og deltakelse i 
   praktisk arbeid f.eks. ved markeder.

Rødlisteteknikk
Lørenskog Husflidslag har valgt tæger samt karding og spinning som «Rødlisteprosjekt». 

I 2021 ble det arrangert 1 læringsverksted i tægerbinding. 
Dokumentasjon av våre rødlisteprosjekter er ferdigstilt og lagt ut på NHs fagsider.

Rapportering – bruk av tilskudd fra Viken Fylkeskommune/Akershus Fylkeshusflidslag
Lørenskog Husflidslag mottok i 2021 kr 24 093 fra Viken fylkeskommune, fordelt av Akershus 
Fylkeshusflidslag til lokallagene.
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På grunn av koronasituasjonen ble aktivitetene i laget begrenset. 

Vi fikk ikke gjennomført påske- og julemarked i 2021, 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.
Tilskuddet ble brukt til husflidsaktiviteter i tråd med kriteriene fra Viken fylkeskommune og dekket 
også en del av driftsutgiftene. I tillegg gikk en del av midlene som tilskudd til dreieprosjektet (se 
under) for å dekke ekstrakostnader til elektriske utbedringer.

Annet
Koronapandemien har i 2021 redusert lagets aktiviteter da vårsemesteret var nedstengt. Vi har 
derfor hatt reduserte inntekter, samtidig som vi har mottatt koronastøtte fra flere kilder.

Med midler fra Sparebankstiftelsen er dreierommet og utstyret vesentlig oppgradert. Vi har holdt 
dreiekurs for 3 ungdomsskolelærere som skal være med på dreiekurs for elever i 2022.

Vi er også blitt tildelt «Rundt bålet» verktøypakke på kr 25 000,- sammen med Skedsmo 
Husflids- lag. Aktiviteter vil starte i vinterferien 2022.

  

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 2021
På våren ble alle kurs avlyst på grunn av koronasituasjonen. På høsten gjennomførte vi: 
Quiltekurs for nybegynnere og litt øvet, kniplekurs for ungdom, kurs i søm av enkle barneklær og 
lefsebakekurs. 

Læringsverksteder 2021 
På våren ble alle læringsverksted avlyst på grunn av koronasituasjonen. 
På høsten gjennomførte vi følgende læringsverksteder: Billedvev med 
lærer, karveskurd, toving, tæger med lærer, lappesøm kveld, lappesøm dag 
med lærer, knipling med lærer, hardangersøm med lærer og søm av klær.  

Ung Husflid  
Vi har 22 barnemedlemmer og 11 ungdommer. All aktivitet på våren ble av-
lyst på grunn av koronasituasjonen. På høsten ble det arrangert kniplekurs 
for ungdom, julescrap for ungdom fra 13 år og ung husflid med mat. På 
Ung Husflid deltok 15 barn. De sydde pennal på symaskin, sydde ugler for 
hånd, strikket, malte og lagde mixed media på lerret og notatbøker. 
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Sommerskolen: Ble avlyst på grunn av koronasituasjonen. 
Kulturmarked:  Vi deltok med salg av Nittedalsvotten og salg av dukke- 
klær på torget utenfor Flammen.

Kulturfaktor 
Vi deltok med stand der vi hadde aktiviteter for barn med laging av 
hoppetau og nålefilting i tillegg til salg av vottepakker og utdeling av 
høstens katalog.

Juleverksted: Ble avlyst på grunn av koronasituasjonen. 

Møter og aktiviteter  
Vårens aktiviteter og møter ble avlyst på grunn av koronasituasjonen. Årsmøtet ble arrangert 
digitalt. Medlemmene fikk tilsendt sakspapirene med svarskjema med avkrysning for godkjent/ 
ikke godkjent. Vi avholdt åpent møte 25. august der Terje Tjelle holdt et inspirerende foredrag om 
selbustrikking. «Åpent hus» startet igjen 25. august etter nedstengingen. Vi har hatt 3 strikke-
kafeer på forskjellige steder i bygda, alle på høsten. Vi deltok på Geriljabroderi i regi av Nittedal 
og Hakadal Bondekvinnelag og på Verdensdagen for Psykisk Helse 12.oktober. Der ble gerilja-
broderier auksjonert bort. Pengene gikk til Bua.

Turer 
Sommerturen ble avlyst grunnet koronasituasjonen. Juleturen gikk til Gamlebyen i Fredrikstad, 
etter besøk i Moss der vi besøkte Sy- og Strikkedilla.

Samarbeid 
Nittedal Husflidslag samarbeider med Nittedal Knivlag. Knivlaget bidrar på Ung Husflid og 
Sommerskolen med spikking. I tillegg har vi samarbeid med Nittedal og Hakadal Bygdekvinnelag 
der vi er 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 28 902. Midlene er brukt til «Holdbart» - prosjekt og «Fiksetreff» husflid samt 
trykking av katalog. «Fiksetreff» prosjektet ble avlyst grunnet koronasituasjonen. 

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.

Kurs
Det ble på høsten 2021 gjennomført til sammen 3 kurs: 2 kurs i bunad, 1 dag og 1 kveld. Vi 
hadde også 1 quiltekurs. 

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

Ung Husflid
Vi har ikke hatt Ung Husflid i 2021.
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Møter og aktiviteter
Det har blitt avholdt 8 styremøter, 3 fysiske møter og 5 møter på Teams. Det er håndarbeidstreff i 
laget hver mandag kveld, men i 2021 har det bare vært noen treff i løpet av høsten. Det har vært 
gjennomført 3 temamøter; Strikking og tips om utstyr, hoseband og lindebast og julemarked, 
prising og markedsføring. Vi hadde digitalt årsmøte. 3 temamøter og sommer- og julefest ble avlyst. 
Vi har deltatt på 1 regionsmøte, 1 lokallagssamling og digitalt kurs om nye nettsider fra NH.

Ved åpningen av Bygdetunet i juni deltok noen av lagets medlemmer med salg i egen regi. 
Vi har hatt høstmarked på Bygdetunet og julemarked på Heimen og Bygdetunet. Laget deltok også 
på Jul i Viken på Nova Spectrum.

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

Rapportering – bruk av tilskudd fra Viken Fylkeskommune/Akershus Fylkeshusflidslag
Vi brukte tilskuddet til markedsføring/deltakelse på Jul i Viken.

Rælingen Husflidslag er et lite husflidslag, og det har påvirket våre medlemmer at mye var ned-
stengt i 2021. Vi har klart å gjennomføre en del aktiviteter i høst selv om vi har hatt et krevende år. 
Mange av medlemmene har brukt koronatiden til å produsere mye fint, som har blitt solgt under 
markedene på Bygdetunet og Heimen. Vi opplevde i høst stor interesse for kurs, temamøter og 
læringsverksteder, og det sier mye om hva laget 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.
 

Skedsmo Husflidslag
Skedsmo Husflidslag holder til i gamlebanken Tingvold i Gjoleidveien på Skedsmokorset. Laget ble 
stiftet 1978. Her disponerer vi vevstue, treverksted, møterom, kontor, kjøkken m.m. Vi har store 
utearealer hvor vi om sommeren arrangerer «Kreativ uke», 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 koronasituasjonen har vi hatt stor oppslutning om kurs. 
Vi fulgte de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Det ble i 2021 
arrangert 35 kurs i mange temaer som vikingdrakt og 
smykker (3 kurs), veving (4), bunad (6), skinnfell (3), toving (5), brod-
ering (1), søm (1), soppfarging og ecoprint (2), neverfletting, sveiping, 
kiper og pilfletting (7), lefse og flatbrød (2) og juleverksted for voksne 
(1)Totalt 261 kursdeltakere og 546 timer.

Læringsverksted
Husflidslaget har hatt læringsverksted i tre/spikking, skinnfellsøm, veving, lappeteknikk, toving, nuno-
filting, spinning, billedvev. Onsdagsformiddager ble det arrangert husflidstreff og 1.mandag i 
måneden er det strikkekafe. Vi fulgte de til en hver tid gjeldende smittevernregler og måtte derfor 
avlyse 2 strikkekafeer i vårsemesteret samt at 3 ble gjennomført digitalt. Tot. 521 t og 169 deltakere.



15

Ung Husflid
Vi har 60 barnemedlemmer og 39 ungdommer. Sommerskolen for barn 
i alderen 8-15 år ble gjennomført med 93 barn og 23 formidlere. De ble 
i 2021 delt inn i grupper som rullerte hver dag. Det er mange aktiviteter, 
bl.a. toving, spikking, snekring, lærarbeid, maling, tegning, brodering, 
søm med symaskin, stofftrykk, hoppetau, snorfletting av mange slag, 
lappesteking mm. Vårkursene ble avlyst pga. koronasituasjonen, men i 
høstsemesteret fikk vi gjennomført kurs i strikking, toving av julehjerter, 
søm og peddigkorger. Den kulturelle skolesekken og juleverksted for 
barn ble gjennomført, men Barnas dag ble avlyst pga. korona-
situasjonen. 

Møter og aktiviteter
Vi har hatt 4 temamøter med følgende temaer: Middelalderbroderi med gull og sølv (Gro Staal 
Martinsen), Selbuvotten (Terje Tjelle) og julemøte hvor vi lagde skinnhjerter. Temamøte om 
brodering på strikk ble ikke gjennomført iht. plan fordi foredragsholder måtte melde avbud på kort 
varsel. Årsmøte, dugnad og 7 strikkekaféer hvorav 3 digitalt. Vi hadde en flott tur til Roseslottet i 
september (25 deltakere). Vi deltok på kulturminnedagen i september med aktiviteter sammen med 
andre lag og foreninger. Vi arrangerte julemarked på Skedsmo Bygdemuseum i slutten av novem-
ber. Etter invitasjon fra NOVA Spektrum deltok vi på messen Jul I Viken i begynnelsen av 
desember.

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 til 
sommerskolen. Vi samarbeider også med Huseby familieteater om Husebyspelet og har bl.a. kurs 
i å sy vikingdrakter til deltakerne i teaterforestillingene. I tillegg samarbeider vi med annonsørene 
i kurskatalogen om rabatter og utstyr til kursvirksomhet. Vi har utstillingsmonter på biblioteket på 
Strømmen og samarbeider med Radioreleligaen om tekniske løsninger og dugnad på Tingvold.

Rødlisteteknikk
Skedsmo Husflidslag har valgt plantefarging som «Rødlisteprosjekt». I 2021 hadde vi et kurs i
soppfarging hvor vi farget broderigarn. 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.

Annet
Skedsmo Husflidslag ble sammen med Lørenskog Husflidslag tildelt verktøypakka «Rundt bålet» 
med en verdi kr 25 000,-. 

Rapportering – bruk av tilskudd fra Viken Fylkeskommune/Akershus Fylkeshusflidslag
Vi har mottatt kr 60 979 i tilskudd i 2021. Midlene er brukt på utstyr til sommerskolen, samt til 
«smale kurs» i norske korger av splitta virke - kiper. Vi har også anskaffet hjertestarter på huset. 
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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 Bestyrer-
boligen på Fetsund Lenser, da Sootbrakka er lite egnet til denne typen 
møter pga. trafikkforhold utenfor huset samt ei bratt trapp inni huset 
som gir adkomst til møterommene. De siste to årene har vi i tillegg via 
Frivilligsentralen lånt et eldre lokale  (uten trapper) til samlinger for 
sy-, strikkemaskin og sprangentusiastene våre. Arbeidet med å skaffe 
bedre lokaliteter startet opp seinhøstes.

Kurs
Også i 2021 har vi hatt utfordringer med å fylle kursene på grunn av Covid-19 pandemien. 
Alle vårens kurs ble avlyst. Høsten 2021 ble det gjennomført kurs i brikkevev og toving av sitte-
underlag. I tillegg ble bunadskurset slått sammen med Skedsmo Husflidslag pga. få påmeldte. 
Sy – og strikkmaskinkurs samt toving av dompap ble avlyst pga. for få påmeldte. 

Læringsverksted
Høsten ble en bra periode for aktivitet på billedvev, vev, toving, sprang, strikkemaskin og 
maskinsøm. Mange deltar aktivt her og er grunnfjellet i laget. 

Møter og aktiviteter
Våren 2021 gjennomførte vi årsmøte digitalt i tillegg til fellesmøte ute med Fet Hagelag i juni. 
Høsten 2021 ble alle temamøter gjennomført med fysisk tilstedeværelse. Høydepunktet av 
temamøter var oktobermøtet hvor kakepynting stod på programmet. Mange til stede og god 
stemning. I tillegg gjennomførte vi vår første «fiksedag» med stand på Fetsund Lenser en søndag 
i september. 
Årets julemarked var også et høydepunkt med juleverksted for barn, kafé, gode og varierte 
produkter for salg og godt besøk.
Fet Husflidslag deltok også på Jul i Viken første helg i desember. Kraftig økning i smitte uka før 
bidro til et svært lavt besøkstall og derfor moderat utbytte, men vi ble bedre kjent med de andre 
husflidslagene som deltok.

Samarbeid
Fet Husflidslag samarbeider i normalår med Frivilligsentralen om sommerskole og med Museene 
i Akershus om Julemarked og Levende Museum. Sommerskole hadde vi ikke ressurser til å delta 
på i dette året og Levende Museum ble avlyst, Julemarkedet ble imidlertid gjennomført med sprit 
og avstand og godt humør!

Rødlisteteknikk
Fet Husflidslag har Sprang som rødlisteaktivitet. I løpet av 2021 er dette dokumentert og levert 
Norges Husflidslag og også oversatt til engelsk. Oversatt versjon er sendt til Museet i Ozalj, 
Kroatia, hvor det skal brukes i en digital utstilling.  Sprangringen har for øvrig hatt flere digitale 
møter med sine kontakter i Kroatia og Praha i 2021 for utveksling av erfaringer og idéer.



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

Kurs  
Også 2021 har vært svært preget av koronapandemien og det har vært liten aktivitet i laget. 
Det ble kun arrangert tre kurs hvorav ett ble avlyst på grunn av for liten interesse/manglende 
påmeldinger. Kursene skinnarbeider samt lefse- og flatbrødbaking ble imidlertid gjennomført.  

Ringer 
Husflidslaget har hatt 2 stk vevringer, skinnfellring, lappering og billedvevring.  

Ung Husflid 
Ligger fortsatt på is inntil videre.

Møter og aktiviteter 
Vi har hatt totalt fire temakvelder. Disse er åpne for alle; også for ikke-medlemmer. Temaene har 
vært hosebånd, brikke- og grindvev samt å sy matter. Videre har vi hatt årsmøte samt julemøte 
med grøt og interessant foredrag om selbustrikking.
Likeledes har vi strikkekafe den første torsdagen i måneden. Strikkekafeene holdes på Smil Café 
i FOKUS butikksenter på Sørumsand. I 2021 har vi kun hatt 3 strikkekafeer og det har vært litt 
færre deltakere enn vanlig på disse, noe som nok skyldes den pågående pandemien.
Vi blir også invitert til å delta på forskjellige arrangementer, både i FOKUS butikksenter og ellers 
rundt om i kommunen og vi forsøker så langt det går å delta på de fleste av disse. I månedsskiftet 
november/desember hadde vi pop-up-butikk i butikksenteret, og den første helgen i desember 
deltok tre av lagets medlemmer på «Jul i Viken» på varemessa, Lillestrøm.

Rødlisteteknikk
Her har laget tatt for seg oppsett av vev, og i mars ble arbeidet med dette ferdig.  Dokumentet 
«Oppsetting av flatvev» ble utarbeidet og levert husflidskonsulenten i mars. Prosjektet ble 
godkjent.

Samarbeid 
Grende Husflidslag samarbeider med garnbutikken på Sørumsand, «Hjerte for ull». Butikken 
selger mønster og garn til Sørum-votten og Sørum-genseren. Vi samarbeider i tillegg med bok-
handelen på Sørumsand som også selger oppskriftsheftene til votten og genseren. 

Rapportering – bruk av tilskudd fra Viken Fylkeskommune/Akershus Fylkeshusflidslag
Dette har vi bl.a. brukt til innkjøp av trykkblokker for skinn.

Hemnes Husflidslag
Vi gikk jo igjen gjennom et år som var usikkert fra begynnelsen til slutt i forhold til hva kunne vi 
gjennomføre, og hva som måtte avlyses i år igjen. Vi lagde et program, selv om alt var usikkert, og 
vi lagde enkle kurs og læringsverksteder uten de store kostnadene. Noe skulle vi jo klare å 

17



18

gjennomføre, dette måtte jo snart en ende ta! Året ble som det ble, vi møttes, hadde det koselig, 
jobbet i små grupper, hadde med matpakker, munnbind og mye sprit!!

Kurs og aktiviteter
Vi klarte å gjennomføre noen få kurs, det var småskinnkurs hvor det blei laga votter, tøfler, 
sitteunderlag og pannebånd. Disse blei dekorert med fine mønstre.
Vi arrangerte barnas dag på bygdetunet med stor suksess, her fikk barna male malerier sammen 
med Tove Arnfinnsen, lage hoppetau, og ikke minst snekre fine fuglekasser sammen med kara i 
laget. Dette var kjempepopulært med fint vær, masse folk og god mat!!
Årets julemarked ble gjennomført på bygdetunet i koselige rammer. Her var det liv i alle stuene, 
med mange deltagere som hadde med seg fine produkter!!
Vi hadde også en lørdag hvor vi sydde hele dagen. Den dagen hadde vi bestilt mat fra Halvorsen 
på Moe. Vi fikk servert kremet skogsoppsuppe med varme rundstykker.
Karveskurd, vev-gruppa, sy-gruppa og formiddagstreffet hadde sine faste treff, vi måtte ha noen 
opphold, når landet ble stengt ned i perioder. Men vi holdt oss godt innenfor retningslinjene med 
både antall og avstand. 

Medlemsmassen vår har dessverre gått litt ned, men det er håp om at vi skal klare å få det opp 
igjen.
Da det nærmet seg jul, bestilte vi bord på Big Dream Steakhouce på Bjørkelangen, hvor vi sendte 
ut mail til alle medlemmene våre, og ba de med på en koselig juleavslutning. Vi hadde fått  
kr 2 000 i støtte av hovedstyret til turen. Når det nærmet seg, ble smitten igjen stor dessverre, og 
vi ville ikke ta sjansen på en tur til Bjørkelangen. Vi snudde oss fort rundt, og laget heller et koselig 
julebord i våre lokaler i gamle banken. Igjen bestilte vi mat fra Halvorsen. Stine pyntet og dekket et 
koselig julebord, serverte øl, vin og mineralvann til maten, kaffe og likørsjokolade til kaffen. Det var 
stor enighet om at dette var veldig koselig, og at dette var noe vil gjerne gjentar til neste år.

Gro Anita og Stine deltok på grendemøte med de andre lagene, her ble fremtiden vår diskutert, 
hva med de små lagene når vi har blitt et så stort fylke, Viken. Vi utvekslet erfaringer gjennom 
tiden med Corona, nettbaserte kurs, og aktiviteter som kunne gjennomføres tross smitte og 
pandemi.
Vi fikk gjennomført 6 styremøter, fysiske. Resten ble avgjort på mail eller nett.

Høland Husflidslag
Høland Husflidslag holder til på Skamo på Bjørkelangen og ble stiftet 1979. 
Vi disponerer møteom, kjøkken og vevstue.

Kurs
Det ble i 2021 ikke arrangert noen kurs.

Læringsverksted
Husflidslaget har hatt læringsverksted i lappeteknikk/quilting og broderi.



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

Møter og aktiviteter
Vi har hatt følgende møter:
• Broderi med silkebånd
• Strikke og tove engler
• Randi Olwero med Josra
• Toving av hjerter
• Julemøte med trekning av lotteri

Vi har hatt 7 strikkekafeer og 9 åpent Hus.

Samarbeid
Vi avholder våre strikkekafeer på Kjelle videregående skole.

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

Rapportering – bruk av tilskudd fra Viken Fylkeskommune/Akershus Fylkeshusflidslag
Tilskuddet fra AF gikk til innkjøp av en Bernina symaskin.

Skauen Husflidslag
Skauen Husflidslag holder til på Aur prestegård i Aurskog-Høland kommune og ble stiftet 1967. 
Vi disponerer vevstue, systue, møterom, kontor og kjøkken.

Kurs/læringsverksteder
Det ble i 2021 arrangert kurs i betong. Vi hadde planlagt året med 
mange flotte kurs, men dessverre måtte vi avlyse alle.
Vevringen er samlet hver onsdag. Vi greide også i perioden det var 
«åpent» å avholde håndarbeidskafeer med bra oppmøte.

Ung Husflid
Ung Husflid består av 2 ungdom og 13 barn. Det ble gjennomført 
juleverksted med 8 barn til stede.

Det ble avholdt 2 styremøter og 1 medlemsmøte, med demonstrasjon 
av «strikkeringen». Vårt tradisjonelle julemarked måtte vi avlyse noen 
få dager før det skulle avholdes.
Lotteri-komiteen står for loddsalg både på butikksenteret og under 
arrangementer og har masse flotte gevinster.

Skauen Husflidslag har valgt «Fusspute» som «Rødlisteprosjekt», men dette har det ikke vært 
noen aktivitet rundt det siste året.

Rapportering – bruk av tilskudd fra Viken Fylkeskommune/Akershus Fylkeshusflidslag
Tilskuddet ble ikke benyttet i 2021.
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Region øvre Romerike

Eidsvoll Husflidslag
Oppe i bakken mellom Eidsvoll Stasjon og Eidsvoll kirke ligger Eidsvoll Husflidslag sin store, grå, 
treetasjes trevilla. Å eie stort, gammelt hus krever mye, men under pandemien har det også vært 
en stor fordel. Mange av lagets faste ringer har i perioder gått som vanlig og vi har også hatt plass 
til å gjennomføre flere kurs. I tillegg til snekkerrom i kjelleren, storsal til kurs, møterom og kjøkken 
har vi to etasjer med plass til vever, som har en sentral plass i laget. 

Kurs/læringsverksteder
I tillegg til vevingen ivaretar laget to rødlisteteknikker, karveskurd og kontstrikk. Kurs og ringer i 
2021 har i tillegg vært gjennomført i strikking, søm, takkebakst og blomsterdekorering. 

Ung husflid
Ung Husflid har lidd hardt i pandemiperioden hos oss. Vi har ikke gjennomført faste lagedager i 
høst-, vinter- og sommerferie. Vi deltok imidlertid på sommerskole i samarbeid med kulturskolen. 

Egne produkter
Egne produkter er som tidligere strikk (genser, votter, sokker, pannebånd) og vev (Eidsvollduken). 
Produktene selges bl.a. under årlig julemesse, som vi i år gjennomførte første helg i desember. 

Planer for 2022
Fokusområder for Eidsvoll Husflidslag i året som kommer vil være å øke aktiviteten i takt med 
normalisering i samfunnet og særlig satsing ønsker vi å rette inn mot «Ung Husflid». 

Rapportering – bruk av tilskudd fra Viken Fylkeskommune/Akershus Fylkeshusflidslag
Tilskuddsmidlene fra fylket, kr 13 402 er i all hovedsak brukt til lønn til kursholdere, materiell og 
vedlikehold av utstyr, blant annet vever. 

Hurdal Husflidslag
Hurdal Husflidslag ble stiftet i 1977, og vi holder til i Fjøset på Brustad gård i Hurdal. Vi leier 
lokalene av Mathisen Eidsvold Verk (MEV). Lokalene, som er varme og åpne, ligger i en verne-
verdig låve. I lokalene har vi vevstue, strikkekafé og kurslokaler.

Aktiviteter
Hurdal Husflidslag har avholdt 8 styremøter i 2021.
Vi avholdt 8 strikkekaféer før sommeren og 16 etter sommeren. 
Vi fikk arrangert julemarkedet vårt i november i år. Det ble avholdt på Molstad med en del færre 
deltakere enn vanlig på grunn av smittevern. Det var et vellykket marked, folk var veldig fornøyde. 
For første gang inviterte vi alle som har et verv i husflidslaget, til et julebord. Det ble en koselig 
kveld med god mat og drikke og dette er noe vi har tenkt å fortsette med.
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Kurs
I år hadde vi ingen kurs innen rødlisteteknikk, ingen aktiviteter for 
Ung Husflid, men laget har fått noen ungdommer som medlemmer, 
og de stiller opp på Julemarkedet med egne produkter.

Vårens kurs: Vi rakk å gjennomføre skinnfellkurs før Norge stengte 
ned, men akvarell-, tredreiing- og rosemalingskurs måtte avlyses.  
Høstens kurs: Vi avholdt kurs i skinnfellsøm og småarbeider i skinn, 
men måtte avlyse kurs i papirarbeid.

Vi startet også opp et nyfødtprosjekt hvor vi skulle strikke luer, votter 
og sokker i babyalpakka til barn mellom 0-3 mnd. Vi fikk store 
problemer med å levere disse produktene til Helsetjenesten grunnet 
korona og strenge smittevernregler. 

Samarbeid
Vi samarbeider godt med Dugurdstua Kafé, da vi hver 14. dag har lagets stikkekaféer der. Da 
blir det både prat, vafler, kaffe og strikking. På Hurdal Verk Folkehøgskole leier vi lokaler til våre 
dreiekurs, og alle våre dreiebenker står der. Hvert år har vi Julemarkedet til laget på Molstad 
Landhandleri, og til sist har vi et godt samarbeid med Hurdal kommune som gir oss økonomisk 
støtte. Vi leier lokalene våre av Mathisen Eidsvold Verk som vi har god kommunikasjon og godt 
samarbeid med.

Lagets økonomi 2021
Vi har, selv med et år som har påvirket alle økonomisk, klart oss veldig bra. Laget har fortsatt stabil 
og god økonomi.

Vi klarte å gjennomføre kurs og marked som skaffet oss flere medlemmer og skapte aktivitet i 
bygda. Da strikkekaféen stengte og kurs ble avlyst, meldte medlemmene at de ikke likte det, så 
med hjelp fra medlemmene klarte vi å holde åpen kafé når nasjonale og lokale regler ga lov til det.

Rapportering - bruk av tilskudd fra Viken Fylkeskommune/Akershus Fylkeshusflidslag
Hurdal Husflidslag mottok kr 12 005 i tilskudd fra Viken fylkeskommune.
Husflidslaget hadde planer om å få til mer interesse for strikking og papirarbeid. 

Det ble få strikkekaféer da Norge stengte ned tidlig på året, og vi merket at få deltakere ønsket å 
melde seg på når de ikke visste når kaféen var åpen eller om kurs ble avlyst. 
En positiv ting er at de som var på kurs i skinnfellsøm og småarbeider, som fikk gruppene delt opp 
for å holde oss til riktig antall, hadde mye mer glede og nytte av kurset, slik at det ga mersmak på 
et kurs til. 

Hurdal Husflidslag fortsetter arbeidet med å få flere medlemmer og videreutvikle kunnskap om 
tradisjonshåndverk. En del av tilskuddet fra 2021 overføres til 2022 for å fortsette arbeidet.
 
Nannestad Husflidslag
Nannestad Husflidslag ble stiftet i 1994. 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 ferdigstilles. Planlagt flytting 
høsten 2022.
Husflidsårene 2020 og 2021 har vært spesielle år. Ujevnt aktivitetsnivå, styrt etter smitte-
situasjonen.



Vev
2021 ble som 2020, et utfordrende år for vev. Det ble mye på og av - åpent og stengt om hver-
andre. Det ble startet kurs med tema kypert og avarter vinter 2020 og vi fikk avsluttet kurset vinter 
2021, før det ble full stopp igjen og vi var nedstengt mange 
måneder. 
Vi har likevel fått vevd mye forskjellig, alt fra skjerf til flotte jule-
løpere. I august inngikk laget et samarbeid med Landslaget for 
gammalnorsk spælsau, og første prøvekurs med 4 deltakere ble 
gjennomført med stor suksess. Det ble vevd rye med ryegarn 
spunnet hos Telespinn. Dette er et samarbeid som har utviklet seg 
til mer. Nannestad Husflidslag søkte midler for spennende 
prosjekter med oppstart helt i slutten av 2021. Leder er også repre-
sentert som testvever i ullprosjektet som Landslaget startet i 2019. 
Høsten 2020 førte det til utstilling med GNS produkter på Bygde-
museet i Nannestad
  
Frk Dahls kafé
I 2021 har Frk Dahls kafe vært arrangert i våre egne lokaler. Det er et populært møtested, som 
trekker folk fra alle kanter av bygda, ja også fra andre steder i nærheten.
Kafeen er et lavterskeltilbud og det stilles ingen krav til kvalifikasjoner. Vi har gjennom hele 
pandemien forholdt oss til reglene, men forsøkt å holde åpent så ofte som mulig. Registrering, 
avstand, sprit og munnbind ble helt vanlig også i Nannestad Husflidslag. 
Vi har gjennomført noen kurs med lærer, på Frk. Dahls. Ingen påmelding på forhånd. Vi har blant 
annet hatt makramé, kontstrikk og steinmaling.

Ung Husflid & Ungdomsflid
Våren 2021 hadde vi begrenset aktivitet. Vi fikk til vår store glede avholdt sommerskole. 
Med på laget hadde vi også flotte ungdommer som hjalp til. Vi fikk låne lokaler på Preståsen skole, 
noe som lettet avstand og opprettholdelse av reglene for smittevern. Vi hadde hele 19 deltakere. 
De vevde brikkevev og ryer, malte bilder, spikket skaft til ostehøvler, strikket og laget bilder med 
diamondpainting.

Årets sommerskole var et samarbeid med Nannestad kommune. Husflidslaget arrangerte, og 
kommunen betalte. Det er håp om at denne ordningen kan videreføres.
I september startet vi opp normal aktivitet igjen, siden vi var på gult nivå. Vi lånte lokaler på 
Preståsen skole. Vi fikk gjennomført lysstøping og lefsebaking. Året 2021 var preget av pande-
mien, men på samme tid er det summen av de positive hendelsene i løpet av året, og spenningen 
rundt nytt hus, som gjør at vi ser fremover med en god dose optimisme. 

Markeder
Vi fikk arrangert høstmarked og julemarked i 2021. Pga smittevernsregler, valgte vi å ha størst 
mulig aktivitet ute. Det vil si salgsboder ute, kafeteria, Heimskringla (husflidsbutikken vår) og 
toaletter inne. Trivelige markeder med blide besøkende.
Loddsalg, kafeteria og salg av julenek, bidro til inntekter i et ellers ganske stille år.  

Juleavslutning
Juleavslutning med pakkelek, ble arrangert, til stor glede for de fremmøtte. Varm mat, latter og 
trivelig selskap, gjorde godt.

Informasjon og markedsføring
Facebook er vår primære kanal på internett. I den vanskelige tiden vi var og er inne i, er Facebook 
den viktigste informasjonskanalen vi har. Med hyppige endringer i smittesituasjonen, er det viktig å 
kunne varsle om endringer fort. Vi har erfart at medlemmer og andre, følger oss på Facebook.
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Representasjon
Leder deltok på den flotte Jubileumsfesten til Ullensaker Husflidslag. Trivelig å treffe likesinnede i 
nabokommunen. 

Rapportering – bruk av tilskudd fra Viken Fylkeskommune/Akershus Fylkeshusflidslag
Nannestad Husflidslag mottok kr 15 042 i fylkeskommunale midler.
I 2021 startet vi et samarbeide med Foreningen for gammalnorsk spelsau. Vi har investert i 
opplæring og noe mer vevutstyr, slik at testvev kunne igangsettes. Prosjektet videreføres i 2022.

Nes Husflidslag
Nes Husflidslag ble stiftet i 1981. Vi leier lokaler av Nes kommune i Åmes Gamle skole.

Kurs
I 2021 har det også på grunn av koronasituasjonen vært noe mindre kursvirksomhet, men vi har 
klart å avvikle   følgende: Et meget vellykket karde- og spinnekurs, reparasjoner av klær ved hjelp 
av teknikker som sashiko og jernbanesøm. Videre hadde vi naturfarging og et kurs i vevstrikk.

Læringsverksted
I Årnes Gamle skole har vi vevstue med sju vever.  Vevstua har dessverre holdt stengt i totalt 13 
uker vår og høst på grunn av pandemien.

Samarbeid
Vi har deltatt på Teddybjørnens dag i samarbeid med Nes bibliotek, og har 
gjennom våren og høsten hatt et begrenset antall håndarbeidskafeer/fikse-
kafeer i samarbeid med Nes Frivilligsentral.
På grunn av pandemien har vi ikke hatt noen inntektsgivende aktiviteter.

Rapportering – bruk av tilskudd fra Viken Fylkeskommune/Akershus 
Fylkeshusflidslag
Nes Husflidslag fikk kr. 13.766 i tilskudd fra Viken Fylkeskommune.
Når det gjelder bruk av tilskudd fra Viken Fylkeskommune/Akershus 
Fylkeshusflidslag har midlene blitt disponert på følgende måte:
Dekning av utgifter til kurslærere, samt dekning av kurslærers videre 
opplæring. Dette har spesielt vært et medlem som ønsket å videreutvikle 
sin kunnskap innen karding og spinning.

Ullensaker Husflidslag
Ullensaker Husflidslag ble stiftet i 1981. Vi har hatt vårt tilholdssted i Algarheim gamle skole. 
I september 2021 måtte vi flytte ut av lokalene av sikkerhetsmessige hensyn. Vi ble da av 
kommunen tilbudt et lokale ved nye Algarheim skole, administrasjonsbygningen fra 1979 som ikke 
ble revet ifb. med bygging av ny skole. Dette er et lyst og trivelig lokale, med god plass til våre 
aktiviteter, men det er ikke tilstrekkelig plass til lagring av utstyr. Vi disponerer verksted for tre-
arbeid, aktivitetsrom, møterom og lager. Møter, høstmarked og håndarbeidskafeer holdes i 
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Frivilligsentralens lokaler og på bibliotekene. Noen kurs er på skoler eller i Frivilligsentralen. 
Virksomheten i 2021 er preget av koronasituasjonen med avlysninger og utsettelser av arrange-
menter. 

Kurs 
Planlagte kurs ble utsatt våren 2021 pga. pandemien. Følgende kurs med 
lærer har vært gjennomført høsten 2021: Bunadbrodering og bunadmon-
tering, sy din egen Wallenborgveske, bli kjent med symaskinen, hosebånd 
og bunadstrømper, takkebakst og skinnfellsøm.

Læringsverksted 
Husflidslaget hadde høsten 2021 læringsverksted i knivmaking, tre-
skjæring, billedvev, skinnsøm, søm og maskinstrikking. Kontstrikk har ikke 
hatt verksted i 2021. 

Ung Husflid 
Ung husflid var nedstengt mesteparten av våren 2021. Aktivitetsdagen i vinterferien ble avlyst av 
samme grunn. Vi startet opp igjen på høsten, men ble stengt pga. flyttingen til nytt lokale i 
september. Aktivitetsdagen i høstferien ble avlyst av samme grunn.

Møter og aktiviteter 
• Regionalt møte ble gjennomført på Årnes 21.10.21. Vertskap var Nes Husflidslag. 
• Håndarbeidskafeer på dagtid i Frivilligsentralens lokaler har blitt delvis gjennomført. 
• 8 håndarbeidskafeer på kveldstid er gjennomført på Kløfta og Jessheim bibliotek.
• Sommerturen ble arrangert i august og gikk til Moss/Drøbak. 
• Høstmarkedet på Pakkhuset over to dager hadde 18 produsenter og stort utvalg av   
     produkter. 
• Jubileumsutstilling i Galleriet på Jessheim «Tilbakeblikk på 40 år» i tiden 06.11.21 - 14.11.21.
• Jubileumsfest på Herredshuset 10.11.21.
• Julebutikken på Jessheim Storsenter holdt åpent i senterets åpningstid fra 25.11.21 - 20.12.21. 
     34 bidragsytere solgte ulike produkter. 

Samarbeid 
• Samarbeider med Ullensaker kommune om lån av lokaler 
• Samarbeider med Frivilligsentralen om lån av lokaler 
• Samarbeid med Ullensaker kunstforening om utstillingen  

«Tilbakeblikk på 40 år»      
     06.11-14.11.21 i Galleriet på Jessheim

Rapportering – bruk av tilskudd fra Viken Fylkeskommune/Akershus Fylkeshusflidslag
Ullensaker husflidslag mottok kr 22.089,-. Beløpet er benyttet til delvis betaling av kurslærere til de 
ulike kursene samt håndverktøy. 

Lønn kurslærere   kr 46.614 
Reiseutgifter kurslærere  kr   1.475 
Håndverktøy    kr   6.796 
Utgifter kurs   kr 54.885 
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Refusjon SKT   kr 27.625 
Dekning tilskuddsmidler kr 22.089 
Dekning kursutgifter  kr   5.171
Sum    kr 54.885

Region Follo

Enebakk Husflidslag
Enebakk Husflidslag ble stiftet i februar 1995. Husflidslaget har ikke egne lokaler, men låner av 
kommunen etter behov. Vi har fast låneavtale for sløydsalen til dreiegruppa og treskjærer/hobby 
gruppe på gamleskolen i Kirkebygda

Tema/inspirasjonsmøter
Vi avholder normalt tema/ inspirasjonsmøter første onsdag i måneden (unntatt i januar, juli og 
august). Det er varierende oppmøte, avhengig av tema for møtene. Pga. restriksjoner ble møter i 
første halvår i 2021 avlyst eller utsatt. Unntatt årsmøte som ble avholdt digitalt.

7.04. Årsmøte, digitalt
3.03. Påskepynt – avlyst
7.04.  Øl – utsatt til høsten
5.05.  Krydderkokken – utsatt til høsten
2.06. Sommeravslutning – avlyst
1.09. Fra naturens spiskammers, Mona Lundby 
6.10. Ta med og vis fram
3.11. Øl, med Johan Østby.
1.12. Juleavslutning, med besøk fra Sonja Røhne, kultursjef i Enebakk.

Kurs/ læringsverksted
• Tredreiegruppa: All aktivitet på våren avlyst, pga Covid-19
• Læringsverksted, tredreierne: 3 læringsverksteder gjennomført på totalt 10 kvelder
• Kurs, tredreierne: 1 nybegynnerkurs (5 deltaktere), 2 vdg. kurs (totalt 12 deltakere)
• Strikkekafé på Kafé Latter: 5 ganger
• Deltatt på Julemarked i Kirkebygda 27.11.21

Fleste andre aktiviteter, håndarbeidskafeer, bygdedagen etc avlyst pga. pandemien.

Enebakkvotten/ sokken
Det er laget en sokk med utgangspunkt i Enebakkvotten. Laget selger 
garnpakker til denne i tillegg til garnpakker og ferdige votter. 

Rødliste: Sløydbok. 

Økonomi 
Laget har fortsatt god økonomi. 2021 har vært ett år uten verken store 
utgifter eller inntekter. 
Laget har 3 æresmedlemmer.
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Frogn Husflidslag
2021 ble også et spesielt år. Det førte til at vi måtte utsette/avlyse en del kurs 
og temamøter.

• Strikkekafe ble gjennomført når lokale koronatiltak tillot det
• Gjennomført påskelotteri og julelotteri
• Julemarked rett før det stengte ned
• Årsmøte gjennomført på mail
 

Nesodden Husflidslag
Nesodden Husflidslag har ca 100 medlemmer og ble stiftet i 1979. Vi disponerer vevstue/
kurslokale på Sandvang. Et stort mål i 2021 har vært å få lokaler til å kunne utvide vårt aktivitets-
tilbud for å nå nye grupper, som menn, barn og unge.

Våren 2021 sendte vi ut et spørreskjema til alle medlemmene, hvor vi beskrev planene om å 
utvide aktivitetstilbudet og ba om medlemmenes ønsker for aktivitet og hva de selv kunne bidra 
med. Svarene viste et stort ønske om et samlingsted for aktivitet både på dag- og kveldstid. I godt 
samarbeid med Nesodden kommune har vi høsten 2021 fått tilgang til et nytt lokale for søm, 
fiksing og hobbyaktiviteter på Ekelund aktivitetshus (tidligere seniorsenter). Der samarbeider vi 
også med en gruppe menn som har et snekkerverksted, så vi har nå tilgang til verksted for trear-
beid.

Kurs
Kursønskene fra spørreundersøkelsen ble tatt hensyn til i kurstilbudet i 2021 og 2022. I 2021 har 
vi hatt to kurs i maskinstrikking, grunnkurs i strikking av votter og sokker, kurs i sying i glatt skinn, 
i betongstøping og i hakking - alle med god deltakelse.

Læringsverksted
Husflidslaget har læringsverksted i spinning, veving og skinnfellsying. Sølvringen ble oppløst dette 
året.

Ung Husflid
Vi jobber med å få i gang Ung Husflid. Årets største satsning var vår første Sommerskole, uke 28 
på To gård. Gratis tilbud, finansiert av statlige midler via Nesodden kommune. Tre fra styret drev 
skolen, med god hjelp fra tre speidere. Fjorten barn (10-12 år) deltok. Mange aktiviteter: Farging 
av garn, spikking, sying av bålvott, kumihimo, tegning og laging av felles måltider. Entusiastiske 
barn og voksne! Som forberedelser besøkte styret Sommerskolen til Skedsmo Husflidslag for å få 
inspirasjon og høste av deres erfaringer.
I vårt nye lokale på Ekelund, er planen å starte aktivitetstilbud etter skoletid for barn/unge.

Møter og aktiviteter
Vårens temamøter ble avlyst pga. pandemien. Årsmøtet ble gjennomført ved at årsmøtepapirene 
ble godkjent pr. e-post, med god respons. Høstens temamøter ble gjennomført, med temaene 
kumihimo, Follobunaden og julemøte med grøt og laging av dørkrans. Godt frammøte, folk virket 
glade for å kunne møtes igjen!
Husflidsdagen, vår Kulturminnedag, ble arrangert den 12.september på To Gård. En vellykket dag 
med aktiviteter for barn og voksne, for første gang hadde vi ikke nok svelerøre! Vi tror frammøtet 
ble så bra fordi vi hadde en stand på Tangen senter lørdag samme helg, hvor vi reklamerte for 
Husflidsdagen, kursene våre og hadde loddsalg.
Vi har startet opp Håndarbeidskafe to ganger i mnd på Ekelund. Stadig bedre fremmøte.
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Samarbeid
I 2021 har vi samarbeidet mye med Nesodden kommune, rundt Sommerskolen og de nye lokalene 
på Ekelund. Fint samarbeid med speidergruppa på Sommerskolen. På Ekelund har vi startet 
samarbeid med «Gubbene i kjellern» som driver snekkerverksted. Vi har anskaffet båndsag, tre-
dreiemaskin og div. verktøy, og planen er å starte kurs i trearbeid.
Nesodden Bibliotek har vært en god samarbeidspartner i planleggingen av vår 5. Strikkefestival 
som skulle vært den 29.01.21, men som måtte utsettes pga. pandemien.
 
Rødlisteteknikk
Nesodden Husflidslag har ikke valgt «Rødlisteprosjekt», men vi vurderer å velge den spesielle 
teknikken med å lage nuperellene til lua til Follobunaden. Vi har samarbeid med Rannveig Glenne 
om dette.

Rapportering – bruk av tilskudd fra Viken Fylkeskommune/Akershus Fylkeshusflidslag
Nesodden Husflidslag fikk for 2021 tildelt kr 26 304. Styret i Nesodden Husflidslag besluttet dette 
året å fokusere på å bygge opp et utvidet aktivitetstilbud til nye grupper i kommunen, som menn 
og barn/unge. Vi har pusset opp et lokale på Ekelund aktivitetshus og kjøpt inn utstyr (møbler, 
brukt symaskin etc) til dette rommet. I tillegg kjøpte vi båndsag, tredreiemaskin og verktøy (brukt) 
til et snekkerverksted på samme sted, hvor vi i 2022 vil starte med treaktiviteter. Vi kjøpte også 
et telt som kan brukes både på informasjons-stand og annen utendørs 
aktivitet. Resten av midlene ble brukt til å lage en flott Husflidsdag hvor 
barnefamilier er målgruppen.

Tilskuddet på kr 26 304,- er brukt slik:

Utstyr til aktivitetsrommet på Ekelund kr 9 833,00
Båndsag, tredreiemaskin og verktøy kr 5 000,00
Husflidsdagen To gård   kr 8 433,00
Telt til uteaktivitet/stand   kr 3 000,00
Totalt      kr 26 266,00
 

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 2021 arrangert kurs i surdeigsbaking; patch-
work; småskinnsøm og toving av julenisser og jule-
hjerter.

Ringer/læringsverksted.
Husflidslaget har hatt ringer i rosemaling, håndarbeid, 
stå-på-ring, patchwork, kortlaging, veving, meksikansk 
fletting, bunadbrodering, skinnarbeider og laging av 
sølvsmykker. All aktivitet høsten 2021.

Ung Husflid
Grunnet Korona har de kun fått ha 7 møter høsten 2021.



Møter og aktiviteter
All aktivitet i laget var nedstengt vårhalvåret 2021. Årsmøtet ble avholdt elektronisk. Høsten 2021 
har det vært avholdt 1 temamøte, 2 håndarbeidskafeer (formiddag), 3 håndarbeidsglede (kveld). 
Strikk og lytt på Kolben Bibliotek avholdt 4 ganger. Julesalg utenfor Kolben Bibliotek gjennomført. 
Deltatt på marked i regi av Frivilligsentralen. Planlagt juleverksted for barn i egne lokaler og påske-
verksted for barn i Biblioteket måtte avlyses. Det ble arrangert strikketur til Geilo.

Samarbeid
Oppegård Husflidslag samarbeider med Nordre Follo Bibliotek avdeling Kolben og Frivilligsentralen.

Rødlisteteknikk
Oppegård husflidslag har ikke valgt «Rødlisteprosjekt».

Rapportering – bruk av tilskudd fra Viken Fylkeskommune/Akershus Fylkeshusflidslag
Tildelte midler har i hovedsak gått til økede strømutgifter og løpende husleie.
 
Ski husflidslag
Ski Husflidslag i Nordre Follo holder til i Ski på Ustvedthuset som er tilknyttet Ski kultursenter, 
Waldemarhøy. Laget disponerer vevstuer i kjelleren på Ustvedthuset og på Waldemarhøy, samt 
møterom på Ustvedthuset.

Kurs
Det ble i 2021 arrangert kurs i å sy bunad, søm av håndarbeidsveske, og takkebakst med poteter.
Kurs i Redesign – ungdom og Søm med elastiske stoffer ble avlyst på grunn av ingen eller for få 
påmeldte. 

Ringer
Ski husflidslag har et aktivt læringsverksted vev, de møtes en gang i uken. 

Møter og aktiviteter
Gjennom året har laget hatt 1 årsmøte og 3 medlemsmøter. Temaene for medlemsmøtene var 
demonstrasjon av overlockmaskin, søm med elastiske stoffer, og et temamøte om Redesign av 
klær. 
På julemøtet fikk vi besøk av den nye husflidskonsulenten Reidunn Horgen som snakket om 
arbeidet sitt i Viken, og info om det nye dataprogrammet i Norges Husflidslag. 
Hun hadde med en liten aktivitet som passet til jul, som de som var til stede kunne lage selv.  
Ski husflidslag har en aktiv håndarbeidskafe en gang pr uke, med gjennomsnittlig 10 deltagere.  

Samarbeid
Laget har i samarbeid med Ski bibliotek arrangert 4 strikk og lytt samlinger. 
Her bidrar biblioteket med høytlesning og husflidslaget gir publikum hjelp til sine håndarbeids-
aktiviteter hvis de har behov for det. Biblioteket sørger for kaffe og husflidslaget har med noe godt til 
kaffen. 
Medlemmer av Ski husflidslag samt deltagere på håndarbeidskafeen har strikket babysokker, som 
helsesykepleier har gitt som gave på førstegangsbesøk til de nyfødte.  Samarbeidet med helsestas-
jon og tilbakemelding har bare vært positive.
Ski Husflidslag har tidligere samarbeid med maleklubben i Ski og Ski historielag, dette har vært lite 
aktuelt nå i disse tider.  
I samarbeid med Ski frivilligsentral ble det arrangerte fiksedag på Waldemarhøy, det var godt fram-
møte.

På grunn av korona-restriksjoner var det ingen kurs eller temamøter, bortsett fra årsmøte,
i vårsemesteret. Det var heller ingen håndarbeidskafe eller læringsverksted vev.
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Høstsemesteret gikk nesten som planlagt, bortsett fra noen avlysninger av kurs på grunn av for 
liten interesse.  

Vestby Husflidslag 
Vestby Husflidslag har lokaler i Forpakterboligen på Vestby Prestegård. Her har vi en stor stue 
med kjøkken. I februar 2021 var det 30 år siden laget ble stiftet. Men på grunn av coronasituasjo-
nen ble det ingen feiring. Vi håper å få det til i år.

Kurs og læringsverksteder
Vi hadde et populært kurs i betongstøp om sommeren. Det kommer vi til å gjenta i år. Ellers hadde 
vi et kransebinderkurs rett før jul som også var godt besøkt. På grunn av smittesituasjonen har det 
vært vanskelig å arrangere noe annet enn fikseverksteder og håndarbeidskafeer. Det har gått greit 
med plassen i våre lokaler. Vevringen og billedvevringen har fungert, men med få deltakere. Ellers 
virker det som folk har vært redde for å møte opp og treffe mennesker dette året.

Aktiviteter
Vi har hatt flere vellykkede messer med salg av håndarbeidsprodukter. De fleste har vært på Son 
Kystkultursenter. Julemesse hadde vi tradisjonen tro på Prestegården i Vestby.

Samarbeid
Vestby Husflidslag samarbeider med Bryggerhuset i Møllebyen, Son Kystkultursenter, Vestby 
Historielag, Prestegårdens venner og Garnlykke.

Ås Husflidslag 
Ås Husflidslag ble stiftet i 1996. Vi leier lokaler for sølv- og vevaktivteter av NMBU og lokaler for 
Dreiebua av Ås kommune. For øvrige ringaktiviteter leies Ås ungdomsskole og Solberg skole. For 
medlemsmøter og husflidsmarked brukes lokaler i kulturhuset. Det har vært jobbet mye med egne 
felleslokaler for laget.

Kurs 
I 2021 arrangerte vi 2 kurs i pilfletting, 1 kurs i redesign, 2 grunnkurs i tredreiing, 1 kurs i tredreiing 
og overflatebehandling, 1 kurs i bruk av fres og et digitalt kurs i vevstrikk. Kursene i bordvev og 
Follo dame-bunad som ble påbegynt i 2020 ble avsluttet i 2021. 

Ringer 
Husflidslaget har hatt ringaktiviteter i håndarbeid, veving, sølvarbeid, skinnarbeid, 4 i tredreiing 
hvorav en er undomsgruppe.

Ung Husflid 
Vi har 8 ungdomsmedlemmer som er med på våre ordinære aktiviteter. Noen av disse er aktive i 
Fikselauget som arrangeres en gang pr måned.

Vi har ingen andre egne aktiviteter for Ung Husflid.
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Møter og aktiviteter

• Årsmøte – gjennomført på Teams

• Temamøte, ett møte høsten 2021.

• Kulturminneuka hadde vi aktiviteter i samarbeid med Ås bibliotek, Ås internasjonale kvinne-
gruppe, Ås kulturhus og Ås kulturskole.  

Samarbeid 
Ås Husflidslag samarbeider med Ås bibliotek om «strikk og lytt». Monter med utstilling av arbeider 
fra laget står permanent på biblioteket.

Rødlisteteknikk  
I 2021 hadde vi ingen egne rødlisteprosjekt.
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Statistikk over medlemsutvikling, medlemstall fordelt på kvinner, menn, barn og 
ungdom, kursaktivitet og tilskudd 2021

Tabell 1 Medlemsutvikling 2017 - 2021

Lag 2017 2018 2019 2020 2021
Asker 454 406 383 402 396
Bærum 497 478 483 502 467
Eidsvoll 86 71 65 56 48
Enebakk 61 54 58 54 47
Fet 82 80 76 79 72
Frogn 76 82 80 73 60
Grende 82 87 82 79 68
Hemnes 68 90 99 86 69
Hurdal 37 35 33 36 32
Høland 39 42 43 45 43
Lørenskog 238 229 235 237 225
Nannestad 91 85 82 84 73
Nes 82 74 68 63 60
Nesodden 73 83 85 90 87
Nittedal 169 173 182 165 143
Oppegård 102 94 98 99 81
Rælingen 80 92 97 88 81
Skauen 91 82 78 71 62
Skedsmo 330 315 380 371 328
Ski 63 57 57 53 50
Ullensaker 220 216 204 206 180
Vestby 61 61 56 51 44
Ås 95 102 115 116 107
Total 3177 3088 3139 3106 2823

Kilde: Norges Husflidslag

Medlemsutviklingen for Akershus som helhet er nedadgående. Endringen fra 2017 til 2021 
viser en nedgang på 354 medlemmer. Fire lag har økt medlemstall.



37

Tabell 2. Fordeling av medlemmer på kvinner, menn, ungdom og barn 2021

Lag Kvinner Menn 2021 % Menn Barn Ungdom Total % B & U
Asker 370 26 396 6,57 62 17 79 19,95

Bærum 441 26 467 5,57 40 10 50 10,71

Eidsvoll 46 2 48 4,17 1 1 2,08

Enebakk 23 24 47 51,06 0 0,00

Fet 71 1 72 1,39 0 0,00

Frogn 58 2 60 3,33 2 1 3 5,00

Grende 65 3 68 4,41 0 0,00

Hemnes 61 8 69 11,59 11 3 14 20,29

Hurdal 29 3 32 9,38 0 0,00

Høland 42 1 43 2,33 1 1 2,33

Lørenskog 210 15 225 6,67 1 4 5 2,22

Nannestad 71 2 73 2,74 13 9 22 30,14

Nes 59 1 60 1,67 1 1 1,67

Nesodden 86 1 87 1,15 0 0,00

Nittedal 135 8 143 5,59 20 13 33 23,08

Oppegård 80 1 81 1,23 4 6 10 12,35

Rælingen 81 0 81 0,00 1 5 6 7,41

Skauen 60 2 62 3,23 6 6 9,68

Skedsmo 316 12 328 3,66 60 39 99 30,18

Ski 50 0 50 0,00 0 0,00

Ullensaker 166 14 180 7,78 7 8 15 8,33

Vestby 44 0 44 0,00 0 0,00

Ås 91 16 107 14,95 8 8 7,48

2655 168 2823 6,33 227 126 353 13,30

Kilde: Norges Husflidslag

Menn utgjør bare 6,33% av medlemsmassen.

Det er store variasjoner mellom lagene, fra Enebakk med 51,06% menn til 3 lag uten menn.

Barn og ungdom utgjør 13,3% av medlemsmassen. Noen lag peker seg ut med mange barn og 
ungdom: Hemnes, Nannestad, Nittedal, Skedsmo, Asker og Bærum.
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Tabell 3. Planlagte og gjennomførte kurs 
2021     
       

Lokallag - kursarrangører 

Arrangør 

Planlagte kurs Gjennomførte kurs 
Antall 
kurs 

Antall 
timer 

Antall 
kurs 

Antall 
timer 

Antall 
deltakere Tilskudd 

              

Asker Husflidslag 1 24 44 1011 304 92221 

Bærum  Husflidslag 7 179 40 905 280 79175 

Eidsvoll  Husflidslag 0 0 12 293 73 13325 

Enebakk  Husflidslag 0 0 3 57 17 7125 

Fet  Husflidslag 0 0 13 188 68 11875 

Frogn  Husflidsla 0 0 7 96 50 12000 

Grende  Husflidslag 0 0 8 121 72 6250 

Hemnes  Husflidslag 0 0 8 143 57 9975 

Hurdal  Husflidslag 0 0 3 69 23 8625 

Høland  Husflidslag 0 0 5 121 40 10150 

Lørenskog  Husflidslag 0 0 13 196 70 20975 

Nannestad  Husflidslag 0 0 5 254 78 24200 

Nes  Husflidslag 0 0 5 92 25 7375 

Nesodden  Husflidslag 0 0 12 222 74 14300 

Nittedal  Husflidslag 0 0 14 275 128 19734 

Oppegård  Husflidslag 0 0 3 26 23 2575 

Rælingen  Husflidslag 0 0 6 217 50 15725 

Skauen  Husflidslag 0 0 3 111 22 5400 

Skedsmo  Husflidslag 1 12 47 1001 411 93700 

Ski  Husflidslag 0 0 5 131 38 9525 

Ullensaker  Husflidslag 0 0 8 211 53 15625 

Vestby  Husflidslag 0 0 8 161 63 6050 

Ås  Husflidslag 0 0 22 575 144 40300 

Sum Akershus 9 215 294 6476 2163 526205 

       
Kilde: Studieforbundet Kultur og Tradisjon     
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Tabell 4.   Fordeling av tilskudd og medlemskontingent 2021   
        

        

    Andel i % Viken Ekstra Tilskudd Medlems-   

  31.12. av totalt Fylkes- tilskudd Zoom- kontin-   

Lag 2020 medlemstall kommune AF lisens gent Sum 

Asker 381 12,7 33145 15809   14438 63392 

Bærum 483 16,1 39341 18703   18304 76348 

Eidsvoll 56 1,9 13402 6589   2122 22113 

Enebakk 46 1,5 12794 6305   1743 20843 

Fet 75 2,5 14556 7128 1643 2842 26169 

Frogn 80 2,7 14860 7270   3032 25161 

Grende 76 2,5 14617 7156 1310 2880 25963 

Hemnes 82 2,7 14981 7326   3107 25415 

Hurdal 33 1,1 12005 5936   1251 19191 

Høland 39 1,3 12369 6106   1478 19953 

Lørenskog 232 7,7 24093 11582 1644 8792 46111 

Nannestad 83 2,8 15042 7355   3145 25542 

Nes 62 2,1 13766 6759   2350 22875 

Nesodden 89 3,0 15407 7525   3373 26304 

Nittedal 156 5,2 19477 9426   5912 34814 

Oppegård 96 3,2 15832 7724   3638 27194 

Rælingen 88 2,9 15346 7497   3335 26178 

Skauen 65 2,2 13949 6844   2463 23256 

Skedsmo 362 12,1 31991 15270   13718 60979 

Ski 52 1,7 13159 6475   1971 21604 

Ullensaker 199 6,6 22089 10646 1623 7541 41899 

Vestby 51 1,7 13098 6447   1933 21478 

Ås 110 3,7 16682 8121   4169 28972 

Akershus               

Fylkeshusflidslag     103000     37845 140845 

  2996 100,0 515000 199999 6220 151380 872599 
        

Kilde: Akershus Fylkeshusflidslag      
 



Takk for at du deltar!

Akershus Fylkeshusflidslag
styret

Stiftet 3. mars 1937  


