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Akershus Husflidslag 

Regionlaget består fremdeles av 23 husflidslag. 

Medlemsantallet var 2.915 medlemmer med gyldig medlemskap pr. 31.12.22. 362 av disse var barn og 

ungdom. Tallene er fra Norges Husflidslag pr. 31.12.22. 

 

Region/lag Medlemmer/ 
representanter 

Postadresse Hjemmeside/E-post 

    

Region Vest    

Asker Husflidslag 373 totalt, 
Herav 57 b/u 
4 rep. 

Askerveien 47 
1384 Asker 

www.askerhusflidslag.no 
post@askerhusflid.no 

Bærum Husflids-
forening 

438 totalt, 
Herav 39 b/u 
4 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 Ødegaard 
Øvre Skaug vei 20 
1911 Flateby 

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

Frogn Husflidslag 62 totalt 
Herav 2 b/u 
3 rep. 

Postboks 1067 City 
1442 Drøbak 

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

Nesodden Husflidslag 102 totalt 
Herav 1 b/u 
3 rep. 

Postboks 76 
1451 Nesoddtangen 

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

Oppegård Husflidslag 88 totalt 
Herav 13 b/u 
3 rep. 

Kapellveien 7 
1410 Kolbotn 

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

Ski Husflidslag 56 totalt 
Herav 0 b/u 
3 rep. 

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

Vestby Husflidslag 45 totalt 
Herav 1 b/u 
2 rep. 

Postboks 29 
1541 Vestby 

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

Ås Husflidslag 122 totalt 
Herav 12 b/u 
3 rep. 

Postboks 221 
1431 Ås 

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

    

Region Nedre 
Romerike Vest 

   

Lørenskog Husflidslag 245 totalt 
Herav 15 b/u 
4 rep. 

Postboks 146 
1471 Lørenskog 

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

Nittedal Husflidslag 143 totalt 
Herav 30 b/u 
3 rep. 

Postboks 69 
1482 Nittedal 

www.nittedal-husflidslag.no 
post@nittedal-husflidslag.no 

 

 

http://www.askerhusflidslag.no/
http://www.baerumhusflid.no/
http://www.husflid.no/enebakk
http://www.husflid.no/frogn
http://www.husflid.no/nesodden
http://www.oppegard-husflidslag.no/
http://www.husflid.no/ski
http://www.husflid.no/vestby
http://www.husflid.no/aas
http://www.lorenskog-husflidslag.no/
http://www.nittedal-husflidslag.no/
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Region/lag Medlemmer/ 
representanter 

Postadresse Hjemmeside/E-post 

    

Rælingen Husflidslag 79 totalt 
Herav 2 b/u 
3 rep. 

Postboks 111 
2025 Fjerdingby 

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

Skedsmo Husflidslag 340 totalt 
Herav 100 b/u 
4 rep. 

Gjoleidveien 9 
2020 Skedsmokorset 

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

    

Region Nedre 
Romerike Øst 

   

Fet Husflidslag 67 totalt 
Herav 0 b/u 
3 rep. 

Postboks 137 
1901 Fetsund 

www.fet-husflidslag.no 
fethusflidslag@gmail.com 

Grende Husflidslag 69 totalt 
Herav 0 b/u 
3 rep. 

Postboks 105 
1921 Sørumsand 

www.grendehusflid.no 
post@grendehusflid.no 

Hemnes Husflidslag 63 totalt 
Herav 13 b/u 
3 rep. 

c/o Stine Mathea Nærby 
Hemnesveien 213 
1970 Hemnes 

www.husflid.no/hemnes 
leder.hemneshusflidslag@outlook.
com 

Høland Husflidslag 42 totalt 
Herav 1 b/u 
2 rep. 

Postboks 75 
1941 Bjørkelangen 

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

Skauen Husflidslag 70 totalt 
Herav 13 b/u 
3 rep. 

Postboks 21 
1930 Aurskog 

www.skauenhusflid.no 
skauenstyret@gmail.com 

    

Region Øvre 
Romerike 

   

Eidsvoll Husflidslag 61 totalt 
Herav 8 b/u 
3 rep. 

Postboks 95 
2081 Eidsvoll 

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

Hurdal Husflidslag 31 totalt 
Herav 0 b/u 
2 rep. 

Sørflavegen 1 
2090 Hurdal 

www.husflid.no/hurdal 
audny@farmatjenester.no 

Nannestad Husflidslag 70 totalt 
Herav 18 b/u 
3 rep. 

Postboks 61 
2031 Nannestad 

www.nannestadhusflidslag.com 
leder@nannestadhusflidslag.com 

Nes Husflidslag 60 totalt 
Herav 2 b/u 
3 rep. 

Postboks 262 
2151 Årnes 

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

Ullensaker Husflidslag 242 totalt 
Herav 35 b/u 
4 rep. 

 www.ullensaker-husflidslag.no 
ullflid@gmail.com 

 

  

http://www.husflid.no/ralingen
http://www.skedsmo-husflidslag.no/
http://www.fet-husflidslag.no/
http://www.grendehusflid.no/
http://www.husflid.no/hemnes
http://www.husflid.no/hoeland
http://www.skauenhusflid.no/
http://www.husflid.no/eidsvoll
http://www.husflid.no/hurdal
http://www.nannestadhusflidslag.com/
http://www.husflid.no/nes
http://www.ullensaker-husflidslag.no/
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STYRET I AKERSHUS HUSFLIDSLAG – 2022 

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 

Wenche Uhlen Region Nedre Romerike Vest Styremedlem 

Turi Kobbhaug Region Øvre Romerike Styremedlem/kasserer 

   

Varamedlemmer Region  

Jennifer Akselsen Region Vest  

Mette Kristine Eldøy Region Vest  

Britt-Hilde Eriksen Region Follo Sekretær 

Helene Fagerheim Region Nedre Romerike Vest  

Dorthe Johansen Region Øvre Romerike  

   

Lagets postadresse Leieforhold avsluttet  

Lagets besøksadresse Strømsveien 62, 2010 Strømmen  

Mobil Oppsagt  

E-post akershusfhl@gmail.com  

Hjemmeside www.akershusfhl.no  

   

Regnskapsfører Turi Kobbhaug  

Revisor Vekst Revisjon AS v/Syver Tønnesen  

   

Valgkomiteen   

Ikke valgt   

Ikke valgt   

Ikke valgt   

 

Husflidskonsulenten 
Norges Husflidslag har også i 2022 hatt husflidskonsulent ansatt i Akershus i 1/1 stilling. 
Husflidskonsulenten lønnes av Norges Husflidslag. 
Reidunn Lien Horgen er 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 Husflidslag: Synnøve Rossebø Røysland 
  

mailto:reidunn@husflid.no
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Årsmelding for Akershus Husflidslag – 2022 
 

Årsmøtet 2022 ble avholdt 02. april 2022 på Hotel Bristol. Antall stemmeberettigede delegater var 43 samt 

9 medlemmer av styret med stemmerett ved behandling av saker med unntak av årsmelding og regnskap. 

Med møteleder og gjester var det i alt 55 personer til stede på møtet. 

Møteleder var Marit Sørlie VOFO. 

Referenter var Anne Sofie Breistein og Turi Kobbhaug. 

Valgkomiteen besto av Katrine Grønneberg og Jorunn Apeland. Jorunn Apeland la fram valgkomiteens 

innstilling. 

Møtet startet kl. 10.00 og ble avsluttet kl. 14.30. 

 

Handlingsplan for 2022 

Handlingsplan for 2022 er en rullering av Handlingsplan for 2021. 

Akershus Husflidslag har derfor jobbet etter regionlagets 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 Husflidslag retter sin aktivitet inn mot tre nivåer: 

- Lokallagene 

- Norges Husflidslag 

- Samfunnet 

Overfor lokallagene skal Akershus Husflidslag: 

- 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 AH og lokallagene. 

Overfor Norges Husflidslag skal Akershus Husflidslag: 

- Være et talerør for lokallagene opp til NH 

- Bidra med statistikk og annen dokumentasjon som viser innhold og omfang av lokallagenes 

virksomhet i Akershus. 

- Gi innspill til NH i forbindelse med utarbeidelse av visjoner og strategiplaner. 
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Overfor samfunnet skal Akershus Husflidslag: 

- 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.  

 

Akershus Husflidslag har oppfylt handlingsplanen i 2022, så langt som mulig. 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. Bidrag til økt samarbeid i Viken 

har vært satt på vent grunnet politiske vedtak som vil endre fylket Viken. 

 

Aktiviteter og tiltak i 2022  

Samarbeid 

- Lokallagssamling  

- Kurs  

Regionmøter  

- Regionmøter er gjennomført. Se oversikt under. 

Deltakelse på nasjonale samlinger i Norges Husflidslag: 

- Landsmøtet  

- Regionledermøte. 

 

Måloppnåelse 

Etter «åpning» av samfunnet har det i 2022 vært mulig å møtes fysisk, med unntak av årets første møter 

som ble avholdt på Zoom. Styremøtene har vært avholdt ved å besøke lokallagene. Styret har besøkt 

Vestby, Asker, Ullensaker og Bærum. I tillegg har regionlagets lokaler på Strømmen vært brukt. I den 

sammenheng har styret også gjennomført en dugnad på kontoret, ryddet og kastet mange gamle 

dokumenter og materiell. 

På årsmøtet i april ble det valgt enkelte nye styremedlemmer, deriblant styreleder. Etter det har styret 

konstituert seg med nestleder og sekretær. Oppgaver blir fordelt etter behov og muligheter til de øvrige 

styremedlemmene. Det er også hvert enkelt styremedlems oppgave å holde kontakten med sin region. 

Hurum og Røyken som er innlemmet i Asker kommune har ikke deltatt aktivt i Akershus Husflidslag. 

Lokallagssamling ble gjennomført 22. oktober på Hotel Scandic, St. Olavs plass i Oslo. Programmet var 

forbeholdt informasjon om Studieforbundet kultur og tradisjon og informasjon fra Husflidskonsulentene i 

Akershus med etterfølgende praktisk oppgave 
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Akershus Husflidslag fikk ny hjemmeside i 2020. Godkjente protokoller fra styremøtene legges ut på 

hjemmesidene. 

Som nevnt over blir kontakten med lokallagene blant annet ivaretatt gjennom regionrepresentantene i 

styret. I tillegg blir det sendt skriftlig informasjon og henvisning til hjemmesidene. 

Den økonomiske situasjonen fremgår av regnskapet. 

 

Antall medlemmer i 2022 

Regionlaget omfatter 23 lokallag med til sammen 2915 medlemmer som fordeler seg på 2707 kvinner, 208 

menn, 100 ungdom og 262 barn. 

 

Styrets arbeid i 2022 

Det er avholdt 8 styremøter og behandlet 100 saker. 

 

Regionmøter med representasjon fra styret  

- Follo 31.03.22, Synnøve Røysland deltok og 31.03.22, Synnøve Røysland og Britt-Hilde  

  Eriksen deltok. 

- Felles for hele Romerike 24.05.22 i Lørenskog, Helene Fagerheim, Dorthe Johannessen og  

  Turi Kobbhaug deltok 

- Region Vest 03.10.22 i Asker, Jennifer Akselsen deltok 

- Nedre Romerike Vest 12.10.22 i Rælingen, Wenche Uhlen deltok 

- Øvre Romerike 17.10.22 i Eidsvoll, Dorthe Johannessen og Turi Kobbhaug deltok 

  

Lokallagssamling ble avholdt 22. oktober 2022. Se omtale ovenfor. 

 

Samarbeidsorganisasjoner og deltakelse fra regionstyret 

Norges husflidslag 

- Landsmøtet ble avholdt 10. – 12. juni 2022 i Bergen. Synnøve R. Røysland og Wenche Uhlen deltok 

fra styret.  

Ung Husflids hederspris ble tildelt Akershus Husflidslag for deres engasjement for barn og unge i 

lokalmiljøet. 

Etter vedtak på landsmøtet om henstilling til fylkeslagene om å endre navn, har styret i Akershus 

vedtatt å endre navnet fra Akershus Fylkeshusflidslag til Akershus Husflidslag.  
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- Regionledersamling 28.- 30.10.2022 i Sandvika – Kari-Anne Mathisen og Synnøve R. Røysland 

deltok. 

 

Tilskudd til Akershus Husflidslag/lokallagene 

Akershus Husflidslag har mottatt tilskudd fra fylkeskommunen på kr. 520 000. 

Medlemskontingenter utgjør kr. 180.415 

I tillegg er det mottatt spesielle offentlige tilskudd på kr. 119.380 og refusjoner på kr. 73.952 

Tilskudd til lokallagene utgjør kr. 554.424,98. Fordeling av midler er skjedd etter samme prinsipper som 

tidligere år.  
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Regionene/lokallagene i Akershus Husflidslag 

Region vest 

Asker Husflidslag 

Laget er fylt 90 år, ble stiftet i 1932, og holder til på Asker Prestegård. Vi disponerer nå det meste av 
bygningsmassen; hovedhuset, drengestuen, stabburet og delvis driftsbygningen som er under ombygging 
til tre-arbeide. Arealet skal stå ferdig sommer -23. Laget har eget sentrumsnært kontor og salgsutstilling i 
Hasselnøtten. 
Etter to år med nedstengning, er alle planlagte arrangementer gjennomført. Generelt høyere prisnivå har 
ført til nedgang i antall kurspåmeldinger. Dugnad i parken rundt prestegården ble holdt 09.05. 

 
Kurs 
66 kurs var planlagt, 31 vår og 35 høst.  43 kurs ble gjennomført. 
 

Læringsverksteder 
Husflidslaget har hatt 27 læringsverksteder i tæger, knipling, flatvev, 2 
billedvevgrupper, spinning, strikke/hekle, rosemaling, bokbinding, bunad start, 
treskjæring, kniv, 2 skinnfellgrupper, broderi, toving, nisser/dukker, esker, 
plantefarging og sølvarbeid.  
5 læringsverksteder hadde for få deltakere, 22 fikk støtte. 
 

Ung husflid 
2 kreative sommeruker er gjennomført, en i juni og en i august. Ung husflid har hatt 17 
møter. 
 
 
 
 
 

Husflidsmessse 
Avholdt på Prestegården 25.-27.11.22. 
 

Rødlisteteknikker 
Asker har valgt spinning, tæger og knipling som kurs- og læringsverkstedaktivitet.  Et møte er avholdt for å 
kartlegge ytterligere kompetanse og interesse for andre teknikker. 
 

Møter 
11 styremøter er avholdt. Årsmøte ble avholdt 02.03. Vårmøte 26.04, Høstmøte 13.10. og julemøte 06.12. 
Laget har i år hatt 5 medlemstreff på lørdager, delvis som positiv møtearena, fixetreff / håndarbeidstreff.  
Håndarbeidstreff en formiddag og en kveld / ukentlig på Hasselnøtten. 
Regionsmøte med styret i Bærum Husflidslag er avholdt.  
 

Rapportering om bruk av tilskudd fra Viken fylkeskommune og Akershus Husflidslag 

Asker husflidslag fikk NOK 31.718 fra Akershus Husflidslag i 2022.  Midler har bidratt til innkjøp av utstyr til 
barn- og ungdomsaktiviteter. NOK 15.600 er brukt til kurs for ansatt for å sikre kompetanseheving 
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Bærum Husflidsforening 

Bærum Husflidsforening er stiftet i 1922 og holder til på Wøyen gård i Bærum. Foreningen har 437 

betalende medlemmer. Vi disponerer et gammelt hovedhus på gården. Vi har kontor, kjøkken, stue, et 

stort allrom og et lagerrom i 1.etg. I 2.etg har vi stort syrom, to vevrom og lagerrom. Kjelleren rommer 

verksted for trearbeider, toaletter og lagerrom. Vi disponerer også en del av stabburet på gården. Der har 

vi læringsverksted for vev. På Berger sykehjem har vi lokaler for tredreiing. 

Vi har også tilgang på lokaler på Presterud gård på Bekkestua. Der har vi husflidskafeer og barneaktiviteter. 

Uteområdet på gården er flott, og brukes ved sommeraktiviteter. Foreningen har egne nettsider, Facebook 

og Instagram hvor vi publiserer kurs og arrangementer. I år har vi opprettet en YouTube-kanal og publisert 

film om lin. 

Det ble i 2022 holdt 11 styremøter. 
 

Kurs 
Det var planlagt 59 kurs i 2022, hvorav 45 ble avholdt. Noe skyldes pandemi.  
Vi gjennomførte kurs i blant annet; 
Flatvev, bunadssøm, brikkevev, møbeltapetsering, søm i skinn, hardangersøm, tredreiing, karveskurd, 
meksikansk fletting, neverfletting, sopelime, garnfarging med sopp og lav, strikke sokker, ullbroderi, 
pilfletting og slipekurs.  
 
 

Læringsverksteder 
29 læringsverksteder var planlagt dette året og de fleste gikk som planlagt. Det 
var billedvev, ølhøne, farging av garn, søm i skinn, tægerarbeid, spinning, sløyd, 
knipling, garnring, tekstile aktiviteter, meksikansk fletting og tredreiing. 
 

Ung Husflid 
Vi har 29 Ung Husflidsmedlemmer og 10 ungdommer i foreningen. 
Ung Husflid har hatt klubb 7 ganger dette året med mellom 5 og 10 barn. Det har vært grindvevkurs over 4 
uker.  
Sommerskolen hadde 35 barn som hadde ulike aktiviteter over 5 dager i juni.  
Julegaveverkstedet hadde 19 påmeldte barn. Det var to dager med fantastisk aktivitet og hygge. 
 

Møter og aktiviteter 
Etter vinteren 2022, kunne vi endelig starte igjen med vanlig drift av huset, med noen faste aktiviteter og 
noen nye. 
Klesbyttedagen med Fikselaug den 26. mars. Samarbeid med Bærum 
Frivilligsentral. 
Jubileumsfest i Bærum Rådhus den 10. mars.  
Påskeverksted for barn 3. april. 
Jubileumsutstilling på Bærums Verk hele uke 17.  
Fikselaug ble arrangert den 27. april  
28. april hadde vi Kretsrepresentantmøte  
7. mai markerte vi Husflidsdagen med foredrag og workshops innen 6 
rødlistede teknikker.  
I mai hadde vi dugnad på materialrommet i 1. etg.  
Wøyendagen ble avholdt 11. juni.  
Uke 25 arrangerte Ung Husflid Kreativ sommerskole, 35 barn i alder 7-12 år.  
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23. juni, St. Hans på Høvikodden deltok vi med salg av blomsterkranser.  
Sandvika Byfest – barneaktiviteter og jubileumsutstilling i Bærum Kulturhus. 
3. september, Åpen Dag på Wøyen. Vi hadde ulike aktiviteter for barn - alle var gratis. Vi hadde fått 
økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DnB. Det var omkring 300 besøkende.  
19. oktober var det kretsrepresentantmøte. 
Nov. Temamøte – Asker og Bærum Symaskinsenter. 
19. og 20. november var det Julemarked på Wøyen gård.  
25. november arrangerte jubileumskomiteen fest på Wøyen. Vi har fått nytt høytaleranlegg, betalt av vår 
gode Seniorklubb, så alle hørte godt. To nye æresmedlemmer ble utnevnt. Karin Bjerke og Harald Kolstad.  

 
Samarbeid 
Bærum Husflidsforening er tilknyttet Akershus Husflidslag og Bærum kulturråd. 
Vi samarbeider også med Frivillighetsentralen i Sandvika om klesbyttedagen, samt andelslandbruket Dine 
Røtter på Wøyen - sommerskolen og Wøyendagen. 

 
Rødlisteteknikk 
Ølhøne er vår faste rødlisteteknikk. I 2022 har vi også hatt knipling, 
Telemarksbinding, tæger, karveskurd og sopelime i fokus. Flere av 
teknikkene er kommet frem i lyset gjennom årets Jubileumsutstillinger og 
temamøte. 
 

Rapportering om bruk av tilskudd fra Viken fylkeskommune og 
Akershus Husflidslag 

Tilskuddsmidler fra Viken fylkeskommune og Akershus Husflidslag er brukt til kurs og drift av laget. 

 

Region Nedre Romerike Vest 

Lørenskog Husflidslag 

Lørenskog Husflidslag holder til på Skårer gård/Lørenskog Bygdemuseum og ble stiftet 8. desember 1982. 
Vi disponerer vevstue, dreieverksted, verksted for annet trearbeid, møterom, lokale for husflidsutsalg og 
kjøkken. Laget hadde i 2022 totalt 244 medlemmer. 

 
Kurs 
I 2022 arrangerte vi følgende kurs: 
Tredreiing begynnere (1), Snekkerkurs begynnere (2), Brodering og montering av bunad (2), Karding og 
spinning (1), Sykurs Wallenborg (3), Sykurs begynnere (1), Sy ditt eget juleplagg (1), Nålebinding (1), 
Sølvsmykker av ringer (1), Kniplinger (1), Barkrans til pynt på døren (1), Pulsvarmere i saueskinn (1). 
 

Læringsverksteder 
I 2022 hadde vi følgende læringsverksteder: 
Billedvev (2), Figurskjæring (2), Karveskurd (2), Kniplinger og nupereller (2), Kniv (2), Redesign av klær (2), 
Sy på maskin (2), Sølvsmykker av ringer (2), Tredreiing (2), Tægerbinding (2), Veving (2), Ølhøner (2). 
 

Ung Husflid 
I 2022 hadde vi 12 barnemedlemmer og 3 ungdomsmedlemmer.  
Ung Husflid ble arrangert våren 2022 med 8 møter og høsten 2022 med 9 møter. 



13 
 

Barna arbeidet med søm på symaskiner (ordinær og overlock), strikking, julepynt mm. 

 
Møter og aktiviteter 
I 2022 arrangerte vi 7 temamøter: «Broderi – sting til glede og besvær» (januar 2022), «Klær skaper folk, og 
folk skapte klær – en titt på klær og bruksgjenstander sett i lokalhistorisk perspektiv» (februar 2022, etter 
årsmøtet), «Lisbeths fantastiske festdrakter» (mars 2022), «Krydderurter og mat fra naturens spiskammer» 
(april 2022), «Strikketreff med Trådsnella» (september 2022), «Kunsthekling» (oktober 2022) og 
«Lørenskogs historie fra 1908 og frem til i dag» (november 2022). 
 
Temamøtet om broderi i januar ble holdt på Lørenskog Hus (pga. pandemien), de andre på Skårer gård. 
 
Det ble arrangert håndarbeidskafé formiddag med totalt 39 møter i 2022. 
 
Håndarbeidskafé kveld/UFO hadde totalt 8 møter. Vi hadde også håndarbeidskafé/åpent hus 4 kvelder i 
skolens sommerferie. 
 

Andre aktiviteter 
«Rundt bålet»: Vi arrangerte 2 dager spikking for barn i vinterferien. 
Samtidig fikk barna steke pinnebrød på bålpanne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frivillighetens år 2022: I 
forbindelse med 
Frivillighetens år 2022 hadde 
vi i mars utstilling og 
demonstrasjon av teknikker i 
Kunstsalen i Lørenskog Hus.  
 
Vi viste tægerbinding, 
sølvsmykker av ringer, 
kniplinger/nupereller, 
spikking, karveskurd og 
tredreiing vha info og video.  
 
Vi viste også 
Lørenskogdrakten og arbeider 
fra Ung Husflid. 
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Den kulturelle skolesekken: Ble arrangert av Museene i Akershus (MiA) 26.-29. april. Ca. 600 elever fra 
barneskolene i Lørenskog (6. klassetrinn) deltar totalt, fordelt over de 4 dagene. Husflidslaget bemannet 
stasjon med lompebaking. 
 
Mylderfestivalen i Lørenskog: I juni deltok vi på Mylderfestivalen i regi av Lørenskog kommune. Lag og 
foreninger var invitert for å holde aktiviteter for barn utenfor Metrosenteret. Vi deltok med toving og 
laging av hoppetau. Spesielt hoppetau var veldig populært! 
 
St. Hans-feiring på Skårer gård: Samarbeid mellom MiA og Husflidslaget. Laget står for alt salg av mat og 
drikke, dvs grillmat, pølser, rømmegrøt, vafler og kaffe/mineralvann. Selger også øl/vin i hht 
skjenkebevilling.  
 
MiAs høsttakkefest: Laget deltok med lompebakst ved MiAs høsttakkefest i september 2022 på Skårer 
gård/Lørenskog bygdemuseum. Vi stilte med smaksprøver og salg av lomper, svært vellykket! 
 
MAI-senteret (aktivitetssenter for personer med psykiske plager): Vi har holdt to hobbykvelder i samarbeid 
med MAI-senteret på Skårer gård. Laget viste kniplinger, nupereller og spikking, og deltakerne kunne prøve 
dette eller evt. holde på med eget håndarbeid. 
 
Markeder: Vi har hatt påskemarked (2 dager), høstmarked (1 dag) og julemarked (2 dager). 
 
40-års jubileum: Lørenskog Husflidslag fylte 40 år i 2022. Jubileet ble feiret med en jubileumsmiddag på 
Olavsgaard Hotell i oktober og en jubileumstur til Lillehammer i desember. I anledning jubileumsmiddagen 
fikk vi overrakt en gave på kr 10 000,- fra Lørenskog kommune v/ordfører Ragnhild Bergheim. 

 
Samarbeid 
Lørenskog Husflidslag har i 2022 hatt samarbeid med: 
Lørenskog Bygdemuseum (Museene i Akershus): 
Leie av lokaler 
Deltakelse i driftsråd 
Samarbeid ved høsttakkefest (september 2022) 
MAI-senteret, Lørenskog kommune (aktivitetssenter for personer med psykiske plager): 
Samarbeid ang. lån av lokaler og planlegging av kurs og hobbykvelder for brukere, evt også deltakelse i 
praktisk arbeid f.eks. ved markeder. 
 

Rødlisteteknikk 
Lørenskog Husflidslag har valgt tæger samt karding og spinning som «Rødlisteprosjekt».  
I 2022 ble det arrangert 1 kurs i karding og spinning samt 2 læringsverksteder i tægerbinding. 
 
Vi hadde også tilbud om kurs i tægerbinding både vår og høst samt læringsverksted i karding og spinning 
fom høsten 2022, men disse ble ikke startet pga for få påmeldte. 
 

Rapportering av tilskudd fra Viken fylke 
Lørenskog husflidslag mottok kr 24 825,- fra Viken i tilskudd i 2022.  
 
Midlene er brukt til delfinansiering av ny høvel samt TV-skjerm med stativ til tre- og dreieverkstedet. Dette 
brukes blant annet til undervisning av ungdomsskoleelever, ordinære kurs og ved demonstrasjoner av 
dreieteknikker på markeder og andre arrangementer. 
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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 

Våren 2022 hadde vi kursene sømkurs - sy i faste stoffer, søm med overlockmaskin, lefsebakekurs, 

pilfletting, hjerteoppheng og løbbinding. 
På høsten hadde vi sømkurs - tilpassing av mønster, karveskurd for nybegynnere og litt øvet, strikk med 
perler, sy ditt eget juleplagg, pilfletting – juletema og strikkekurs for nybegynnere.  

  

Læringsverksteder 

På våren og høsten hadde vi læringsverkstedene 
billedvev, karveskurd, toving, tæger, lappesøm, 
knipling, hardangersøm og søm av klær. På høsten 
hadde vi i tillegg læringsverksted bunad.  

 
 
Ung Husflid 

Vi har 18 barnemedlemmer og 12 ungdommer.  Ung Husflid ble arrangert 4 kvelder vår med ulike 
husflidsteknikker. I tillegg ble det på vår og høst arrangert kniplekurs for ungdom og på høsten 
symaskinkurs for ungdom.  
 

Sommerskolen 

Ble gjennomført uke 25. Det deltok 17 barn som var med på forskjellige husflidsaktiviteter.  
  

Møter og aktiviteter 

I løpet av 2022 hadde vi fem strikkekaféer og det har vært 
arrangert Åpent hus hver onsdag vår og høst. Årsmøtet ble 
avholdt 9. februar og i mars hadde vi husflidshelg på Utheim. På 
Miljømarkedet og Kulturfaktor, begge i regi av kommunen, deltok 
vi henholdsvis med nålefilting for barn og laging av makramé-
armbånd. Vi avholdt to Åpne Møter på Utheim, et i mars der 
Reidunn Horgen fortalte om sitt arbeide i Viken for Norges 
Husflidslag og et i august der Denise Samson fortalte om sin nye 
bok, Morsomme mønstre og Vrangborder. 
I desember hadde vi juleverksted for voksne på Utheim og på 
Biblioteket hadde vi juleverksted for barn der over 100 
deltok.  Julemessen ble arrangerte 19. – 20. november. 
  

Turer  

Sommertur: Nittedal Husflidslag inviterte til sommertur lørdag 11. juni. Turen gikk til Finnskogen, med 
besøk på Åsta Holte museet på Leiråker og guidet tur på Kongsvinger festning. Turen gikk videre til 
Skarstad Gartneri og Gårdsbutikk. 
 

Juletur: Juleturen 3. desember gikk til Lillehammer og julemarkedet. 
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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.  

 
Rødlisteteknikk  

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

 
Rapportering om bruk av tilskudd fra Viken fylkeskommune og Akershus Husflidslag 

Vi har mottatt kr. 19.422 i tilskudd. Midlene er brukt til trykking av katalog kr. 12860,- samt temamøter med 

foredragsholdere kr. 6626,-.  

 

  

Rælingen Husflidslag 

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

Kurs 
Det har blitt gjennomført kurs i bunad, beltestakk, quiltekurs og sølvleire. Sykurs og tovekurs ble avlyst. 
 

Læringsverksteder 
Husflidslaget har i 2022 hatt læringsverksteder i vev, lappesøm/quilting og bunad. 
 

Ung Husflid 
Laget har ikke hatt Ung Husflid i 2022, men har som mål å starte opp igjen høsten 2023. 
 

Møter og aktiviteter 
Det har blitt avholdt 10 styremøter, 9 fysiske møter og 1 møte på 
Teams. Det er håndarbeidstreff i laget hver mandag kveld. Det har 
vært gjennomført 6 temamøter: Silver Clay sølvleire, føtter og sko med 
fotterapeut, håndarbeid og quiz, vev, beltestakkens historie, og 
karveskurd. Vi har hatt årsmøte, regionsmøte, sommer og julefest. Vi 
har deltatt på 1 regionsmøte, 1 lokallagssamling, årsmøte i AH, 
Kulturrådet i kommunen og møter på Bygdetunet. 
Ved åpningen av Bygdetunet i juni deltok noen av lagets medlemmer 
med salg, og vi har hatt vakter og salg i Landhandleriet hver søndag 
fram til 21.08.22. 
Vi har hatt høstmarked på Bygdetunet og julemarked på Heimen. På 
vårt julemarked markerte vi lagets 40 års jubileum, som var veldig 
hyggelig. Medlemmene deltok også på julemarked på Bygdetunet. 
 

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

Rødlisteteknikk 
Laget har ikke jobbet med rødlisteprosjekt i 2022. 
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Rapportering om bruk av tilskudd fra Viken fylkeskommune og Akershus Husflidslag 

Tilskuddene fra Viken fylkeskommune/Akershus Husflidslag ble 
brukt til promotering og markedsføring av laget. Vi laget foldere, 
annonserte ifb. med markeder og jubileumsmarkering. Vi lønnet 
også medlemmer som tok vakter på Bygdetunet sommeren 2022. 
 
Rælingen Husflidslag har i 2022 hatt fokus på å få medlemmene 
tilbake på aktiviteter i laget etter pandemien. Vi opplever stor 
interesse for kurs og læringsverksteder og mange møter opp på 
temamøter og deltar på messer og markeder. Vi jobber med å gi 
tilbud om aktiviteter som kan rekruttere flere yngre medlemmer og 
hvordan vi kan informere og markedsføre dette bedre. 

 

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 mm. 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 
Det ble i 2022 arrangert 53 kurs, 6 kurs ble avlyst. Temaene var toving 
(10), div vev (8), tre/pil/never (8), matkurs (5), div søm (5), bunad (4), 
spinning (4), tinntråd (3), skinn (3), dekorasjon (2) og plantefarging (1). 
Totalt 423 timer og 747 deltakere. 
 

Læringsverksted 
Husflidslaget har hatt læringsverksted i tre/spikking, skinnfellsøm, veving, lappeteknikk, toving, nunofilting, 
spinning, billedvev, søm av klær og fikslaug. Onsdagsformiddager ble det arrangert husflidstreff og siste 
mandag i måneden er det strikkekafe.  
Totalt 1038 timer og 306 deltakere. 
 

Ung Husflid 
Vi har 71 barnemedlemmer og 28 
ungdomsmedlemmer. Sommerskolen for barn i 
alderen 8-15 år ble gjennomført med 120 barn og 24-
27 formidlere hver dag. Det var mange 
aktiviteter, bl.a. toving, spikking, lærarbeid, 
maling, tegning, brodering, symaskin søm, 
stofftrykk, hoppetau, snorfletting av mange slag, 
lappesteking mm. Det ble gjennomført 4 kurs i 
strikking, toving, brodering, hekling og spikking. Vi 
arrangerte juleverksted for barn og deltok på 
barnas dag på Skedsmo Bygdemuseum samt 
bidro med formidlere til 2 arrangementer i DKS 
(den kulturelle skolesekken). 
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Møter og aktiviteter 
Vi har hatt 5 temamøter med tema; Jakten på indigo, (Grete Moe Gulliksen), Mellom to intelligenser (Jo 
Vestli), Modist og kostymemaker (Ellen Wang Thomassen), sølvleire (Anne-Mette Grønland) og julemøte 
(neverengler) samt årsmøte, dugnad og 9 strikkekaféer. Temamøte om fikslaug ble avlyst.  
I juni hadde vi sommerfest for medlemmer med verv (26 deltakere). I september ble det arrangert vev 
symposium med Gunnel Andersson (31 deltakere). Vi hadde en flott tur til Norsk urkorn i august (35 
deltakere) og til vev messen i Halmstad i september (24 
deltakere).  
I mai deltok vi med stand på Frivillighetens dag i Lillestrøm og i 
august på åpningen av Lillestrøms nye bibliotek sammen med 
frivillige lag og organisasjoner.  
Videre deltok vi på flere aktiviteter på Skedsmo bygdemuseum 
Huseby gård: Kulturminnedagen i september med aktiviteter 
sammen med andre lag og foreninger og på Huseby markedet 
og barnas dag. Vi arrangerte Husflidsdagen i mai og julemarked 
i slutten av november på Skedsmo Bygdemuseum. 
 

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 Museene i Akershus (MIA) 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 Lillestrøm bibliotek om fikselaug. Vi samarbeider med Radioreleligaen om 
tekniske løsninger og dugnad Tingvold. 
 

Rødlisteteknikk 
Skedsmo husflidslag har valgt plantefarging som «Rødlisteprosjekt». I 2022 hadde vi et plantefargingskurs. 
Soppfargingskurs ble avlyst. 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. 
På Husflidsdagen og Kulturmimedagen demonstrerte vi plantefarging. 
 

Rapportering om bruk av tilskudd fra Viken fylkeskommune og Akershus Husflidslag 
Skedsmo husflidslag mottok kr 31 611 i tilskudd i 2022. Tilskuddet ble brukt til service på utstyr, symaskiner 
som i all hovedsak brukes av Ung Husflid, innkjøp av utstyr til sommerskole og til foredragsholdere. 
 
 

Region Nedre Romerike Øst 

Fet Husflidslag 

Fet Husflidslag ble stiftet i 1985 og har i mange år holdt til på Sootbrakka i Fetsund. Våren 2022 ble dette 
fortsatt brukt til vev, toving, billedvev og styremøter, mens andre læringsverksteder måtte ty til andre 
lokaler med bedre tilgjengelighet. Etter et års jobbing for å skaffe nye lokaler, fikk vi fom høsten 2022 
benytte Jahren gamle skole i påvente av kommunestyrevedtak knyttet til leieforhold. 30. november ble 
kontrakt signert, noe vi er svært fornøyde med.  Vi kan nå samle all aktivitet i ett hus som er lett tilgjengelig 
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og ikke trafikkfarlig.  Vi må riktignok vente noen måneder på å få flyttet vev- og tovegruppa, men det tåler 
vi. 
 

Kurs 
Det ble i 2022 gjennomført kurs i strikkemaskin grunnkurs 1 og 2, sy din egen bukse, kurs i tinnarbeid og 
betongkurs. Høsten 2022 ble det gjennomført kurs i overlockmaskin og tove dompaper. Et kurs måtte 
utsettes pga sykdom, mens 2 andre ble avlyst pga for få påmeldte. 
 

Læringsverksteder 
Husflidslaget har hatt læringsverksteder i vev, billedvev, toving, 
strikkemaskin, maskinsøm og sprangteknikk. 
 

Ung Husflid 
Har pt ikke Ung Husflid. 
 

Møter og aktiviteter 
Våren 2022 hadde vi følgende temamøter: Hva er Sashiko/ Boro v/ Vibeke 
Kvanum, Kiper og korger v/ Samson Øvstebø og Hege Wiken, Birøkt lokal v/ 
Svein Heggedal og Fra Naturens spiskammer v/ Mona Lundby. Vi avsluttet 
vårsemesteret med en kveldstur til Asak på Leirsund hvor tekstilkunstner Eli 
Møller hadde utstilling i friluft langs en tursti.  
 
Høsten 2022 var preget av arbeid med nye lokaler og ekstraordinært 
årsmøte, men vi startet som tidligere år med deltakelse på Skauendagen 
med aktivitet for barn. Seinere i august dro vi til Oslo Mikrospinneri. Av 
andre møter ble det åpent hus for å vise fram Jahren en torsdag, Stoppevev 
v/ Kate Milosavljevic samt julemøte med trekning av julelotteri.  I tillegg 
hadde vi for første gang juleverksted for voksne. Vellykket! 
 

Samarbeid 
Fet Husflidslag samarbeider med Fetsund Lenser, MiA, om julemarked hvor Fet Husflidslag får disponere 
hovedhuset på Fetsund lenser til salgsutstilling og hvor vi også har juleverksted for barn lørdag og søndag 
samme helg. 
 

Rødlisteteknikk 
Fet Husflidslag har valgt sprang som «Rødlisteprosjekt» og har et eget læringsverksted for sprang. I 2022 
søkte gruppa om og fikk antatt et bilde på Romeriksutstillingen, noe hele laget er stolt over!  

 
Rapportering om bruk av tilskudd fra Viken fylkeskommune og Akershus Husflidslag 
Midlene ble benyttet til å leie inn eksterne kursholdere til åpne kvelder med spennende temaer vi ikke har 
kompetanse på i eget lag i tillegg til spons av kurs som ellers ikke ville blitt gjennomført. Vi syns det var 
viktig i 2022 å få i gang igjen aktivitet på flere områder. 
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Grende Husflidslag 

Grende husflidslag er tilhørende i gamle Sørum, nå Lillestrøm kommune. Laget er stiftet i 1964 og har ca 70 
medlemmer. Vi har lokalene våre i Festivitetens kjeller på Sørumsand, hvor vi disponerer vevstue, syhjørne 
med symaskiner, møterom og kjøkken. 
 

Kurs 
Vi har i 2022 fortsatt problemer med å få i gang kursene våre. Dessverre har vi måttet avlyse flere kurs pga. 
for få påmeldte. Vi fikk gjennomført vottekurs og sitteunderlag i skinn. Lefsekurset i høst ble dessverre 
avlyst pga. sykdom. 
 

Læringsverksteder 
Grende har læringsverksted i skinnfell, lappeteknikk, billedvev og 2 stk. læringsverksteder i vev. 
 

Ung husflid: 
Vi har dessverre fortsatt ingen Ung Husflid-gruppe.  
 

Møter og aktiviteter og samarbeid 
Vi klarte i 2022 å avholde et fysisk årsmøte. Dette holdt vi i lokaler på ungdomsskolen, da vi da klarte å 
holde god avstand til hverandre pga. fortsatt covid-19.  
Temakveldene våre er åpne for alle, og er relativt godt besøkt. Ca 10-15 interesserte hver gang. 
Strikkekafeene våre har vi på Fokus butikksenter i samarbeid med deres kafé Smil. Her er vi som regel 20-
25 til stede. Vi har forskjellig tema hver gang, med strikketeknikker og enkle prosjekter.  Strikkekafeer har 
vi første torsdag i hver måned (ikke januar, juni, juli og august), og de er også åpne for alle. 
Vårt husflidsmarked hadde vi i år i et lokale på Fokus butikksenter. Vi hadde først en knapp uke i 
november, og ble ønsket tilbake i desember. Vi hadde da også en knapp uke. Vi ble veldig godt mottatt av 
senterets butikker, og kunder. Hyggelig å være så sentralt til stede.  

 

Rødlisteteknikk 
Vår oppgave var oppsetting av vev.  
 

Rapportering – bruk av tilskudd fra Viken fylkeskommune/Akershus Husflidslag 
Dette har vi bl.a.  brukt til markedsføring av større høst-/julemarked og trykking av kurs-
/aktivitetsbrosjyren vår.  

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Hemnes Husflidslag 

Hemnes Husflidslag ble stiftet i 1982. Vi holder til i lokaler vi leier av kommunen, har leid lokalene i ca 4 år 
nå, og det ser positivt ut for videre leie. 
Vi har i år måttet ha aktivitetene våre litt mer samlet på de samme ukene, for å kunne spare mer på strøm 
og andre utgifter.  
Året vårt har ikke vært stappfullt av aktiviteter, men vi har gjennomført noen kurs, og ellers våre faste 
aktiviteter.  

 

Kurs 
Vi har arrangert kurs i å sy ryggsekk, by Annie, hvor vi var 4 deltakere. Vi har 
hatt sip`n paint hvor vi  
malte bilder, og fikk servert vin til, resultatet ble morsomt, og det frister til 
gjentakelse.  
 

 

 
 
Læringsverksted 
Vi har hatt faste mandager med karveskurd og veving, tirsdager med sykvelder,  
 

Ung Husflid 
Vi har gjennomført Ung Husflid flere ganger med ulikt antall barn, men alltid oppmøte.  
 

Møter og aktiviteter 
På torsdager har vi formiddagstreff. Vi har også hatt besøk av Nrk Østlandssendingen på formiddagstreffet 
vårt. Snarrådige damer løp ut og vinket, da de så en Nrk-bil passere, vipps var det i boks, gratis reklame for 
oss.  

 
 
 
Pga for få påmeldte måtte vi dessverre avlyse 40 års festen vår, 
men vi hadde en egen liten samling med middag, hvor vi 
samlet gruppeledere og styret, samt de som har jobbet ekstra 
med jubileumsberetningen vår. Denne kvelden ble Marit Krogh 
utnevnt til æresmedlem i laget vårt. Velfortjent etter mange 
års innsats.  
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Vi var to stk som deltok på Akershus Husflidslags lokallagssamling i Oslo, det er alltid fint å kunne møtes for 
å få ny inspirasjon og snakke med andre lag.  
 
I år valgte vi å ikke ha julemarked, men i stedet prøve oss på en god gammaldags julebasar, med både 
loddsalg i bok på forhånd, og åresalg på selve dagen. Dette kan vi kalle en kjempesuksess, for vi klarte 
jammen å selge lodd for til sammen ca 25.000 kr.  
 
Turen til Lappelisa ble også gjennomført i år, med omtrent den samme gjengen som før, like koselig, og like 
inspirerende som alltid.   
 
På sommeren har vi husflidsbutikk, med salg av kaffe og vafler i tillegg. Noen av våre medlemmer har også 
vært med på diverse markeder og messer rundt om her på Østlandet.   
 
Vi har ca et styremøte i mnd, bortsett fra på sommeren.  
 

Samarbeid 
Vi har samarbeid med Bygdetunet, noe som har gått litt trått siste året, men med ny sjef på plass ser vi 
frem til samarbeid fremover. Vi har også kontakt med Høland husflidslag, som ligger like ved oss, men har 
ikke noen prosjekter akkurat for tiden.  
 

Rapportering om bruk av tilskudd fra Viken fylkeskommune/Akershus Husflidslag 
Vi har nesten ikke brukt noen av midlene vi har fått i støtte for 2022. 

 

Høland Husflidslag 

Høland Husflidslag holder til på Skamo på Bjørkelangen og ble stiftet 1979. Vi disponerer møterom, 

kjøkken og vevstue. 

 

Kurs 
Det ble i 2022 arrangert 3 kurs i linjalbruk i lappeteknikk. 

 

Læringsverksted 
Husflidslaget har hatt læringsverksted i Lappeteknikk/quilting og 

Strikketeknikker 

 

Ung Husflid 
Vi har 1 b/u-medlem, men ingen aktiviteter innen Ung Husflid. 

 

Møter og aktiviteter 
• Kontstrikk 

• Dobbelstrikk 

• Retro mote med moteoppvisning 

• Strikking av sokker fra    

tåa og opp 

• Nålefilting 
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• Krans av furukongler 

• Julemøte med trekning av lotteri 

• Utstilling og deltagelse på A-H Bygdetun med aktiviteter for barn 

• Vi har hatt 15 strikkekafeer. 

 

 

Samarbeid 
Vi avholder våre strikkekafeer på Kjelle videregående skole. 

Deltok på A-H Bygdetun på Husflidsdagen med utstilling og aktiviteter for barn sammen med Hemnes 

Husflidslag. 

 

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

 

Rapportering om bruk av tilskudd fra Viken fylkeskommune og Akershus Husflidslag 
Midlene fra Viken/AH er lagt til midlene som ble tildelt oss fra Olav Thons Legat, slik at vi kunne 

investere i 3 nye Bernina symaskiner med tilbehør. Maskinene benyttes i stor grad av deltakere innen 

lappe-/quilte søm, og oppbevares fast i våre lokaler. 

 

 

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. Skauen Husflidslag er en del av stiftelsen Aur 
Prestegård. 
 

Kurs 
Det ble i 2022 arrangert 4 kurs og disse var betong, nupereller, lær å strikke hæl og lysdypping. 
 

Læringsverksted 
Læringsverksted vev er samlet hver onsdag og har hatt ca. 20 samlinger i 2022. Læringsverksted 
lappeteknikk møtes annenhver mandag, på samme tidspunkt som vi har håndarbeidskveld. Vi har hatt 11 
samlinger.  Læringsverksted skinn har på slutten av 2022 startet opp igjen – etter å ha vært fraværende 
noen år. 
 

Ung Husflid 
Består av 6 ungdom og 13 barn. Gjennom året er det blitt avholdt 
påskeverksted, spikking, brodering på klær og maling på lerret, 
tekstiltegning/maling på putetrekk og handlenett, lyslykter m/decoupage 
og ullsåler av tovet pledd, juleverksted og lysdypping. 
 

Møter og aktiviteter 

Skauen avholdt 8 styremøter i 2022 – med 38 saker. I tillegg avholdt vi 3 temakvelder med følgende 
temaer: Applikasjoner, fikser-verksted og makramé. 
Vårt tradisjonelle julemarked ble avholdt andre helgen i advent. Vi hadde rekordmange utstillere og det ble 
et veldig vellykket arrangement med mange besøkende. 
Lotterikomiteen står for loddsalg både på butikksenteret og under arrangementer og har masse flotte 
hjemmelagde gevinster. 
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Medlemstur til «Ramme Gård» på Hvitsten 27. august 2022 i strålende sommervær. 15 stk. medlemmer 
var med. Det var omvisning med guide i haven, varm lunsj og mulighet til å besøke gårdsbutikken. En 
fantastisk plass. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Samarbeid 
Skauen Husflidslag har for tiden ikke noe samarbeide med noen andre lag. 
 

Rødlisteteknikk 
Skauen Husflidslag har valgt «Fusspute» som «Rødlisteprosjekt», men dette har det ikke vært noen 
aktivitet rundt det siste året. Dette er det planer om å gjenoppta. 
Tradisjonen tro har vi hver sommer mellom Jonsok og Olsok utstilling i grisehuset på Aur Prestegård, og 
tema i 2022 var Rødlisteteknikker. 
 

Rapportering om bruk av tilskudd fra Viken fylkeskommune og Akershus Husflidslag 
Tilskuddet ble ikke benyttet i 2022. Ser på muligheten til å benytte dette i forbindelse med nystartet 
læringsverksted skinn. 

 

Region Øvre Romerike 

Eidsvoll Husflidslag 

Eidsvoll Husflidslag holder til i egen, stor sveitservilla, «Badeløkka», i bakken nedenfor Eidsvoll Kirke. Våre 4 
etasjer rommer blant annet to etasjer med vever, møterom, storsal, kjøkken, kjellerrom til 
snekring/takkebakst og tidligere arrest/fengselscelle.  
Laget ble første gang stiftet 12. nov 1906 og har etter to opphold nå vært aktivt siden 1968. Ved utgangen 
av fjoråret hadde laget 62 medlemmer, hvorav 8 er Ung Husflid-medlemmer. 
 

Kurs 
I meldingsåret har laget våknet opp etter Corona-dvalen og hatt aktivitetsnivå som tidligere år. Vi har hatt 
kurs i flatvev, takkebakst, hekling, søm og nålefilting. Dette året har vi også hatt Ung Husflidskurs, med 
introduksjon av søm, vev, makrame og tradisjonsmat.  
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Møter og aktiviteter 
I tillegg til kurs og læringsverksteder har vi i meldingsåret gjennomført 3 klesbyttedager med fikselaug. Vi 
har også deltatt på markedsdager og hatt uformelle håndarbeids kafeer.  
 

Samarbeid 
Samarbeidspartnere for oss har vært Eidsvoll Bygdekvinnelag (Ung Husflids-kurs) og Besteforeldrenes 
klimaaksjon (klesbyttedag med fiksestasjon).  
 

Rødlisteteknikk 
Våre rødlisteteknikker er kontstrikk og karveskurd, og 
utøverne av disse teknikkene har slått seg sammen til 
felles arbeid, nytte og hygge i «rødliste-
læringsverksted». I tillegg har vi hatt læringsverksteder 
i søm, strikking og knivarbeid.  
 
En hyggelig begivenhet for laget dette året var at 
vinneren av Eidsivating-jubileets husflidskonkurranse 
var ett av våre medlemmer, Gudrun Johnsen. Hennes 
innsendte vev bidrag med stilisert mønster av jubileets 
logo holdt høy, håndverksmessig kvalitet og høstet 
med rette både ros og beundring.  
 
 

Rapportering om bruk av tilskudd fra Viken fylkeskommune og Akershus Husflidslag 
Å eie eget, gammelt hus er hyggelig, men krevende. I Corona-perioden var vi 
heldige og kunne opprettholde mye av aktiviteten i mindre, faste grupper. Etter 
Corona-perioden har imidlertid økte utgifter, særlig til strøm, vært merkbare. 
Tilskudd fra Viken/Akershus Husflidslag er en av grunnpilarene i driften. 
 
 

 

Hurdal Husflidslag 

Hurdal Husflidslag holder til på Fjøset på Brustad Gård i Hurdal og ble stiftet 27. januar 1977. Vi disponerer 
vevstue, tilgang til verksted for trearbeid, møterom, kontor og kjøkken. Vi leier lokalene av Mathiesen 
Eidsvoll Verk (MEV). I tillegg samarbeider vi med Dugurdstua Kafè hvor vi har lagets Håndsarbeidskafe hver 
14 dag. 
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Kurs 
Husflidslaget hadde noen problemer med å få gjennomført alle kursene i 
2022 grunnet korona hos deltakere og hos kursledere, men det ble arrangert 
kurs i skinnfellsøm og småsøm skinn, dreiekurs med og hos Hurdal Verk 
Folkehøyskole, kurs i rosemaling, kurs i jul med naturmaterialer hos Atelier 
Kari. 
 

Læringsverksteder 
Husflidslaget har ikke hatt noen læringsverksteder i 2022. 
 

Ung Husflid 
Husflidslaget har ingen Ung Husflid, men vi inviterer hvert år unge i Hurdal til 
å være med på julemarkedet på Molstad med egne produkter. Gratis for 
skolelever. 
 

Møter og aktiviteter 
Vi gjennomfører styremøter hver måned hvor vi gjennomgår økonomien vår, passer på at kurs, aktiviteter 
og håndarbeidskafeene blir tilrettelagt og gjennomført. 
 
I år vasket og ryddet vi lokalene våre på Brustad, Fjøset. Nye stoler ble kjøpt inn, nye duker ble kjøpt inn og 
lagt på bordene. Nye gardiner ble sydd og hengt opp. Nytt skilt til Husflidslaget ble også laget.  
 
Det har vært et travelt år. Vi har gjennomført ca. 30 håndarbeidskafeer med forskjellige temaer i regi av 
medlemmene selv, som å strikke sokker/hæler, twist pannebånd, toving og hekling av bestemorsruter. 
 

Husflidslaget hadde egen stand på Hurdalsdagene i september, 
og i tillegg hadde vi åpent hus på Fjøset. Flere medlemmer 
solgte hjemmestrikkede produkter, og vi fikk promotert laget 
vårt for bygda. Til disse to dagene hadde vi fått laget og trykket 
opp nye brosjyrer med ny logo. 
 
 
 

 
Vi hadde et foredrag med Helen Fredholm; Hage på lag med naturen etterfulgt av hagevanding (gratis for 
medlemmene). 
 
Årets Julemarked var på Molstad i november og det var 
godt med besøkende. Det var mange flotte hjemmelagde 
produkter til salgs. Vi har fått laget en utebod i tre til lyn 
lodd-salget som foregår ute. Denne boden kan lånes av 
medlemmer senere.  
 
 
 
Flere av medlemmene strikket votter, lue og sokker til nyfødte i Hurdal som ble overlevert Helsestasjonen.  
 
Vi var representert på Akershus Husflidslag, Lokallagssamling i Oslo 22.10.22. 
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Samarbeid 
Hurdal Husflidslag samarbeider med Mathiesen Eidsvoll Verk. Det er dem vi leier lokalet av. Vi har en 
samarbeidsavtale med Hurdal skole og kultursenter for å få gjennomført  
spikkekurs.  
I tillegg samarbeider vi med Hurdal Verk Folkehøyskole for gjennomføring av dreiekurs og med 
Dugurdsstua Kafe. Det er der vi holder til med håndarbeidskafeen hver 14 dag. Eieren stiller opp på 
kveldstid for salg av varme vafler, brus, kaffe og te. 
 

Rødlisteteknikk 
Hurdal Husflidslag har ingen «Rødlisteprosjekt», men vi har kurs hver vår og høst i skinnfellsøm og småsøm 
skinn. 
 

Rapportering om bruk av tilskudd fra Viken fylkeskommune og Akershus Husflidslag 
Hurdal Husflidslag har brukt tilskuddet til innkjøp av garn til nyfødtprosjektet. Vi strikket votter, luer og 
sokker i babyalpakka 
garn. Produktene ble levert Helsestasjonen av tidligere leder. 
Så har vi brukt midlene til å kjøpe inn møbler, duker og gardiner til lokalet vårt. I tillegg har vi kjøpt inn telt 
og to bord til en salgs bod som laget kan låne ut til medlemmer når husflidslaget ikke bruker det selv. 
Vi brukte en del på brosjyre for å promotere laget på Hurdalsdagen i september og som vi nå gir ut til 
gamle som evt. nye medlemmer på håndarbeidskafeen og på kursene våre. 

 

Nannestad Husflidslag 

Året 2022 har vært preget av omstendigheter rundt 

flytting til nyere og bedre lokaler. Det har vært mye 

planlegging og dugnadsarbeid, samt en stor jobb med 

flytting av alle vever. 15.oktober 2022 var det offisiell 

åpning av Kulturstallen. Da kunne vi flytte inn.  Vi deler 

lokaler med flere organisasjoner knyttet til frivilligheten i 

Nannestad kommune.  

 

Kurs 
Siste uka i januar hadde vev et prosjekt med navn 

Damenes uke. Forløpet til prosjektet var samarbeid 

vev ansvarlig, Sissel Riksen og landslaget for 

Gammalnorsk spælsau, hvor hun arrangerte et 

vevkurs. Det ble vevd ryer av spælsaugarn. Hun er 

også testvever for GNS. Det var 11 deltagere på 

kurset. Så var det Damenes uke, hvor 11 av husflidslaget medlemmer deltok. Veving av 

ryer og tepper av spælsaugarn. I etterkant ble det holdt åpent hus med presentasjon 

av ryegarn fra GNS og utstilling av arbeidene vev deltakerne hadde gjort. Vi hadde 

også besøk av journalist fra bladet Norsk Flid.  Reportasjen kom i maiutgaven.  

Prosjektet har vekket stor interesse blant våre medlemmer og flere tepper og ryer har 

blitt produsert i etterkant. 
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Ung Husflid 
Ung Husflid har hatt sine aktiviteter så langt det har latt seg gjøre frem til flytting. Det ble ikke Ung Husflid i 

vinterferien grunnet smittevern. Det kan nevnes at de har hatt nålefilting og drømmefangere som tema. 

Sommerskolen var fullbooket. Noen av aktivitetene var grindvev, diamondpainting og Fusspute 
Ung Husflid er i gang med aktivitet i de nye, lyse og varme lokalene, og det er flere nye barn innmeldt. I nye 

lokaler ligger også forholdene til rette for at barn og unge med ulike handicap og behov kan være med på 

aktiviteter. 

 

Møter og aktiviteter 
Tross prosessen vi har vært i før innflytting, så har vi opprettholdt strikkekafeen Frøken Dahls før flytting.  

Strikkekafe på torsdager i nye lokaler er populært og tiltrekker seg nye mennesker. 

Vi har hatt vevmiljøet i gang, og kurs har blitt holdt. Der har vi vært litt rundt på bygda for å leie egnede 

lokaler. Det kan nevnes kurs som vårruller, lefsebaking og bli kjent med symaskin. Nå etter innflytting, kan 

mange kurs holdes i de nye lokalene. 

Vev har fått eget lokale i det nye huset. Det kunne nok vært litt større, men vi har klart å få inn 19 vever. 

Det var full aktivitet i vevsalen fra 1. dag. 

Julemarked i samarbeid med Kunstforeningens utstilling i Kulturstallen, og julemarked i samarbeid med 

kirken har også vært arrangert. 

Stand under Nannestadfestivalen og deltagelse på frivillighetens dag, arrangert av Nannestad kommune.  
 

Rapportering om bruk av tilskudd fra Viken fylkeskommune og Akershus Husflidslag 
Tilskudd og støtte fra Viken fylkeskommune og Akershus Husflidslag har gått til drift av laget og utgifter i forbindelse 

med flytting til nytt hus. Vi har hatt lokaliteter i et gammelt trekkfullt hus, og strømregninger ut av en annen verden, 

langt bort i 100 000, enda vi har brukt mindre oppvarmingskilder enn en vanlig husstand. Feil forsøkt funnet, klager 

er sendt, men til ingen nytte. 

 

Nes Husflidslag 
 

Nes husflidslag, som ble stiftet i 1981, holder til i leide lokaler 

på Årnes Gamle skole hvor vi har vår vevstue.  

 

Kurs 
I 2022 har vi avhold følgende kurs, vevstrikk, sydde masker 

med sølvtråd og dyrking og plantefarging med vaid.  
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Møter og aktiviteter 
I mai hadde vi et vellykket medlemsmøte på Stein Skole, med omvisning og 

bespisning. I august reiste vi på forsinket jubileumstur til Falun. Vi besøkte Carl og 

Karin Larsson hjem og så alle de nydelige håndarbeidene som Karin Larsson har 

laget. På hjemturen besøkte vi Anders Zorn museet i Mora. I desember hadde vi 

hyggelig julemøte med grøt på Gården Herberg Lille.  

 

 

 

 

Samarbeid 
Vi samarbeider med Nes frivilligsentral og arrangerer strikkekafe hver 14. dag. Vi deltar på Gamle Hvam 

museum, når de har åpen dag, og vi har også samarbeidet med Nes bibliotek på Teddybjørnens dag. 

 

Rapportering om bruk av tilskudd fra Viken fylkeskommune og Akershus Husflidslag 
Tilskuddet vi har mottatt fra Viken fylkeskommune/Akershus Husflidslag er brukt til medlemsmøter og 

husleie. 

 

Ullensaker Husflidslag 
Ullensaker Husflidslag ble stiftet i 1981. Vi holder til på 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 trearbeid, 

aktivitetsrom, møterom og lager. Vi avholder våre styremøter her. Flesteparten av kursene våre arrangeres 

også her. Vårmarked, høstmarked og håndarbeidskafeer holdes i Frivilligsentralens lokaler og på 

bibliotekene. Noen kurs er på skoler eller i Frivilligsentralen. Vi har hatt et flott 2022 med masse kurs og 

aktiviteter i våre lokaler. 

Kurs 
Følgende kurs er gjennomført: Antall deltagere 
Bunadsmontering - vår 2022 9 

Skinnfellsøm 6 

Skinnfellsøm små arbeider vår 2022 5 

Søm av plagg i faste stoffer, 2 kurs 12 

Sy din egen BH - høst 2022 7 

Wallenborgvesker, 2 kurs 10 

Toving/nålefilting 6 

Takkebakst, 3 kurs 16 

Nålefilt 4 

Søminnføring Fontenehuset 7 

Ullfiltkåpe 6 

Snekkerkurs for damer 4 

Sløydkurs for damer 4 

Nybegynner søm. 2 kurs 12 

Figurskjæring, spikking, 2 kurs 11 

Bli kjent med symaskinen, 4 kurs 22 

Sokkestrikk 3 

Hosebånd 6 

Dorset Buttons 6 

Bli kjent med Overlocken, 2 kurs 11 
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Læringsverksteder 
Ullensaker Husflidslag har hatt følgende læringsverksteder: 

Figurskjæring/Spikking - Hver onsdag  

Knivmaking - Hver tirsdag 

Søm - Hver onsdag 

Kontstrikk - Annenhver torsdag - partallsuker 

Skinnfell - Annenhver torsdag 

Billedvev - Annenhver torsdag på dagtid - Høvleri Kafe 

Maskinstrikking - En helg pr måned på Pakkhuset. 

 

Ung Husflid 
Vi har 35 medlemmer under 26 år. Vi har 20 barn på Ung Husflid og da 

er det fullt. Vi har ansatt 5 ungdommer som har gått på Ung Husflid før. 

Disse er med som hjelpere på Ung Husflid. På Ung Husflid lærer barna 

søm, veving, maskinstrikk, håndstrikk, toving og nålefilting. Vi har også 

litt brodering.  

 

Møter og aktiviteter 
Regionalt møte i Eidsvoll - Turi Kobbhaug regionsrepresentant Øvre Romerike, Anne Kristine Lind og  

Linda Skalde 

Årsmøte i Akershus Husflidslag - Turi Kobbhaug regions representant Øvre Romerike, Anne Kristine Lind og 

Elin Kristin Trommestad 

Lokallagssamling Elin Kristin Trommestad, Tove Lise Nordbakk og Turi Kobbhaug - 

regions representant Øvre Romerike 

Anne Kristine Lind deltok som observatør på Landsmøtet i Norges Husflidslag juni 2O22 

Anne-Grethe Borgen representerer Husflidslaget i det kommunale kulturrådet 

Turi Kobbhaug representerer Øvre Romerike i Akershus Husflidslag. 

Turi Kobbhaug, Anne Kristine Lind og Linda Skalde, GlobalGathering 

Elin Kristin Trommestad, Turi Kobbhaug, Tove Lise Norbakk, Katrine Grønneberg, Gullaug Wengshoel, Aud 

Gunleiksrud, Sidsel Huuse og Kari Nermoen deltok på byfesten på Jessheim i juni 

Ordfører besøk på Algarheim i oktober 

Regionsmøte for hele Romerike i Lørenskog i mai -Turi Kobbhaug og Anne Kristine Lind. 
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Temamøter:  
Veien til synlig reparasjon - My visible mend 

Maskinstrikk med Randi Kristensen 

Koffertbånd med Turi Kobbhaug 

Moteoppvisning 

Myrvold blomster, vårblomster og høstens løk og blomster 

Mari Melilot - Søm 

Snart Jul 

Søm og symaskiner 

En kikk inn i strikkebøkene 1980 – 2000. 

 

Samarbeid 
Vi samarbeider med Jessheim vgs., der har vi 

håndarbeidskafe i lunsjen for elever 

Ullensaker kommune, vi er med på ulike 

kulturaktiviteter 

Frivillighetssentralen – kurs og marked 

Jessheim Storsenter – julebutikk 

Fontenehuset – kurs. 

 

Rødlisteteknikk 
Nålebinding – 2 har gått på kurs for å lære. Vi jobber med å få på plass en ansvarlig.  

 

Rapportering om bruk av tilskudd fra Viken fylkeskommune og Akershus Husflidslag 
Ullensaker Husflidslag har mottatt kr. 21.860,- i tilskudd fra Viken fylkeskommune og  

kr. 10.505,98 fra Akershus Husflidslag. Beløpene er brukt i forbindelse med kurs, samt innkjøp av vever og 

strikkemaskiner til Ung Husflid. Det er også innkjøpt garn, stoff og diverse annet utstyr til Ung Husflid. 

 

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.  

26.01 Strikking (Enebakkvott og sokk) på biblioteket. 8 stk 

2.02 Årsmøte 10 stk 

2.03 Synlig reparasjon, Eva Kittelsen. 6 stk 

6.04  Krydderkokken, nyttevekster, Mona Lundby. 13 stk 

4.05  Dorset knapper, Eva Charlton. 4 stk 

2.06 Sommeravslutning. 6 stk 

5.10 Strikkeduppeditter, Anne-Marie Bekkevold. 8 stk 
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2.11 Rammer og innramming, Torgrim Flaten. 6 stk 

1.12 Selbuvotten i ord, bilder og toner, Terje Telle 12 stk. 

 

Kurs/ læringsverksted 
Sykurs, sy i elastiske stoff: 6 deltakere 

Læringsverksted, tredreierne: temaer: overflatebehandling, bokser med lokk, «småtterier» til gaver etc. 

Gjennomført 40 kvelder. 

Kurs, tredreierne: 2 nybegynnerkurs (totalt 12 deltakere), 2 vdg kurs (totalt 12 deltakere) 

Strikkekafé på Kaffé Latter 

Deltatt på Bygdedagen 27. august og Julemarked i Kirkebygda, 26. november 

På Bygdedagen var det aktiviteter for barn: Spikking med Anne Guri Gunnerød og dreiing i regi av 

dreiegruppa. 

 

 

 

 

 

 

 

Enebakkvotten/ sokken 
Laget selger garnpakker av Enebakkvotten og -sokken, i tillegg ferdige votter. 

 

Rødliste 
Sløydbok. 

 

Økonomi 
Laget har fortsatt god økonomi. Laget har 3 æresmedlemmer. 

 

Rapportering om bruk av tilskudd fra Viken fylkeskommune og Akershus Husflidslag 
Tildelte midler er brukt til annonsering, materialer til aktivitetskvelder og innkjøp av telt til bruk på 

utstillinger og messer og til materialer til å lage oppbevaringsbagger for teltene. 

 

Frogn Husflidslag 

Frogn Husflidslag (FHL) holder til I leide lokaler I Holterveien 4E, 1449 Drøbak, hvor vi har vevstue med 

både flatvever og monicavever, eget kurs/møterom og vi disponerer kjøkken.  Der er også utstilling og salg 

av egne håndarbeidsprodukter. Lokalene og leien deles med en garn- og strikkebutikk, drevet av to 

medlemmer i laget. FHL ble stiftet I 1983 og har om lag 60 medlemmer.  
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Kurs 
I 2022 ble det gjennomført 7 kurs, 3 var i tillegg planlagt, men ble avlyst pga for få påmeldte. 

Kursene må ha minimum 6 deltakere for å dekke opp husleie og kursholdere. Kursene var en 

blanding av dag-, kvelds- og helgekurs og dekket et bredt spekter av tradisjonelle husflider 

som vev, plantefarging, skinnsøm, lappeteknikk og nålebinding. De mer utradisjonelle kursene 

som sølvsmykker og tegnekurs har vi større problemer med rekruttering til.  

 

 

FHL søkte og fikk støtte fra Frogn kommune til strikkekurs for unge mellom 8 og 18 

år. Det gikk over 3 kvelder med 9 deltakere, hvorav 3 gutter. Kursholdere var lagets 

egne medlemmer.  

 

 

 

Læringsverksteder 
I tillegg til kurs gjennomførte FHL læringsverksteder i lappeteknikk, hardangersøm, 

skinnsøm og veving. 

  

 

 

 

Møter og aktiviteter 
Hver torsdag arrangeres strikkekafe for medlemmer og ikke-medlemmer I våre lokaler med stort sett godt 

oppmøte. Hvert semester arrangeres 3 temamøter, som gjerne er en presentasjon av nye kurs vi ønsker å 

introdusere. Det har også vært gjennomført sommeravslutning og julemøte I tillegg til årsmøte. FHL har 

vært representert på møte om Frivillighetens år i regi av Frogn kommune.  

  

Samarbeid 
Det er bra samarbeid med de andre lokallagene I Follo, bl.a. når det gjelder kurskatalogen hvor ansvaret 

går på rundgang. Det er også et visst samarbeid med Frogn Bondekvinnelag og kulturetaten I kommunen 

hvor vi deltar på fellesmøter.  

  

Rapportering om bruk av tilskudd fra Viken fylkeskommune og Akershus Husflidslag 
FHL har mottatt 13.953 kr i tilskuddsmidler fra Viken fylkeskommune og 3001,71 fra Akershus Husflidslag, 

Midlene er anvendt til drift av lokallaget, dvs til husleie, rekvisita og støtte til kurs.  

 

Nesodden Husflidslag 
Nesodden husflidslag ble stiftet i 1979 og har 107 medlemmer. Vi har lokaler på Sandvang 

(vevstue/arbeidsrom), på Nesoddens vestside og på Ekelund (aktivitetsrom/syrom), på Nesoddens østside. 

På Ekelund har vi også tilgang til snekkerverksted og stort møterom.  

 

Kurs 
Det ble i 2022 holdt kurs i sy i saueskinn, vevkurs, fra sopp-pigment til akvarellmaling, gyllenlær, 

maskinstrikking, kumihimo, støpe i betong, sy bunad eller festdrakt, redesign og hekling. Alle kursene ble 

gjennomført med god deltakelse. 
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Læringsverksteder 
Husflidslaget har læringsverksted for veving, skinnfellsying, spinning og i 2022 startet vi læringsverksted i 

maskinstrikking. 

 

Ung Husflid 
Vi har foreløpig bare ett b/u-medlem, men Ung Husflid har vært et av 

satsningsområdene i 2022. Vi har startet med flere tilbud til barn og unge:   

Åpent aktivitetstilbud/kurs for barn/unge 10 – 14 år hver onsdag kl 14.30 – 

17.00. Oppmøtet økte fra 4 til 18 per gang, i alt 33 fra ulike skoler har deltatt. 

Mange aktiviteter: Strikking, hekling, kabylsvev, makrame, perling, «rundt 

bålet»  m/spikking mm. En fast gruppe av gode hjelpere, blant annet to 

mannlige som bidrar til trearbeid og spikking.  

Vi har fått egen Ung Husflids-koordinator som i 2023 blir en del av styret.  

Flere «Rundt bålet»-arrangementer.  

Påskeverksted ble arrangert 23.04 for familier, med spikking «rundt bålet» og laging av påskepynt. 

Sommerskole på To gård ble arrangert i uke 32, med 14 deltakere fra 9 -12 år, både gutter og jenter. Fem 

voksne + 3 speidere (over 16 år) var gode hjelpere. Motiverte barn, mange aktiviteter; betongstøping, 

spikking av sprettert, sy bålvott, lage og sende opp drage, tvinne hoppetau 

mm, samt lage lunsj og steke sveler.  Vellykket uke! 

Juleverksteder for familier på søndagene 20. og 27.11. Juleaktiviteter; flette 

kurver og lage annen julepynt, bake pepperkaker, spikke rundt bålpanna, og 

salg av medlemmenes produkter. Gratis tilbud og overveldende mange kom. 

God stemning! 

Husflidsdagen ble arrangert på To gård i september. Godt besøkt av både 

voksne og barnefamilier! Aktiviteter: Toving, tvinne hoppetau, spikking, 

tvinne bånd, demonstrasjon av fiksing, svelesalg og loddsalg. 

 

Møter og aktiviteter 
Temamøtene har hatt godt oppmøte, ca 30 har kommet hver gang. Temaer: Redesign, fiksing er i tiden 

(MY ViSIBLE MEND), soppfarging, påskemøte og julemøte. 

Den store Klesbyttedagen og Fikselaug ble arrangert 26.03. på 

kommunehuset i samarbeid med Nesodden Naturvernforbund, Nesodden 

Natur og Ungdom og Miljøagentene. Stor aktivitet både på klesbyttingen 

og fikselauget, ca 15 klesplagg ble fikset! Både unge kvinner og menn 

deltok ivrig. Veldig morsomt og skal gjentas i 2023.Vår 5. Strikkefestival 

den 22.10. var vårt største arrangement i 2022. Godt samarbeid med 

Nesodden bibliotek og Nesodden kommune. Stort arrangement med 

workshops, foredrag, demonstrasjoner og utstillere. Informasjonsstand og 

salg av medlemmers produkter. Gratis inngang og gratis aktiviteter. Svært 

godt besøkt og god stemning! 

Håndarbeidskafe har vært arrangert hver 1. og 3. tirsdag i mnd kl 11 – 14 

på Ekelund, 8-10 deltakere hver gang.  
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Samarbeid 
Nesodden Husflidslag har samarbeidet med Nesodden kommune, 

biblioteket og flere miljøorganisasjoner -  se listen over aktiviteter.  

 

Rødlisteteknikk 
Nesodden Husflidslag har ikke valgt «Rødlisteprosjekt», men vi lurer på å 

velge den spesielle teknikken med å lage nuperellene til lua til 

Follobunaden. Vi har samarbeid med Rannveig Glenne om dette.  

 

Rapportering om bruk av tilskudd fra Viken fylkeskommune og Akershus Husflidslag 
Nesodden Husflidslag fikk for 2022 tildelt kr 20 732,- fra Viken fylkeskommune, utbetalt v/Akershus 

Husflidslag. Midlene har vært brukt til vår satsning på Ung Husflid og som tilskudd til vår 5. Strikkefestival.  

 

Tilskuddet fra Viken fylkeskommune på kr 20 732,- er brukt slik:  

 

Tilskudd til finansiering av utstyr og materialer til Ung Husflid: Gratis 

ukentlig aktivitetstilbud/kurs, påskeverksted og  

2 juleverksteder. 

15732,- 

Strikkefestivalen 5000,- 

Totalt 20732,-  

 

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 2022 arrangert kurs i surdeigsbaking, flatvev (nybegynner og viderekommende), Sashiko/Boro, 

skinnfell og søm av Follo damebunad. 

 

Læringsverksted 
Husflidslaget har hatt læringsverksted i rosemaling, håndarbeid, stå-på-ring, patchwork, kortlaging, veving, 

skinnarbeider og laging av sølvsmykker.  

 

Ung Husflid 
Antall barne- og ungdomsmedlemmer er 13.  

 

Møter og aktiviteter 
Det har vært avholdt et årsmøte og 3 temamøter, 4 håndarbeidskafeer (formiddag),   

7 åpne hus for håndarbeidsglede (kveld). Strikk og lytt på Kolben Bibliotek avholdt 7 ganger. Julesalg 

utenfor Kolben Bibliotek med godt resultat. Juleverksted for barn i egne lokaler  

(24 barn deltok og nesten like mange voksne medhjelpere). 
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Samarbeid 
Oppegård Husflidslag samarbeider med Nordre Follo Bibliotek avdeling Kolben og Frivilligsentralen. 

Håndarbeidsglede avholdt hos Baker Nordby. 

 

Rødlisteteknikk 
Oppegård husflidslag har ikke valgt «Rødlisteprosjekt». 

 

Rapportering om bruk av tilskudd fra Viken fylkeskommune og Akershus Husflidslag 
Tildelte midler har i hovedsak gått til økede strømutgifter og løpende husleie.  

 

 

Ski Husflidslag 

Ski Husflidslag holder til på Ski og ble stiftet 19. januar 1978. Vi holder til i Ustvedt huset på Waldemarhøy i 

Ski.  Der disponerer vi vevstue fordelt på to kjellerrom, et i Ustvedthuset og et i hovedhuset. I tillegg har vi 

et lite arbeidsrom hvor brannforskriften gir mulighet for å ha 10 personer samlet. Laget har 56 

medlemmer, 55 kvinner og 1 mann. 

 

Kurs 

I 2022 arrangerte vi følgende kurs: Bunadssøm, både vår og høst, støpe i betong, trespikking for barn, 

takkebakst flatbrød og lefser og nybegynnerkurs i bruk av symaskin. 

 

Læringsverksteder 

Vi har hatt to læringsverksteder. En håndarbeidskafé og læringsverksted vev. 

 

Ung Husflid 

I håp om å få i gang Ung Husflid invitere vi til spikkekurs og juleverksted. Spikkekurset var populært og 

mange møtte opp. De fleste hadde oversett at vi ønsket påmelding. Juleverkstedet ble avlyst, på grunn av 

få påmeldte. 

 

Møter og aktiviteter 
Vi hadde 7 møter i 2022, årsmøte medregnet. 

Vi hadde møte om gyllenlær, selbustrikk, toving uten vann, vi besøkte gjenbruksbutikken på Ski, og vi 

hadde foredrag om bærekraftige tekstiler. Våre møter har få gjester og stort sett er det gjengangere som 

kommer. 

 

Samarbeid 
Ski Husflidslag samarbeider med Ski Bibliotek ved at vi møter opp med strikketøyet vårt en time før 

opplesningen starter. Da snakker vi med de frammøtte om håndarbeid, fortrinnsvis om strikking. Vi deltar 

også på bibliotekets ukentlige «Etter skoletid», arrangement for skolebarn i 5.-7. klasse. På klesbyttedagen 

stilte vi med fiksehjelpere. Videre har vi assistert ved strikkeopplæring i 7. klasse ved Ski skole. Deltakere 

på Håndarbeidskaféen har strikket babysokker og gitt til helsestasjonen. Helsesykepleier har gitt sokkene i 

gave ved babyens første besøk. 
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Rødlisteteknikk 

Ski Husflidslag har ingen spesiell rødlisteteknikk, men har forsøkt å tilby kurs og foredrag med 

rødlisteteknikker som tema. 

 

Rapportering om bruk av tilskudd fra Viken fylkeskommune og Akershus Husflidslag 

Ski Husflidslag fikk i 2022 tilskudd fra Viken fylkeskommune kr. 13.294 og fra Akershus Husflidslag  

kr. 2.651, totalt kr. 15.945. De er benyttet til anskaffelse av PC, arbeidslamper og noe vevutstyr, totalt  

kr. 11.686, og godtgjørelse til foredragsholdere for møte om bærekraftige tekstiler kr. 4.259. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestby Husflidslag 

Vestby Husflidslag holder til i Forpakterboligen på Vestby Prestegård. Laget ble stiftet i 1991. I 

forpakterboligen har vi et stort møterom og kjøkken. På Jegstad Gård har vi vevstue, hvor vi har hatt våre 

læringsverksteder i vev. 

Kurs 
Det ble i 2022 arrangert kurs i betongstøp og kransbinding, men vi fikk på et av 

våre medlemsmøter en orientering om makrame. Nå i 2023 er vi allerede i gang 

med kurs i makrame. 

Ung Husflid 
Det har vært vanskelig å få i gang aktivitet i Ung Husflid, men i år har vi vært 

inspiratorer på Cato senteret på en av deres fritidsaktivitetskvelder. Dette er noe 

vi håper på å fortsette med nå når vi ikke behøver å ta hensyn til Corona.  

 

Møter/aktiviteter 
I løpet av året har vi hatt 10 fiksekvelder, der de som kommer helst vil ha hjelp til reparasjon av stoler, 

puter, og hjelp til montering av strikkeplagg. Vi har også sydd 20 putetrekk til puter i det nye biblioteket i 

Vestby. Ellers utenom medlemskvelder har vi håndarbeidskafeer hver 14. dag, vekselsvis dag og kveld. I 

løpet av dette året har vi hatt 7 salgsmesser med gode inntekter. Det virker som det er blitt populært med 

nyttige håndarbeider til presanger.  

2 av våre medlemmer var med på Follo Museums Førjulsdag. Vi satt i den gamle skolestua fra Holstad, var 

utkledd i lange skjørt, pene bluser og sjal og strikket julepresanger.  
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I det kommende året er det planlagt læringsverksteder i vev og knipling på Jegstad Gård. 

De messene vi ikke har i Forpakterboligen på Prestegården, har vi på Kystkultursenteret i Son.  

 

Rapportering om bruk av tilskudd fra Viken fylkeskommune og Akershus Husflidslag 
Tilskuddsmidlene ble brukt til økt husleie på læringsverkstedet vev, til å betale for katalogen og til sponsing 

av reklame i katalogen. Det er ikke alle som har tatt seg råd til å ha annonse i katalogen, og for å få fylt opp 

sidene har laget betalt for annonsene. 

 

 

 

 

 

 

 

Ås Husflidslag 

Ås Husflidslag ble stiftet i 1996. I 2022 hadde vi 122 medlemmer hvorav 24 menn og 12 

ungdomsmedlemmer. 

Vi benytter flere lokaler i Ås kommune. For metallverksted og vevstue leier vi et hus av Norges miljø- og 

biovitenskaplige universitet (NMBU). For tredreiegruppene leier vi gamle Holstad skole av Ås kommune. De 

øvrige læringsverkstedene benytter lokaler på barne- og ungdomsskoler i Ås. Lokaler for andre møter leies 

i Ås kulturhus.  

 

Kurs 
Året 2022 har vært et aktivt kursår. Vi har gjennomført 

kurs i nunofilting, keramikk, neverbinding, 2 kurs i 

pilfletting, sykurs for ungdom og sykurs for de med mer 

erfaring, 5 grunnkurs i tredreiing, tredreiing for 

viderekommende, dreiing av lukkede former og trearbeid 

med bruk av fres. 

Fikselauget har også hatt jevn aktivitet selv om det var noe 

nedgang i forbindelse men koronaperioden. Vi jobber 

sammen med studentorganisasjoner for mer synliggjøring. 
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Læringsverksted 
Ås Husflidslag har hatt bra aktivitet på læringsverksteder med aktiviteter 

som håndarbeid, sølv, tredreiing (5 grupper), vev, redesign og skinn. I 2022 

startet vi også opp læringsverksted i spinning.   

 

 

 

 

 

 

 

Ung husflid 
I 2022 hadde vi 12 barne- og ungdomsmedlemmer. De har deltatt på vanlige kurs og kurs spesielt lagt opp 

for barn og ungdom, som et sykurs for ungdom og aktivitetsdag for barn i samarbeid med Nordby 

bibliotek. En del ungdommer er med på tredreieaktivitetene.  

 

Møter og aktiviteter 
Temamøter: Et om våren og et om høsten. 

Temaene var «Annas Angora» og 

«Barnekunstsenteret på Sjøholmen». Vi hadde 

også et julemøte med pilflettingsaktiviteter.  

I august gjennomførte vi tur til Hadeland der vi 

besøkte Grinakervev, Sysselgården med 

dåpstradisjon og Kistefos museum.  

Husflidsmarkedet ble gjennomført i november.  

 

Samarbeid om lokale aktiviteter 
Samarbeidet med Ås bibliotek om strikk og lytt ble videreført i 2022. Vi har også hatt samarbeid med 

Frivilligsentralen og arrangert et kurs i keramikk-forming i leire. Dette kurset ble utviklet som et bidrag i 

inkluderingsarbeid for asylsøkere.  

Vi har ikke arrangert noen kurs i rødlistede teknikker i 2022. 

 

Tilskuddsmidler fra Viken fylkeskommune og Akershus Husflidslag 
Disse har blitt bruk som bidrag til oppgradering av tredreieutstyr for dreiebua.  
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Akershus Husflidslag gratulerer! 
 

Bærum Husflidsforening  100 år i 2022 

Asker Husflidslag    90 år i 2022 

Lørenskog Husflidslag      40 år i 2022 

Rælingen Husflidslag    40 år i 2022 

Hemnes Husflidslag    40 år i 2022 

 

Frogn Husflidslag            40 år i 2023 

Nittedal Husflidslag    40 år i 2023 

 

 

 

Styret i Akershus Husflidslag takker 
alle tillitsvalgte, medlemmer 

og samarbeidspartnere 

for innsatsen i 2022 

Statistikk over medlemsutvikling, medlemstall fordelt på kvinner, menn, barn og   
ungdom, kursaktivitet og tilskudd 2021       
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Tabell 1 Medlemsutvikling 2017 - 2022       

         

Lag 2017 2018 2019 2020 2021 2022   

Asker 454 406 383 402 396 373   

Bærum 497 478 483 502 467 438   

Eidsvoll 86 71 65 56 48 61   

Enebakk 61 54 58 54 47 47   

Fet 82 80 76 79 72 67   

Frogn 76 82 80 73 60 62   

Grende 82 87 82 79 68 69   

Hemnes 68 90 99 86 69 63   

Hurdal 37 35 33 36 32 31   

Høland 39 42 43 45 43 42   

Lørenskog 238 229 235 237 225 245   

Nannestad 91 85 82 84 73 70   

Nes 82 74 68 63 60 60   

Nesodden 73 83 85 90 87 102   

Nittedal 169 173 182 165 143 143   

Oppegård 102 94 98 99 81 88   

Rælingen 80 92 97 88 81 79   

Skauen 91 82 78 71 62 70   

Skedsmo 330 315 380 371 328 340   

Ski 63 57 57 53 50 56   

Ullensaker 220 216 204 206 180 242   

Vestby 61 61 56 51 44 45   

Ås 95 102 115 116 107 122   

Total 3177 3088 3139 3106 2823 2915   

         

Kilde: Norges Husflidslag        

         

         

Medlemsutviklingen for Akershus som helhet er nedadgående. Endringen fra 2017 til 2022  

viser en nedgang på 262 medlemmer. 6 lag har økt medlemstall for perioden 2017-2022.  
 

Tabell 2. Fordeling av medlemmer på kvinner, menn, barn og ungdom 2022 

         

         



42 
 

Lag Kvinner  Menn 2022 % Menn Barn Ungdom Total  % B & U 

Asker 347 26 373 6,97 46 11 57 15,28 

Bærum 399 39 438 8,90 30 9 39 8,90 

Eidsvoll 59 2 61 3,28 6 2 8 13,11 

Enebakk 22 25 47 53,19 0 0 0 0,00 

Fet 66 1 67 1,49 0 0 0 0,00 

Frogn 60 2 62 3,23 1 1 2 3,23 

Grende 66 3 69 4,35 0 0 0 0,00 

Hemnes 56 7 63 11,11 13   13 20,63 

Hurdal 28 3 31 9,68 0 0 0 0,00 

Høland 40 2 42 4,76 0 1 1 2,38 

Lørenskog 223 22 245 8,98 12 3 15 6,12 

Nannestad 68 2 70 2,86 12 6 18 25,71 

Nes 59 1 60 1,67 0 2 2 3,33 

Nesodden 100 2 102 1,96 0 1 1 0,98 

Nittedal 134 9 143 6,29 18 12 30 20,98 

Oppegård 87 1 88 1,14 9 4 13 14,77 

Rælingen 79 0 79 0,00 0 2 2 2,53 

Skauen 67 3 70 4,29 11 2 13 18,57 

Skedsmo 323 17 340 5,00 73 27 100 29,41 

Ski 55 1 56 1,79 0 0 0 0,00 

Ullensaker 225 17 242 7,02 29 6 35 14,46 

Vestby 45 0 45 0,00 0 1 1 2,22 

Ås 99 23 122 18,85 2 10 12 9,84 

  2707 208 2915 7,14 262 100 362 13,37 

         

Kilde: Norges Husflidslag       

         

         

Menn utgjør 7,14% av medlemsmassen,      

         

Det er store variasjoner mellom lagene,fra Enebakk med 53,19% menn til 2 lag uten menn. 

         

Barn og ungdom utgjør 13,37% av medlemsmassen. Noen lag peker seg ut med mange barn og 

ungdom: Skedsmo, Asker, Bærum, Ullensaker og Nittedal    
 

Tabell 3. Gjennomførte og planlagte kurs 2022    
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Lokallag - kursarrangører 

Arrangør 

Gjennomførte kurs Planlagte kurs 

Antall 
kurs 

Antall 
timer 

Antall 
deltakere Tilskudd 

Antall 
kurs Antall timer 

              

Asker Husflidslag 69 1616 474 131995 4 69 

Bærum  Husflidslag 63 1662 440 129730 0 0 

Eidsvoll  Husflidslag 18 502 107 23790 0 0 

Enebakk  Husflidslag 10 171 87 17065 0 0 

Fet  Husflidslag 15 302 106 15955 0 0 

Frogn  Husflidsla 7 145 43 16025 0 0 

Grende  Husflidslag 12 170 216 7070 0 0 

Hemnes  Husflidslag 11 234 77 14880 2 60 

Hurdal  Husflidslag 8 190 48 21850 0 0 

Høland  Husflidslag 10 178 91 15465 0 0 

Lørenskog  Husflidslag 20 283 115 26145 0 0 

Nannestad  Husflidslag 11 490 121 40575 1 99 

Nes  Husflidslag 8 224 69 12430 0 0 

Nesodden  Husflidslag 17 353 121 28050 1 30 

Nittedal  Husflidslag 31 580 280 40231 0 0 

Oppegård  Husflidslag 17 444 120 36462 0 0 

Rælingen  Husflidslag 16 580 124 44925 0 0 

Skauen  Husflidslag 6 175 39 9790 0 0 

Skedsmo  Husflidslag 71 1684 680 143555 0 0 

Ski  Husflidslag 7 248 64 13215 0 0 

Ullensaker  Husflidslag 41 881 255 56242 0 0 

Vestby  Husflidslag 15 246 154 14005 0 0 

Ås  Husflidslag 32 857 227 55655 0 0 

Sum Akershus 515 12215 4058 915105 8 258 

       

Kilde: Studieforbundet Kultur og Tradisjon     
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Tabell 4.   Fordeling av tilskudd og medlemskontingent 2022 

      

    Viken   Medlems-   

  Ant. medl.   Fylkes- Ant. medl. kontin-   

Lag 31.12.2021 kommune 26.05.2022 gent Sum 

Asker 396 36091,00 350 17509,97 53600,97 

Bærum 467 40769,00 419 20961,94 61730,94 

Eidsvoll 48 13163,00 50 2501,42 15664,42 

Enebakk 47 13097,00 45 2251,28 15348,28 

Fet 72 14744,00 65 3251,85 17995,85 

Frogn 60 13953,00 60 3001,71 16954,71 

Grende 68 14480,00 67 3351,91 17831,91 

Hemnes 69 14546,00 58 2901,65 17447,65 

Hurdal 32 12108,00 29 1450,83 13558,83 

Høland 43 12833,00 39 1951,11 14784,11 

Lørenskog 225 24825,00 226 11306,44 36131,44 

Nannestad 73 14810,00 63 3151,80 17961,80 

Nes 60 13953,00 53 2651,51 16604,51 

Nesodden 87 15732,00 88 4402,51 20134,51 

Nittedal 143 19422,00 137 6853,90 26275,90 

Oppegård 81 15337,00 79 3952,25 19289,25 

Rælingen 81 15337,00 79 3952,25 19289,25 

Skauen 62 14085,00 64 3201,82 17286,82 

Skedsmo 328 31611,00 283 14158,06 45769,06 

Ski 50 13294,00 53 2651,51 15945,51 

Ullensaker 180 21860,00 210 10505,98 32365,98 

Vestby 44 12899,00 41 2051,17 14950,17 

Ås 107 17050,00 109 5453,11 22503,11 

Akershus           

Husflidslag   104000,00   33356,50 137356,50 

  2823 519999,00 2667 166782,48 686781,48 

      

Kilde: Akershus Husflidslag    
  



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

Takk for at du deltar! 

 

Akershus Husflidslag 

Styret 

 

 

 

 

 

 

 

 


