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Akershus Fylkeshusflidslag 

har i 2017 bestått av 23 husflidslag. Medlemsantallet var 3 145 medlemmer med gyldig 
medlemskap. 258 av disse er barn. Tallene er oppgitt av Norges Husflidslag per 01.11.17.

Region/lag Medlemmer/repre-
sentanter

Postadresse Hjemmeside/E-post

Region Vest
Asker Husflidslag 442 totalt 

Herav 65 /b/u.
7 rep.

Askerveien 47 
1384 Asker

www.askerhusflidslag.no 
post@askerhusflid.no

Bærum Husflids-
forening

485 totalt. 
Herav 37 b/u.
7 rep.

Postboks 30
1333 Kolsås

www.baerumhusflid.no
post@baerumhusflid.no

Region Follo
Enebakk Husflidslag 60 totalt. 

Herav 1 b/u.
3 rep.

Granveien 6
1911 Flateby

www.husflid.no/enebakk
riguzman@online.no

Frogn Husflidslag 74 totalt. 
Herav 5 b/u.
3 rep.

Postboks 1067 City 
1442 Drøbak

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

Nesodden Husflidslag 73 totalt. 
Herav 1 b/u.
3 rep

Postboks 76
1451 Nesoddtangen

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

Oppegård Husflidslag 101 totalt. 
Herav 19 b/u.
4 rep.

Kapellveien 7
1410 Kolbotn

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

Ski Husflidslag 62 totalt. 
Herav 1 b/u.
3 rep.

Postboks 320 
1401 Ski 

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

Vestby Husflidslag 60 totalt.
3 rep.

Postboks 29 
1541 Vestby

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

Ås Husflidslag 95 totalt. 
Herav 4 b/u.
3 rep.

Postboks 221 
1431 Ås 

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

Region Nedre 
Romerike vest
Lørenskog Husflidslag 234 totalt. 

Herav 11 b/u.
5 rep.

Postboks 146 
1471 Lørenskog

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

Nittedal Husflidslag 165 totalt. 
Herav 49 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 78 totalt. 
Herav 3 b/u.
3 rep.

Postboks 111 
2025 Fjerdingby

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

Skedsmo Husflidslag 331 totalt. 
Herav 105 b/u
6 rep.

Gjoleidveien 9, 2020 
Skedsmokorset

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

Region Nedre 
Romerike øst
Fet Husflidslag 81 totalt. 

Herav 1 b/u.
3 rep.

Postboks 137 
1901 Fetsund

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

Grende Husflidslag 82 totalt. 
Herav 6 b/u.
3 rep.

Postboks 105 
1921 Sørumsand

www.grendehusflid.no
post@grendehusflid.no

Hemnes Husflidslag 68 totalt. 
Herav13 b/u.
2 rep.

Postboks 39
1970 Hemnes

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

Høland Husflidslag 39 totalt. 
Herav1 b/u.
2 rep.

Postboks 75
1940 Bjørkelangen

www.husflid.no/hoeland
berithonsen46@gmail.com

Skauen Husflidslag 90 totalt. 
Herav 15 b/u.
3 rep.

Postboks 8 
1930 Aurskog

www.skauenhusflid.no
reisjaa@gmail.com

Region Øvre 
Romerike

3 rep.

Eidsvoll Husflidslag 86 totalt. 
Herav 9 b/u.
3 rep.

Postboks 95
2081 Eidsvoll

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

Hurdal Husflidslag 37 totalt. 
Herav 1 b/u.
2 rep.

Postboks 12
2090 Hurdal

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

Nannestad Husflidslag 89 totalt. 
Herav 22 b/u.
3 rep.

Gamle Kringler Skole 
2030 Nannestad

www.nannestadhusflidslag.
com
leder@nannestadhusflidslag.
com

Nes Husflidslag 82 totalt. 
Herav 5 b/u.
3 rep.

Postboks 262
2151 Årnes

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

Ullensaker Husflidslag 217 totalt. 
Herav 28 b/u.
5 rep.

c/o Katrine Grøn-
neberg, Idretten 11, 
2068 Jessheim

www.ullflid.org
ullflid@gmail.com
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Styret i Akershus Husflidslag - 2017
Anne Marie Madssveen Region Nedre Romerike vest  styreleder    
Jorunn Apeland Region Nedre Romerike øst nestleder/økonomiansvarlig
Katrine Grønneberg Region Øvre Romerike sekretær
Ann Langøy Region Nedre Romerike vest styremedlem
Siri Hedemark Bakke Region vest styremedlem
Synnøve Rossebø Røysland Region Follo styremedlem
Inger Sjøberg Region vest styremedlem

Varamedlemmer
Jenny Akselsen Region vest
Torgun Thorkildsen Region Nedre Romerike vest
Trude Wicklund Region Follo
Ingri Ødegård Region vest
Turid Middelthun Fjeld                 Region Nedre Romerike øst
Kari Schei Region Øvre Romerike

Lagets adresse Postadresse, Postboks 167, 2011 Strømmen
Besøksadresse Strømsveien 62, 2010 Strømmen
Mobil/e-post/hjemmeside 992 32 919  -  akershusfhl@gmail.com  -  www.akershusfhl.no

Regnskapsfører Jorunn Apeland
Revisor Vekst Revisjon v/Syver Tønnesen

Valgkomiteen
Bjørg Fuskeland Region Nedre Romerike vest
Kari Mette Vollar Region Follo
Hanne Grøn Didriksen Region vest

                                                                                                                                                                            
Husflidskonsulenten                                                                                                                       
Norges Husflidslag har i 2017 hatt Anne Guri Gunnerød ansatt i 1/1 stilling som husflidskonsulent 
i Akershus. Hun er lønnet av Norges Husflidslag, og har kontor i Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo, 
mobil: 99255905, e-post: akershus@husflid.no.

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

Studieforbundet Kultur og tradisjon -  Akershus                                                           
Medlemmer fra Akershus fylkeshusflidslag: Anne Marie Madssveen, leder til årsmøte 2017, Ann 
Langøy, leder fra årsmøte 2017. Inger Sjøberg medlem fra årsmøte 2017. 
        
VOFO Akershus                                                                                                                                       
Studieforbundet Kultur og tradisjon i Akershus har ikke hatt representant i styret i VOFO Akershus 
i 2017.



6

Årsmelding for Akershus Fylkeshusflidslag - 2017

Årsmøtet for 2016 ble avholdt 18. mars 2017 på Thon Hotel Triaden. Det var 69 stemme-
berettigede tilstede. 
Møteleder var Turid Os, Bærum
Referenter var Margit Hoen (Asker) og Anne-Grethe Borgen (Ullensaker)
Valgkomiteen var representert ved Kari Mette Vollar. 
Gjest:  Marit Sørli - VOFO

Styrets arbeid i 2017
Det er avholdt 9 styremøter og 87 saker har vært til behandling. 
Det har vært avholdt følgende regionsmøter med representasjon fra styret:
• 4. januar - Asker og Bærum (Vestregionen) hos Asker Husflidslag - Anne Marie Madsveen
• 31. januar - Øvre Romerike i Eidsvoll – Katrine Grønneberg
• 7. mars - Regionmøte Nedre Romerike Øst - på Sørumsand - Jorunn Apeland.
• 21. september Follo -   Trude Wicklund
• 27. september –Nedre Romerike Øst - Hemnes - Jorunn Apeland og Anne Marie Madsveen
• 24. oktober – Nedre Romerike Vest –  Torgun Thorkildsen.
• 1. november - Vestregionen, Asker og Bærum - Inger Sjøberg.

Annen representasjon i 2017
• 23. mars - 40 års jubileum i Hurdal Husflidslag - Jorunn Apeland.
• 4. april - årsmøte i VOFO - Ann Langøy.
• 21 - 23. april - fylkesledermøte i Stjørdal - Anne Marie Madssveen, Jorunn Apeland og 

Synnøve Røysland.
• 23. mai - årsmøte i Studieforbundet kultur og tradisjon - Akershus - Ann Langøy, Anne Marie 

Madssveen, Eli Sundby (Lørenskog), Berit Oulie (Äs).
• 23. mai - 50 års jubileum i Skauen Husflidslag - Jorunn Apeland.
• 17. oktober - VOFO Læringsfestivalen 2017 - Ann Langøy (arbeidsgruppa), Jorunn Apeland og 

Anne Marie Madssveen var deltakere.
• 27. - 29. oktober - fylkesledermøte på Gardermoen - Ann Langøy, Inger Sjøberg og Synnøve 

Røysland
• Ann Langøy og Anne Marie Madssveen har deltatt på flere formiddagstreff i regi av VOFO.
• Ann Langøy representerte på Medlemsseminar på Soria Moria 1.og 2/9 i regi av VOFO
• Inger Sjøberg representerer styret i arbeidsgruppa for Nordisk Ungdomstreff i Akershus i 2018.
• Styret har vært med for å påvirke melding om kutt i stønaden til voksenopplæring i statsbud- 

sjettet for 2018. Det ble ingen kutt!

Medarbeiderkurs - 2017
Medarbeiderkurset ble arrangert på Olavsgaard hotell 14. oktober med 40 deltakere.
• Direktør i Norges Husflidslag, Marit Jacobsen – trender, visjoner, linjer framover i  
     organisasjonen.
• Husflidskonsulent Anne Guri Gunnerød - Nordisk Ungdomsleir 2018, 
     av ungdom og for ungdom  og hvordan dokumenterer vi rødlisteprosjektene   
     våre?
• Myter og sannheter om ull v/Ingunn Grimstad Klepp og Tone Tobiasson fra 
   «Krus-prosjektet»
• Regnskapsrutiner v/Jorunn Apeland.
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• Workshops – 4 stasjoner med fokus på ullbånd; Brikkevev, slyngestokker, Kumi 
     Himo, slindring og hosebånd.

Medarbeidesamlingen ble avsluttet med middag for deltakerne.

Innmeldt i NHO/NHO Handel
Akershus Fylkeshusflidslag er innmeldt i NHO/NHO Handel i 2017. Her kan vi bl.a.få tilgang til 
juridisk veiledning, diverse verktøy og oppslag om opphavsrett/ arbeidsgiveransvar osv.

Tilskudd til Akershus Fylkeshusflidslag/lokallagene fra Akershus 
Fylkeskommune

Vi registrerer at Akershus Fylkeskommune fortsetter den midlertidige ordningen som ble innført i 
2015 med å tildele tilskuddsbeløp direkte til lokallagene og ikke via paraplyorganisasjonene slik 
ordningen var tidligere. I kommentarene til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021, pkt 
10 Kultur, frivillighet og folkehelse står det. «Midlene til frivillighet anvendes i all hovedsak til til-
skuddsordninger og driftstilskudd til frivillige paraplyorganisasjoner i Akershus.»

Akershus Fylkeshusflidslag har nå full orden på sine regnskaper og styret arbeider godt. Vi regner 
derfor med at Akershus Fylkeskommune igjen bør kunne vise oss tillit og tildele midler til paraply-
organisasjonen Akershus Fylkeshusflidslag, til beste for fylkeslaget og lokallagene i Akershus.

Vi ser at tilskuddene har blitt tatt godt i mot og genererer mye aktivitet og læring ute i lokallagene. 
Vi er imidlertid ikke så sikre på om alle lokallagene kjenner godt nok til tilskuddsordningen, eller 
at de av forskjellige grunner ikke ønsker å bruke den. Dette til tross for at fylkeslaget har informert 
både i mail til lokallagene og på våre nettsider.

I 2017 var det kun 12 lokallag av i alt 23 som har søkt om tilskudd. Det ble tildelt totalt kr 484 000, 
hvorav kr 364 000 har gått til lokallagene. Budsjettet i 2017 var på kr 562 000.

Lag Tildeling/kr
Akershus Fylkeshusflidslag 120 000
Asker Husflidslag 35 000
Bærum Husflidsforening 65 000
Fet Husflidslag 10 000
Frogn Husflidslag 25 000
Grende Husflidslag 14 000
Nes Husflidslag 25 000
Nesodden Husflidslag 35 000
Skauen Husflidslag 20 000
Skedsmo Husflidslag 50 000
Ski Husflidslag 45 000
Vestby Husflidslag 15 000
Ås Husflidslag 25 000
Total tildeling 484 000



Akershus Fylkeshusflidslag - 80 år i 2017
Jubileet ble behørig feiret på Wøyen gård i Bærum 17. juni med nåværende og tidligere ledere fra 
lokallagene og innbudte gjester fra Norges Husflidslag, VOFO og kultursjefen i Bærum kommune. 

Bærum Husflidslag og arbeidsgruppen hadde sørget for et nydelig dekket bord og deilig middag. 
Vi takker for flotte gaver, fine taler og for at dere ville feire denne dagen sammen med oss.

Neders fra v. Anne Guri Gunnerød, Berit Rønningen,
Anne Marie Madsveen og Marit Jacobsen.

I midten: Britha O. Molvig mottar hedersnål og diplom fra 
Berit Rønningen.

Til h. Festkomiteen på Wøyen. 

Nederst: Vakre blomster fra kultursjefen i Bærum.
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Regionene/lokallagene i Akershus Fylkeshusflidslag

Vestregionen

Asker Husflidslag

Asker Husflidslag ble stiftet i 1932. Lagets kontor er lokalisert til Hasselnøtten i Asker sentrum. Her 
holder også medlemmenes salgsutstilling til. Vi disponerer Drengestuen på Asker prestegård, 
Ut-i-solen stua på Asker museum samt kurslokaler på diverse skoler rundt om i kommunen. 

Kurs
Det ble satt opp 56 kurs, 46 av disse ble gjennomført med til sammen 227 deltakere.

Ringer
Vi har hatt 22 studieringer i vårsemesteret med 72 deltakere og 21 i høstsemesteret med 101 
deltakere.

Ung Husflid
Det er avholdt 11 medlemsmøter, med 20-25 barn hver gang. De har brukt strikkemaskin, laget 
keamikk, broderi, hekling, kabylsk vev, batikk, toving og juledekorasjoner.
Vi har arrangert to kreative sommeruker med hhv 15 og 25 deltakere. Barna har fått prøve seg på 
å lage vev, male på silke, sy på maskin, batikk, broderi, snorgaffel, takkebakst og trearbeider.

Møter og aktiviteter
Det er avholdt 10 ordinære og ett ektraordinært styremøte i tillegg til ett stort styremøte hvor også 
komiteene ble invitert til informasjon og sosialt samvær.

Det er utdelt to stipend, til hhv. kurs i avtegning og gradering av mønster, samt kurs i sliping og 
vedlikehold av gammelt verktøy. Det siste kurset ble avlyst og dermed ble ikke stipendet betalt ut.

• Årsmøte 08.02. i Ut-i-solen stua med påfølgende kåseri om Asker prestegård.
• Vårmøte 26. april på Asker museum med omvisning på utstillingen «Hjelp hva 

skal jeg ha på meg?»
• Kursledersamling 24.08. Informasjon og sosialt samvær.
• Høstmøte 27.09. Jubileumsfeiring (85 år) med skuespiller Wenche Medbøe i  

Labråten ved Asker museum. 
• Samling i Ut-i-solen stua etterpå med taler, kaffe og kaker.
• Julemøte 29.11. i Ut-i-solen stua med kåseri om gamle juletradisjoner ved Tor Christian Østeby  

og julegrøt.
• Ringledersamling 04.12. Informasjon og sosialt samvær.

Mandags kvelder og onsdags formiddager er det håndarbeidstreff på Hasselnøtten. Vi har pyntet 
juletreet i Asker kulturhus og deltok med salgs- og informasjonsstand under Kulturuka i mai, og på 
Markedsdag i Asker i september. I oktober deltok vi på åpen dag på Hasselbakken.

Den tradisjonsrike Husflidsmessen ble avviklet 24.-26.11. på Venskaben.

«Mors hjerte», utstilling på Asker museum med billedvev av Tilla Valstad og Else Evensen.

I anledning vårt 85-årsjubileum arrangerte vi et stort jubileumslotteri med mange flotte gevinster.
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Det er lagt ned mye arbeid med Asker prestegård. Laget 
har fått en leieavtale med Opplysningsvesenets fond, og 
etter noe oppussing startet innflyttingen før jul.

Bærum Husflidsforening

Bærum Husflidsforening holder til på Wøyen gård i Bærum og ble stiftet 1922. Vi disponerer 
stor vevstue med 21 vever, systue, verksted for trearbeid, stort og lite møterom, kontor og 
kjøkken.

Kurs
Det ble i 2017 arrangert  til sammen 75 kurs i veving, vevkurs teori, bunadskurs: skjorter, 
bomullsbunad, festbunad kvinne og mannsbunad, knipling, skinnfell, toving, nunofilt, strikking, 
shetlandssjal, stor nisse, smånisser, perlesmykker, båndbroderi, pilfletting, meksikansk flet-
ting, flette stolsete og julekurver, neverfletting, ølhøne, møbeltapetsering, ungdomskurs: sy 
et plagg i ull, juleverksted og sommerflid, plantefarging, bli kjent med urter, strikk med perler, 
Waldorfdukke, kåtekopp. 

Ringer
Husflidsforeningen har hatt til sammen 15 ringer både vår og høst i skinnfellsøm, brikkevev, 
billedvev, meksikansk fletting, sveip, spinning, ølhøne, garnring, tæger, knipling, fargesirkel, 
billedvev, dagring tekstile aktiviteter og dagring i sløyd. 

Ung Husflid
Vi har 37 medlemmer fra 4-26 år og har hatt følgende aktiviteter i 2017 
To weekendkurs i søm – ett vår og ett høst.
Ett weekendkurs høst i diverse teknikker for å lage julepresanger.
Sommerskole for barn første uken av sommerferien, 33 barn fra 9 til 13 år deltok. Kjøkken-
tjeneste og baking er alltid svært populært. Aktivitetene ellers var stofftrykk, spikking, snekring, 
perling, snurring av hoppetau, veving og litt snusing på strikking.
Andre barneaktiviteter var påskeverksted og juleverksted. 

Møter og aktiviteter
Temamøter: Vi har arrangert 5 temamøter i 2017: 
• Hilde Kvalheim viste oss prinsippene for brikkevev for enkelt å lage egne bånd. Godt  
 oppmøte og populært tema. 32 medlemmer tilstede.



• Strikkejentene på Gjettum var på besøk og fortalte om sitt virke - 34 deltagere
• Frøydis Stiansen båndbroderier – noe som ble godt mottatt av 17 tilstedeværende
• Anne Birte Sigtbakken fortalte om Dorsetknapper, og det var anledning til å lage egen  
 knapp, noe som ble godt mottatt. 18 medlemmer deltok.
• Kari Sundby Iversen viste tvebandsteknikk med utgangspunkt i votteoppskrift fra 
 Norges Husflidslag – godt mottatt at man kunne både prøve og få hjelp til mestring. 24  
 medlemmer deltok.

Husflidskafeer – vi har arrangert 5 husflidskaféer i løpet av året. Det er varierende deltagelse 
på disse møtene, men gode tilbakemeldinger på at de som møter synes det er veldig hyg-
gelig. 
Alle husflidskafeer og temamøter er lagt ut på Facebook som offentlige arrangementer. Vi har 
fått tilbakemeldinger på at det kommer folk fra andre deler av fylket og ikke- medlemmer på 
bakgrunn av at de ser arrangementet på Facebook.

Representantmøtet på våren var i henhold til tradisjonen vaskemøte.
Representantmøte ble også gjennomført på høsten – vi laget remser til hoppetaulaging som vi 
bruker til barneaktiviteter.
Sommerfest for kurs og ringledere. 
Grøtmøtet i desember. 

Wøyendagen 10. juni var også i år en stor suksess med 32 utstillere. 
Høsttur – denne gangen gikk turen til den tradisjonelle svenske Vävmessen i Växsjø. 
Høstmarkedet: Også i år hadde vi markedet over to dager, og besøket var godt.

Deltakelse på eksterne arrangementer: 
Bærum Verk dagene i juni der deltakerne fikk lage hoppetau 
Høsttakkefest på Bæum Verk i september og laget hoppetau
Blomsterkransbinding på Høvikodden St.Hansaften
Sandvika Byfest i august og laget hoppetau 

Samarbeid
Bærum Husflidsforening samarbeider med Asker Husflidslag om kurs, og vi har to regionmøter 
i året. Vi samarbeider også med Bærum Kulturråd om arrangementet Sandvika byfest. 

Rødlisteteknikk
I Bærum Husflidsforening har vi valgt Ølhøne som vårt 
«Rødlisteprosjekt» og arrangerte kurs i dette i 2017. Vi har 
også to ølhøneringer.  Representanter derfra, Ølhønegjengen, 
var på på Dyrsku’n i Seljord i september med sin fine utstilling 
av ølhøner. Vi har to ølhøneringer med til sammen 23 deltakere 
som er meget aktive.

11
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Region Nedre Romerike vest

Lørenskog 

Lørenskog Husflidslag holder til på Skårer gård/Lørenskog Bygdemuseum og ble stiftet 
8. desember 1982. Vi disponerer vevstue, verksted for trearbeid, møterom, lokale for 
husflidsutsalg og kjøkken.

Kurs
Det ble i 2017 arrangert kurs i: Søm av reiselommebok, brodering og montering av bunad, 
kniplinger, grindvev, tægerbinding, søm i skinn, veving av fillerye, Tiffany glasskurs, tredreiing 
vid.k., dekorasjoner av naturmaterialer, søm av valgfritt plagg, makramé, akrylmaling, søm av 
barneklær (redesign), sprang, baking av lefse og flatbrød.

Ringer
Husflidslaget har hatt ringer i billedvev, kniplinger, figurskjæring, kniv, redesign av klær, sy på 
maskin, glassmykker + sølvsmykker av ringer, tredreiing, rosemaling, karveskurd, ølhøner og 
veving.

Ung Husflid 
Lørenskog hadde Ung Husflid-kurs både vår og høst 2017 med til sammen14 barn. Aktivitetene 
var maskinsøm (strandveske, forkle etc.), håndsøm (refleksfigurer), strikking, toving, jule- og 
påskedekorasjoner inkl. decoupage, julebakst og stjernevev.

Møter og aktiviteter
• Det ble arrangert 9 temamøter i løpet av 2017, hvorav et av møtene ble holdt i etterkant av 

årsmøtet. Temaene var «Fargene forteller», Nyheter fra «Trådsnella» (lokal garnforretning), 
«Fra dun til dyne», ølbrygging, sommeravslutning med utstilling av produkter laget av medlem-
mene, «Makrame og krystaller», «Båndbroderi».

• Vi arrangerte strikkekafe og applikeringskafe som begge hadde møter hver 14. dag på formid-
dagen.

• Strikkekafe på kveldstid er arrangert ca. 1 gang pr. måned i 2017. Dette er kombinert med 
UFO-kvelder og har vist seg å være veldig populært.

• I juni, juli og august har vi hatt totalt 4 møter med «Sommerquilt».
• I mai deltok vi på Den kulturelle skolesekken hvor alle kommunens 6. klassinger deltar.  

Lørenskog Bygdemuseum står som arrangør for arrangementet, og Husflidslaget, Hagelaget 
og Historielaget bemanner stasjonene. Husflidslaget dekket 2 stasjoner:  Ull (karding og spin-
ning) og lompebaking.

• Vi har deltatt på 3 markedsdager ved sykehjem i Lørenskog, hvor vi har vist diverse hånd- 
arbeidsteknikker og stekt sveler for beboerne. Vi har også deltatt på 2 hyggekvelder i desem-
ber for kommunens 60+ aktiviteter som ble holdt på Rolvsrudhjemmet, hvor vi stekte sveler og 
laget julepynt.

• I juli hadde vi besøk fra North House Folk School, Minnesota. De fikk innføring i vårt arbeid og 
demonstrasjoner av diverse aktiviteter hos oss. Vert for gruppen var Harley Refsahl, en  
«spesialist» på figurskjæring som også holdt kurs for oss i sommer.

• I vinter- og høstferien var vi med på Losby Besøksgårds aktivitetsuke for påmeldte skoleelever. 
Vi deltok 2 dager i hver ferieuke med hhv. toving, spikking og lompebaking.

• Høsten 2017 stilte vi som strikkehjelp for 5. klassinger ved Solheim skole. Totalt 13 medlemmer 
deltok fordelt på 9 dager. Skolen var veldig fornøyd med vår innsats!

• Vi har arrangert påske-, høst- og julemarked. På påske- og julemarkedet hadde vi også verk-
sted for barn. Julemarkedet er desidert det største av markedene. Det holdes hvert år annen 
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helg i advent. I 2017 var det rekordstor oppslutning med over 50 utstillere.
• Vi hadde også 2 dager juleverksted for barn på Metro senter.
• Vi er også ansvarlig for salg av all mat og drikke på St. Hans-feiringen på Skårer gård. Dette er 

vanligvis et stort arrangement, men pga elendig vær St. Hans-aften i 2017 var det kun ca. 300 
besøkende.

• Vi har ellers kafédrift ved alle større arrangementer på Skårer gård.
• Vi har hatt sommertur til Tekstilmakeriet, Galleri Margrethe og Asker museum samt juletur til Kari 

Rudis atelier på Finnskogen. 

Samarbeid
Lørenskog Husflidslag samarbeider med Lørenskog kommune om Den kulturelle skolesekken, 
aktiviteter ved sykehjem i kommunen og Solheim skole (strikkehjelp).

Videre samarbeider vi med Lørenskog Bygdemuseum (Akershus fylkesmuseum) om leie av lokaler, 
deltakelse i driftsråd og ved bygdedag, kulturminnedag, påske- og julemarked og St. Hans-feiring.
Metro senter - juleverksted for barn
Losby Besøksgård - aktiviteter for skoleelever i skolens høst- og vinterferie

Rødlisteteknikk
Lørenskog husflidslag har valgt tæger, filering og spinning som «Rødlisteprosjekt». Det ble 
arrangert kurs i tægerbinding både vår og høst 2017. Filering og spinning var planlagte kurs som 
dessverre ikke kom i gang pga. for få påmeldte.

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
Det ble i 2017 arrangert kurs i Pilfletting, Redesign, Strikkekurs i Islands soloppgangstrikk, 
Tovekurs-vi tover en stein, Stofftrykk på Burås gård, Brikkevevkurs, Julekortkurs, Nuperellekurs, 
Søm av klær etter mønster.

Ringer
Husflidslaget har hatt ringer i Billedvev, Toving, Karveskurd, Skinnsøm/Tæger, Lappesøm, Knipling/
Nupereller, Hardangersøm, Åpent hus med symaskin.

Ung Husflid
• Vi har 27 barnemedlemmer og 22 ungdommer.
• Det ble arrangert 4 kvelder på våren og 4 kvelder på høsten med ulike teknikker. Det er 15 barn 

vår og høst på disse kvelden. De strikket fingerdukker, lommevenn, sommerfugler og ugler. 
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• De sydde putet, penal og grytekluter på symaskin. Flettet vennskapsbånd og nålefiltet samt  
Spikking.

• Vi har avholdt kniplekurs for barn og unge vår og høst.
• Sommerskolen ble gjennomført uke 26. 35 barn og 4 ungdommer deltok. De kunne velge 

mellom å sy på symaskin, strikke, hekle, veve, spikke, dreie, lage smykker, tove/nålefilte, 
skinnsøm, spinne, lage kort, tatersløyd, dreie og lage hoppetau. Vi fikk besøk av dreier  
Jørgen Bleken 2 dager. Fredag stekte alle lomper. Vi inviterte foreldre, besteforeldre og søsken 
til utstilling og pølser m/egne lomper og frukt. 

• Året ble avsluttet med juleverksted for barn m/foreldre/besteforeldre.
• Vi hadde 4 kvelder med ungdomsflid. Hyggekvelder hvor de kunne jobbe med egne arbeider. 

En kveld sydde de nøttekurver.

Møter og aktiviteter
• Etter årsmøtet fortalte Asrun Dahlen om billedvev.
• Kniplelørdag 11. mars. 24 stykker fra Østlandsområde deltok. 
• Husflidshelg hvor vi inviterte medlemmer til å komme og ta med 

seg det de jobbet med og å bli bedre kjent på tvers av interesser. 
• Nittedalsvotten. Husflidslaget inviterte til vottekonkurranse med 

kåring av vinner på messa.  Husflidslaget har laget garnpakker 
med mønster som vi har til salgs.

• Temakveld om redesign: Inspirasjon og kreativ utfoldelse med 
Kristin Jørgenvåg.

• Husflidsdagen 2017 – tema strikking på Nittedal bibliote
• Husflidsmessa på Utheim 
• Juleverksted for barn med foreldre/besteforeldre
• Vi har avholdt tre medlemsmøter og lagedag
• Det har vært «Åpent Hus» hver onsdag gjennom hele året og pro-

duksjonen har vært stor i år også. De har levert til Amandapros-
jektet, Kirkens bymisjon, Prosjekt takknemlighet og til Skidag for 
flyktninger og andre innvandrere i regi av Nittedal Røde kors.

• Vi har avholdt 6 Håndarbeidskafer

Turer
• Sommerturen gikk til Telemark 
• Syhelg hos Lapp-Elisa i Sverige.
• Juletur til julemarked på Glomdalsmuseet
• Samarbeid
• Nittedal husflidslag sammarbeider med Nittedal Knivlag. Noen fra knivlaget bidrar på Ung Hus-

flid og sommerskolen med spikking.

Rødlisteteknikk
Nittedal Husflidslag har valgt tæger og kniplinger og vi hadde kurs og ringer i disse teknikkene. Vi 
er spesielt imponert over ungdommene som har blitt så flinke i kniplinger.
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Rælingen Husflidslag

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

Kurs
Det ble i 2017 arrangert 2 kurs i Bunad, dag og kveld. Videre, kontstrikk, tovekurs 1 stk, redesign 
2 stk,quiltekurs og tægerbinding.

Ringer
Husflidslaget har hatt vevring, lappering, bunadring, broderiring og spinnering.

Ung Husflid
Det har deltatt 7-8 jenter på hvert kurs. De jobber med veving, lappeteknikk, strikking, toving og 
bruk av symaskin. Det har vært 2 kurs i Ung husflid, 7 kvelder hver gang i vår og høstsemesteret. 
Hvert kurs avsluttes med utstilling og inviterte gjester.

Møter og aktiviteter
Det har blitt avholdt 11 styremøter og 1 regionsmøte på Heimen. Det er håndarbeidstreff hver 
mandag kveld. Det har vært 8 temamøter og årsmøte. Møter med Kulturrådet, Kulturforum og 
Historielaget. Vi har deltatt på medarbeiderkurs, Regionsmøter og årsmøte i AF. VI har hatt vår-
marked og julemarked på Heimen, og høst og julemarked på Bygdetunet i samarbeid med 
Historielaget og Bygdekvinnelaget. Det har vært utstilling av Rælingsgenseren i januar og 
strikkekafe med veiledning på Rælingen bibliotek 4 kvelder, høsten 2017.

Samarbeid
Rælingen husflidslag samarbeider med Historielaget, Bygdekvinnelaget, Rælingen bibliotek og 
Kulturetaten i Rælingen kommune. Vi samarbeider om aktiviteter/ marked på Bygdetunet og 
juleverksted og strikkekafe på biblioteket. I 2017 er det startet et samarbeid med Kulturetaten om 
produksjon av kostymer til et « Spel» som skal settes opp på Bygdetunet høsten 2018. Vi har 
også samarbeidet med Skedsmo husflidslag om strikkekafe på Strømmen bibliotek vinter/ vår 
2017.

Rødlisteteknikk
Rælingen husflidslag har valgt Opstadvev som «Rødlisteprosjekt» Det har blitt kardet og spunnet 
garn til innslaget, og resultatet har blitt et teppe, som ble utstilt på Vøyen gård. Planen videre er å 
kunne montere flere skaft for å prøve kypertbinding.
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Skedsmo Husflidslag

Skedsmo Husflidslag holder til på Tingvold, med adresse Gjoleidveien 9, 2019 Skedsmokorset. 
Laget ble stiftet 1978. I Gjoleidveien disponerer vi vevstue, treverksted, møterom, kontor, kjøk-
ken mm. I tillegg har vi store utearealer utenfor huset med perfekt mulighet for både kunstnerisk 
utfoldelse og «meditasjon» - vi tenker da spesielt på den ene uken om sommeren når vi arrang-
erer sommerskole for barn og samler rundt 100 unger til ulike aktiviteter. 

Kurs
Vi har også dette året tilbudt en rekke spennende kurs. Bunadbrodering er fortsatt «i vinden», det 
samme gjelder kurset «Montering av bunad». Treskjæring, toving, skinnfellsøm og brikkevevkurs, 
smykekkurs, lappesøm/quilting har også vært populære kurs. Plantefarging/ soppfarging er akt-
uelt som aldri før og kurset ble fulltegnet på kort tid. Vi fortsetter dette «rødlisteprosjektet» også i 
2018. 

Ringer
Husflidslaget har trering, skinnfellring, vevring, lappering, tovering og gummiring, spinne- og 
sprangring, billedvevring og lefsering. Hver onsdag formiddag ble det arrangert «Åpen for-
middagsring» for alle som vil strikke, hekle, brodere, sy etc. 

Ung Husflid
Vi har mange Ung Husflid-medlemmer og har arrangert kurs for dem både vår og høst 2017. 
Denne våren tok vi «frem fra glemselen» teknikken «knytteteppe». Ungene knytet hjertemotiv 
som etterpå ble innfelt i en ullpute. I løpet av høsten sydde vi gymposer med egen-komponerte 
og håndbroderte stitcherymotiver og symaskin, og de eldste barna lærte brikkevev.

Den første uken i skoleferien arrangerte vi sommerskolen «Kreativ uke» med over 100 barn og 
20-25 medhjelpere hver dag.

Møter og aktiviteter
• Gjennom året har det vært interessante temamøter om filering med Karin Kristiansen, Farge-

glede – stofftrykk og tekstilmaling med Ingvild Wærhaug Baron, foredrag om vaid ved forfatter 
Anne Sagberg og demonstrasjon av quilting med maskin og for hånd ved Marianne Engeseth 
Nybølet fra KarmaQuilt. På oktobermøtet fikk vi besøk av Ann Myhre/ Pinneguri – hun strik-
ker plagg ovenfra og ned, bruker forkorta pinner for å forme plagget og klipper oftes opp uten 
bruk av symaskin. I november kom Gøril Floden Stokke fra Gütermann og gav oss i høyeste 
grad en aha-opplevelse om at en tråd ikke bare er en tråd.

• Vi har hatt strikkekafé en gang per måned med gjennomsnittlig 20 deltakere per gang. Her 
møtes alle med egne håndarbeid, får tilbud om å lære nye teknikker (både hekling og  
strikking), og vi koser oss med kake og kaffe. 

• I forbindelse med «Den kulturelle skolesekken» i Skedsmo kommune 
stiller laget med formidlere til aktiviteter for 7. klasse (Husebydagene) og 6. 
klasse (Vikingdagene). 

• Julemarkedet ble tradisjonen tro holdt på Bygdemuseet den første helgen i 
desember. Juleverksted for små og store ble arrangert lørdagen etter. 

Samarbeid
Skedsmo Husflidslag samarbeider med Skedsmo kommune i forbindelse 
med leie av Tingvold, samt Den kulturelle skolesekken og Kulturmix. Vi samarbeider også med  
Skedsmo bibliotek, Strømmen om å arrangere strikkekafe på biblioteket og med Huseby gårds 
venner og Akershus fylkesmuseum om bruk av bygdemuseet og bestyrerboligen til julemarked 
og Kulturminnedag.



Rødlisteteknikk
Skedsmo Husflidslag har valgt plantefaring som «Rødlisteprosjekt» og arrangerte kurs og foredrag 
om dette i 2017.
Bildene under: Fra kurs i plantefarging med vaid.

Region Nedre Romerike øst

Fet Husflidslag
Fet Husflidslag holder til på Sootbrakka i Fetsund og ble stiftet i 1985. Vi disponerer vevstue, rom 
for toveaktiviteter, to møterom for annen aktivitet og et lite kjøkken. Temamøtene våre avholdes i 
Bestyrerboligen på Fetsund Lenser, da Sootbrakka er lite egnet til denne typen møter pga trafik-
kforhold utenfor huset samt ei bratt trapp inni huset for å komme opp til møterommene.

Kurs
Det ble i 2017 arrangert kurs i betongstøping, strikkemaskin, bunadkurs i montering og brodering 
samt lefsebaking.

Ringer
Husflidslaget har hatt ringer i vev, brikkevev, billedvev, toving, dukker/nisser, bunadsøm, sølv-
arbeid, sprang og trearbeid. Bunadringen fungerte som ring våren 2017, men ble endret til kurs i 
høstsemesteret. Dette var vellykket.

Ung Husflid
Fet Husflidslag arrangerte juleverksted for barn i forbindelse med julemarkedet.

Møter og aktiviteter
2017 har ikke vært året med de store hendelsene, med ett unntak, jfr pkt Rødlisteteknikk.
Gjennom året har det vært avholdt 9 medlemsmøter med tema Mamma Astrup strikk, Påskeegg-
hekling, Hakking og pjoning, Tvebandstrikk og tur til Oasen Hageland hvor vi fikk instruksjon i 
juledekorasjoner. Et svært vellykket arrangement. 
Fet Husflidslag er årlig med på Skauendagen som er et felles arrangement for alle frivillige lag og 
foreninger i august samt julemarkedet på Fetsund Lenser. Stemningsfullt og hyggelig.
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Samarbeid 
Fet Husflidslag samarbeid med Fetsund Lenser er knyttet opp mot julemarkedet. Vi leier for øvrig 
Sootbrakka av Fetsund Lenser, et hus som har vernestatus. Dvs at vi gjør en viktig jobb med å holde 
huset levende og full av aktivitet. 

Rødlisteteknikk
Fet Husflidslag har valgt Sprang som «Rødlisteprosjekt». Som et resultat av internasjonalt Sprang-
seminar i 2016, fikk Sprangringen invitasjon til å delta på Seminar i regi av Regional Museum i Ozalj 
i Kroatia for å formidle kunnskap om nettopp Sprang. Sprangarbeid fra Norge ble gitt i gave og det 
var en stor opplevelse for de som deltok.

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

Kurs
Det ble i 2017 arrangert kurs i småskinnsøm, lefse og flatbrødbaking, og lappeteknikk. 

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

Ung Husflid
10 b/u-medlemmer. Vi har to «småkurs» vår og to «småkurs» høst for Ung Husflid.  Barna er veldig 
ivrige og lærevillige. De har sydd t-skjorter, strikket luer, sydd toalettvesker og flettet 
peddig.

Møter og aktiviteter
Vi har temakvelder som er åpne for alle (også ikke medlemmer) hver måned. Temaer har vært: 
Meksikansk fletting, redesign av barneklær, filering og betongstøping (våren 2017). 
Høsten 2017 startet med besøk av husflidskonsulenten Anne Guri Gunnerød (hvordan pleie og be-
holde medlemmer), vi heklet og strikket engler, laget kranser og hadde julemøte med grøt og nålefilt-
ing av småjulepynt.

Samarbeid
Grende Husflidslag samarbeider med Veslestua. (Garnbutikken på Sørumsand som selger 
garnpakker til Sørumvotten og Sørumgenseren.) Bokhandelen på Sørumsand selger også oppskrif-
ten til votten og genseren.Vi har også samarbeid med bokhandelen i forbindelse med større 
strikkekafeer, hvor vi har besøk av bl.a. Kristin Viola Ødegård og Arne & Carlos.

Rødlisteteknikk
Grende husflidslag har ikke helt valgt «Rødlisteprosjekt» enda.
Vi har planer om å komme i gang i løpet av 2018/19. Vi tenker på vevteori og oppsett av stor vev 
som vårt prosjekt

Hemnes Husflidslag
Hemnes Husflidslag holder til på Hemnes i Aurskog-Høland kommune og ble stiftet i 1982. Vi dispo-
nerer annen etg. over smia ved Bygdetunet til møter, formiddagstreff og karveskurd. Ellers benyttes 
det tidligere biblioteket til ung husflid, lappeklubb, strikkekafè, temakvelder og kurs. Ved slutten av 
2017 hadde vi 65 voksende medlemmer og 14 barnemedlemmer.



Kurs
Det ble i 2017 arrangert kurs i søm av enkle barneklær, kurs med søm av enkle barneklær for 
viderekomne og kurs i plantefarging.
Vi har også hatt korte kveldskurs med instruktør i form av temakvelder:
• Påskeverksted 
• Søm av handlenett
• Srikkekafeer for nybegynnere 3 kvelder. Grunntekniker i strikking.
• Sveiping
• Hekling av matter
• Engler av ull
• Julekrans

Ringer
Husflidslaget har hatt:
• 13 formiddagstreff/Strikkekafeer
• 28 trilletreff
• 3 strikkekafeer på kveldstid
• 14 Lappeklubber
• 22 karveskurdkvelder

Ung Husflid
14 medlemmer.
Vi har hatt 4 temakvelder og 1 temadag med i gjennomsnitt 15 deltakere. Tema søm, påske-
verksted, spikking, vev og juleverksted.

Møter og aktiviteter
Hemnes Husflidslag har vært vertskap for høstens regionsmøte øst.
Vi har hatt tre julemarkeder (et arrangert av handelsstanden på Løken i Aurskog-Høland) og et 
påskemarked.
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Vi har hatt 1 årsmøte, 6 forhandlingsmøter med kommunen og lokalpolitikere ang leieavtale.
7 styremøter.
Vi har også hatt en hyggelig medlemstur til Lapp-Elisa i Sverige. 

Samarbeid
Hemnes Husflidslag samarbeider med SHIUL (Søndre Høland Idretts- og Ungdomslag), Bygde-
tunet, den lokale næringsforeningen og kommunen. 
Samarbeidene blir gjort i forbindelse med aktiviteter der vi låner eller leier lokaler og ved 
markeder der det krever samarbeid for gjennomføring.  

Rødlisteteknikk
Hemnes husflidslag har ikke prioritert rødlisteprosjekt i år.

Høland Husflidslag

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

Kurs og ringer
Vi har avholdt kurs i Nålefilting, Nupereller og Strikking. 
Studieringer i Vev, brodering, treskjæring og lappeteknikk.

Ung Husflid
Vi har ingen aktiviteter innen Ung Husflid.

Møter og aktiviteter
Gjennom året har vi hatt 9 temamøter i tillegg til årsmøte.
Vi har hatt temaer som: Nålefilting på strikk, nupereller, møbeltapetsering, kurvstrikk, laging av 
kort samt møter med forskjellige håndarbeidsteknikker.
Vi har hatt strikkekafe på Kjelle  Videregående  skole. 12 møter med forskjellige teknikker.
Vi har deltatt på «Stuttreist og Himlaga»,  matfestival i Aurskog Høland. Vi solgte produkter fra 
medlemmene og fikk vist oss fram.
Høland Husflidslag er avhengig av lotteri for å dekke løpende kostnader til husleie og drift.
Prosjekt team A-hus: Vi har også i år tatt imot klær til premature barn.

Rødliste prosjekt 
«Point Lace» kan snart avsluttes.

Vi kan følges på Facebook.  
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Skauen Husflidslag 
Skauen Husflidslag er en del at stiftelsen som eier og drifter ærverdige Aur Prestegård. Laget deltar 
på mange dugnader for å holde prestegården i orden. Aur prestegård er åpen hver helg mellom 
jonsok og olsok, da er det yrende liv med aktiviteter og cafe. Dette drives på dugnad av oss som er 
Stifterne.

Kurs
Flere kurs har dessverre blitt avlyst i år pga for liten interesse, sykdom hos kursholder osv. Det vi har 
gjennomført er:
• 2 x Betonstøpingskurs
• Toving av hjerter
• Kurs i tofarget patent
• Ung Husflid
• Ull – februar
• Påskeverksted 1. april
• Geriljastrikking og spikking på Husflidsdagen*
• Juleverksted 11. november
      *) I løpet av høsten ble det kledd inn en sykkel, og pyntet på en rådyrstatue ved Aurskog senter  
      med strikking. Mange deltok på dette og sendte inn lapper.

Ringer
• Vevring, møtes hver onsdag.
• Sammen med strikkekafeen møtes lappering, spinnering, samt ull- og skinnring 

Møter og aktiviteter
• I stabburet har det vært en utstilling i hele sommer som heter: ”Husmora i en selvbergingstid”
     Skauen Husflidslag har hatt 50-års jubileum i 2017, og har prioritert aktiviteter og arrangementer 
     i forbindelse med dette. 
• Strikkekafe annen hver mandag
• Den 20. mai markerte vi jubileet vårt, sammen med Stiftelsen Aur prestegård som ble tildelt  

Olavrosa. Vi hadde en flott bunadsparade med ordføreren i spissen. Vel oppe på låven (i ly av 
regnskura) fikk vi en fin gjennomgang og fremvisning av alle de forskjellige Romeriksbunadene 
som var presentert, og det var alle varianter. Jubileumsutstillingen ble åpnet med kursarbeider 
gjennom 50 år. Det ble først en storslått feiring sammen med Stiftelsen. Da ble også den nye 
Skauenkofta, som er designet som en del av jubileumsfeiringen vår, avduket.

Bildet viser deler av styret i Skauen Husflidslag ved 
Hanne Bonsak, Inger Bjørnhild Lund Egner, Marit 
Reisjaa Karlsen, Lena Marie Moen. Designerne av 
Skauenkofta, Jane Birgitte Holtet og Hilde Wallander 
Bjerkely. Foran f.v: styreleder SAP Helge Snilsberg, 
Direktør i Norsk Kulturarv Erik Lillebråten og ordfører i 
Aurskog-Høland Kommune Roger Evjen.

Vi utnevnte 5 æresmedlemmer (2 av dem var tidligere utnevnt, men ble gjort litt mer stas på) på jubi-
leumsfesten vår på Fjøset restaurant den 23. mai. (selve bursdagen vår) Hit hadde vi bedt ordføreren, 



leder av SAP (Stiftelsen Aur prestegård), representanter fra AF og Sentralt, lokallagene Høland, 
Hemnes, Grende og Fet og selvfølgelig våre egne medlemmer. Til sammen ble det påmeldt 45 
personer. Det ble servert middag som bestod av den tradisjonsrike lokalretten ”tørrkok”, med 
marsipankake som dessert. Det ble en vellykket kveld med en fin markering av 50-års jubileet 
vårt.
• Husflidsdagen ble markert med bl.a husflidsmarked i tunet i tillegg til kafé, åpne utstillinger, 

demonstrasjoner og kurs med Værbitt Laila
• Tur til Gammelvala i privatbiler, midt i uka, så få ble med, men fin dag og med mange spen-

nende inntrykk.
• Julemarkedet, vår årlig tradisjon med masse besøk fra fjern og nær. I år var det 40+ utstillere.

Medlemsmøter
• Tema kofter m/Pinneguri 
• Tema trolldeig 
• Tema omsøm av barneklær 
• Tema stolpehekling m/boblekant 
• Tema lysdypping

Rødlisteteknikk
Arbeid med rødlista har hatt lite fokus i år

Vi er aktivite på sosiale medier, noe som er med på å gi oss medlemmer fra 5-94 år.

Region Øvre Romerike

Eidsvoll lokallag

Eidsvoll husflidslag holder hus i Badebakke i eget hus der. Laget ble stiftet på nytt i 1968 og 
protokollen ble signert 1969.

Kurs
Det ble i 2017 arrangert 5 kurs. 

Ringer
Husflidslaget har hatt ringer i veving, karveskurd, knivlaging og stikking.

Ung husflid
Laget arrangerer aktivitetsdag for barn i vinterferien, sommerferien og høstferien. Ved siden av 
dette er vi med ved åpning og lukking av Bygdetunet.
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Møter og aktiviteter
Laget arrangerer en kveld hver måned «uformelle møter». Laget produserer en del varer som blir 
solgt ved høstmessa og torgdagene i Sundet.

Samarbeid
Laget samarbeider med Eidsvoll Bygdekvinnelag.

Rødliseteknikker
Laget har valgt karveskurd og kontstrikk som «Rødlisteprosjekt». I 2017 ble det vår og høst ar-
rangert ringer i karveskurd. Kurs i kontstrikk ble utlyst både vår og høst 2017 uten at laget fikk nok 
påmeldinger.

Hurdal Husflidslag
Hurdal Husflidslag holder til på Fjøset på Brustad gård og ble stiftet 1977. Vi disponerer vevstue på 
fjøset som brukes til kurs og strikkekafer. Vi disponerer også en sløydsal på hurdal verk folkehøg-
skole. 

Kurs
Det ble i 2017 arrangert kurs i Rosemaling, skinnfellsøm, 2x tredreiing, dørmattekurs og never-
fletting.

Ringer
Husflidslaget har ikke hatt ringer.

Ung Husflid
Har ikke Ung Husflid

Møter og aktiviteter
Vi har hatt 30 strikkekafeer. Vi har hatt temaer som hekleteknikk (Mayssa fra Hurdal Mottak), 
perlestrikk og å strikke nisser for toving.

Samarbeid
Hurdal Husflidslag samarbeider med Hurdal verk folkehøgskole. Vi leier sløyd lokalene hvor vi 
holder dreiekurs og neverbindings kurs. 

Rødlisteteknikk
Hurdal husflidslag har valgt kontstrikk som «Rødlisteprosjekt».

Nannestad lokallag
Nannestad Husflidslag holder til på gamle Kringler Skole, Åsveien 733 i Nannestad. Der disponerer 
vi div. møterom, kjøkken, kontor, vevstue og eget rom for ung husflid. 

Kurs 
For vår og høst 2017 hadde vi planlagt 14 ulike kurs i husflidslaget. 
På de 8 kursene vi gjennomførte, var det til sammen 51 deltagere fordelt litt ujevnt på ulike kurs.
Vi hadde satt opp kurs med mange ulike tema, og etter forslag som hadde kommet fram i ulike fora. 

Ringer
Vev
Vev er fokusområdet for Nannestad Husflidslag og det satses både på rekruttering av nye vevere 
og å opprettholde et godt og trivelig miljø for de erfarne. Både Gledesrommet og vevsalen har vært 
flittig brukt i 2017. Det var kurs vinter/vår, med 5 deltagere og det ble bestemt at fra høsten skulle 



vevene leies ut. Damene på Gledesrommet stilte opp og hjalp til. Gledesrommet hadde ved årets 
slutt, 8 damer med private vever og 8 på vevsalen som leier. I tillegg har Olaug L. Holter, 2 vever på 
salen i andre etg. Disse benyttes til veving av bunadssjal.
Totalt på huset, står det 22 vever + alle monicavevene som brukes på Ung Husflid og Sommerskole 
for barn. Vi har fortsatt et av de største vevmiljøene ikke bare i Akershus, men i Norge! Dette er vi 
stolte over!

Treskjæringsgruppa
Tregutta våre er en selvgående gruppe som treffes jevn og trutt. 

Pilfletting
Denne gruppa treffes også med jevne mellomrom og er absolutt selvgående de også.

Frk Dahls kafé
ble arrangert etter litt forskjellig «oppskrift» i 2017. I starten var det samarbeid med Frua i låven, 
biblioteket og Kvernhusets strikk og flisespikk.
Fra og med høsten 2017, bestemte vi oss for at vi bare ønsket å arrangere strikkekafeene i eget 
lokale. Disse har vært i uker med ulikt ukenummer. Det har vært livlige kvelder med mer eller min-
dre strikking, loddsalg, kaffe og mye latter.
Vi ønsker gjerne flere kafébesøkene, muntre mennesker i alle aldre. De trenger ikke strikke, men 
det er alltid hyggelig å ha et lite arbeid for hånden. 
Strikkekafeen er også et ypperlig sted for å få hjelp. Her utveksles tips og råd for det meste innen 
strikking, hekling, hakking, vev, søm og annet. Ingen spørsmål er dumme og de fleste blir 
besvart.
Kort sagt, Frk Dahls kafé er verdt et besøk eller flere.
Der praten går lett og takhøyden er stor, er det helt klart at kreativiteten gror.

Ung Husflid
Vi har i løpet av 2017 hatt totalt 9 kvelder med ung husflid.
Våren 2017 startet vi med to faste instruktører og et snitt på ca. 12 barn hver gang, i alderen 8-13 
år. Antallet barn som har deltatt gjennom året har variert litt, men det har vært fra 12-15 barn hver 
gang.
Antallet instruktører ble tatt opp. Vi trengte flere voksne for å sikre god veiledning og fremdrift i 
prosjektene vi jobbet med. Fra høsten 2017 var det totalt 4 voksne på fast basis. Dette har fungert 
veldig godt.
Vi har i løpet av året drevet med forskjellige aktiviteter. Sy-sertifikat er en aktivitet som har gått par-
allelt. 
Vi har også heklet, tovet, laget armbånd, drømmefangere, drevet med makrame, billedvev og bakt 
potetlefser.
 
Sommerskolen
Sommerskolen 2017, ble arrangert i uke 26. Det var stor aktivitet og kreativitet, med i alt 26 barn. 
Som tidligere, ble barna delt inn i fire grupper og de fikk forsøke seg på fire forskjellige teknikker.
Denne gangen var det book-art, nålefilting, veving og maling på lerret som sto på programmet.
Ungene koste seg skikkelig og skapte de fineste kunstverk! Skikkelig morsomt å se kreativiteten 
blomstre. 

Møter og aktiviteter
Laget har hatt 20 strikkekafeer, sommeravslutning og juleavslutning. Vi har deltatt på Nannestad-
festivalen og på Skuronnfest. Vi har også arrangert julemesse for egne og eksterne salgsutstillere.
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Representasjon
Årsmøtet i Akershus fylkeshusflidslag. Nannestad Husflidslag deltok med tre representanter.
Kari Schei ble dessuten valgt inn som vararepresentant i fylkesstyret.

Rødlisteprosjekt
Vev er satsningsområde for Nannestad Husflidslag, også for fremtiden. Vev er valgt som rødli-
steprosjekt for laget, slik at vi også utad viser vårt hovedfokus.
Det vil bli lagt vekt på opplæring/kursing, slik at laget ivaretar egen kompetanse på dette om-
rådet.

Nes Husflidslag

Nes husflidslag holder til på Årnes Gamle skole i Nes kommune og ble stiftet i 1981 Vi har en 
aktiv vevstue.

Kurs
Det ble i 2017 arrangert kurs i bunadsøm, grindvev/brikkevev og småskinn. Takkebakstkurset og 
kurs i nålefilting fikk vi ikke nok deltakere så det ble ikke noe av. Vi inviterte uøvde personer til å 
veve fillerye, og disse fikk veiledning på vevstua.

Ringer 
Husflidslaget har ikke hatt noen ringer dette året. 

Ung Husflid
Vi har ikke hatt regelmessig aktivitet i forhold til Ung 
Husflid, men vi hadde et fint arrangement for barn 
hvor de kunne trykke stofftrykk på t-skjorter. Dette 
var i forbindelse med Matfestivalen Brød og Cirkus. 
Sammen med Nes bibliotek arrangerte vi et meget 
vellykket påskeverksted hvor vi hadde mange barn 
som deltok.  

Møter og aktiviteter
Hver annen onsdag arrangerer vi strikke- og sykafeer på Årnes Gamle skole. Dette er et tiltak 
som er godt besøkt. På disse kveldene har vi ulike temaer innen forskjellige håndarbeidstek-
nikker. Før jul bakte noen av medlemmene julekaker som vi solgte på Gamle Hvam.

Samarbeid
Nes husflidslag har et godt samarbeid med Gamle Hvam Museum (MIA). Vi deltar på 
«Gamlehvamsdagen»i august, med husflidsutsalg, aktører og salg av rømmegrøt. På «Førjul på 
Gamle Hvam» i desember har husflidslaget salgsutstilling.  Vi samarbeidet med Nes Bibliotek i 
forbindelse med kurvbrikke-konkurranse i høst, og en utstilling av filering i en monter på 
biblioteket.
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Rødlisteteknikk
Nes husflidslag har valgt filering som «Rødlisteprosjekt» og hadde planer om å arrangere kurs i 
dette høsten 2017. På grunn av for få påmeldte blir kurset utsatt til våren 2018 . Vi fortsetter 
imidlertid å jobbe med å legge ut små videoer på You-tube om teknikken.

Ullensaker Husflidslag

Lokallaget ble stiftet i 1981. Vi holder til i Algarheim gamle skole. Rømningsveiene er utbedret, 
men ellers er huset i dårlig forfatning og trenger en grunnleggende rehabilitering. Vi disponerer 
verksted for trearbeid, aktivitetsrom, møterom, lager og kjøkken. Historielaget benytter et rom til 
lager og møter. Vi leier rom i Lund Grendehus til vevstue. 

Kurs
Det ble i 2017 arrangert kurs i bunadbrodering, bunadmontering, takkebakst, søm av bag og 
veske, skinn småarbeid, søm kjole/ jakke, hosebånd og nålebinding. 

Ringer
Husflidslaget hadde ringer i knivmaking, figurskjæring, flatvev, 
billedvev, skinnfell, spinning og tekstil/søm. 

Ung Husflid
Ung husflid har 21 medlemmer. 16 kvelder og to dager i 2017 
hadde vi opplæring i strikking, søm på symaskin, 
kabylsk vev, snorer, spikking og brodering. 

Møter og aktiviteter
• Temamøte med Annemor Sundbø «Strikking i billedkunsten» 
• Håndarbeidskafeer på Jessheim hver måned
• Strikkekafeer på Kløfta hver måned
• Høstmarked på Algarheim gamle skole
• Julebutikk på Jessheim Storsenter
• Tur til Vinterfestivalen på Hadeland, til Sysselgården, Grindaker vev og Hønefoss, og til 
     Strikke-festivalen i Fredrikstad.
• Kulturminnedagen på Ullensaker museum med    
     presentasjon av teknikker og barneaktivitet
• Kløftadagen med presentasjon av teknikker og barneaktiviteter
• Barnas kulturminnedag med barneaktiviteter
• Global kvinnefest med barneaktiviteter

Samarbeid
Ullensaker Husflidslag samarbeider med Ullensaker kommune om lån av lokaler og barnas kultur-
minnedag. Vi samarbeider med foreningen Norden, Historielaget og Bygdekvinnelaget om Barnas 
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kulturdag (ikke kulturminnedag) og samarbeid Frivilligsentralen om Global kvinnefest. Vi 
samarbeidet med Kunstforeningen om temamøtet. Vi samarbeider med Frivilligsentralen om 
turer. Vi samarbeider med Jessheim Storsenter om julebutikken. 

Rødlisteteknikk
Ullensaker Husflidslag har valgt Nålebinding som «Rødlisteprosjekt». Vi har hatt kurs og 
presentasjon av teknikken flere steder. Teknikken er presentert i katalogen for våren 2018.  

Region Follo

Enebakk Husflidslag

Enebakk Husflidslag ble stiftet i februar 1995 og pr 1.1.2018 hadde laget 63 medlemmer, 32 
damer og 31 menn.

Kurs
Våren 2017 ble følgende kurs arrangert:
• Tredreing for nybegynnere, helgekurs.
• Tredreing for viderekommende, helgekurs. Kurset var veldig populært.
• Pilfletting for nybegynnere.
Det var planer om et kurs i Mexikansk fletting for nybegynnere, men det ble avlyst pga. liten 
påmelding.

Høsten 2017 ble følgende kurs arrangert:
• Tredreing for nybegynnere, helgekurs
• Tredreing for viderekommende, helgekurs, tema boller og fat.
• Tredreiekurs for viderekommende, helgekurs, tema boller, fat og vaser.

Ringer
• Håndarbeidsring holdes hver tirsdag.
• Tredreieringen møtes hver onsdag med unntak av 

første onsdag i måneden. Denne  
dagen er til temakveld.

• Pilfletteringen møtes etter avtale.
• Håndarbeidskafeer, hele året annen hver torsdag

Møter og aktiviteter
• Det ble avholdt 7 styremøter i 2017
• 7 medlemsmøter
• Lørdag i april arrangerte vi dreielmøte med inviterte 

gjester fra Asker og Bærum Dreieklubb.
• Flatebyfestivalen, 19. august: Fremvisning av  

diverse produkter og enkle demonstrasjoner.
• Bygdedagen i Kirkebygda 26. august: Fremvisning 

av diverse produkter, enkle demonstrasjoner og 
salg.

• 11. november farsdag på Vågsentret. Deltok med   
utstilling, tredreiing og treskjæring.

• 2. desember.  Julemarked i Kirkebygda. 



Vi bruker disse anledningene til profilering av laget og for å få flere til å lære om husflid og 
håndarbeid.

Rødlisteteknikk
Vårt lag valgte Sløyd som rødlisteteknikk. 

Bilde fra Bygdedagen 2017 (forrige side)
Salgsutstilling trearbeider fra husflidslagsmedlemmer i Enebakk
Foto: Torhild Larsen - FB

Frogn Husflidslag 
Intro
Frogn Husflidslag holder til i Holterveien 4E i Drøbak og ble stiftet 13. januar 1983. Vi dispo-
nerer et stort lokale hvor vi arrangerer strikke-/håndarbeidskafé, møter og kurs, en vevstue med 
5 vever og har tilgang til kjøkken.

Kurs
Det ble i 2017 arrangert kurs i skinnsøm, overflatebehandling av treskjæring, treskjæring/maling, 
lefsebaking, makrame, fluebinding og hekling.

Ringer
Husflidslaget har ikke hatt noen fungerende ringer.

Ung Husflid
Vi har hatt 5 barn/ungdomsmedlemmer. En gang i måneden har de og andre barn/unge, som 
ikke er medlemmer, møttes og testet ut mange spennende husflidsteknikker som sying av pung-
er i skinn, forskjellig fletting av bånd, strikking, brodering, julepynt.  

Møter og aktiviteter
Vi har hatt 5 temamøter med tema Strikketeknikker, Du Store Alpakka -  vår og høst, sommer-
avslutning, Nisser og Åpen dag i forbindelse med Kulturminnedagen. Vi har åpent hus med 
Strikke-/Håndarbeidskafé hver tirsdag formiddag og torsdag kveld. Julemesse ble arrangert i 
november.

Samarbeid
Frogn Husflidslag samarbeider med Frogn Bygdekvinnelag og arrangerer et felles temamøte 
hvert år.

Rødlisteteknikk
Frogn Husflidslag sliter fortsatt med å finne «Rødlisteprosjekt».
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Nesodden Husflidslag

Nesodden Husflidslag holder til på Nesodden og ble stiftet i 1979. Vi leier lokaler på Sandvang 
forsamlingshus, med lokaler til vevstue, ringer, styremøter og mindre kurs. 

Kurs
Det ble i 2017 arrangert kurs i redesign, trådsløyd og pilfletting. Ett kurs – lefsebaking ble avlyst 
pga sykdom.

Ringer
Vi har hatt følgende ringer i 2017: vevring, traktorslangeveskering, sølvring og skinnfellring.

Ung Husflid
Vi har ikke egen ung husflid aktivitet, har ett ungdomsmedlem. Har fokus på aktiviteter for barn 
og unge. Vi har arrangert den årlige husflidsdagen på To gård, med hovedfokus på aktiviteter for 
barn og familier. Husflidsdagens tema var Strikking, med aktiviteter som strikke hestetømmer, 
lage hoppetau og toving, i tillegg til en liten strikkeutstilling. Dagen var som vanlig vellykket med 
god deltakelse. 

Møter og aktiviteter
Vi har hatt 7 temamøter med mange ulike tema, bla. redesign klær, påskeaktivitet, veving og 
vevteknikker, skinnfellarbeid, juleaktivitet – bretting av papirstjerner. 
Styret har hatt 7 styremøter og behandlet 48 saker. 

11. juni dro vi på busstur til Alpakkagården i 
Sigdal. 28 deltakere koste seg med å se og lære 
om Alpakkaer. Vi fikk et flott møte med gårdens 
mer enn 100 alpakkaer. Vi fikk til og med oppleve 
en alpakkafødsel. En bitteliten alpakkababy fikk 28 
gudmødre fra Nesodden Husflidslag. En 
opplevelsesrik tur.

Husflidslaget deltok også i år på Nesodden 
kommunes julemarked i forbindelse med julegrantenningen.

Vi har søkt eksterne midler og fått 4000 kroner fra Nesodden kommune – til støtte til gjennom-
ført strikkefestival. Vi fikk også 35000 kroner i tilskudd fra Akershus fylkeskommune. Midlene er 
bla brukt til innkjøp av diverse utstyr til barneaktiviteter og ringer, et styremedlem har deltatt på 
vevkurs i Rauland. 

Samarbeid
Vi har samarbeidet med Nesodden bibliotek om å planlegge Nesoddens første strikkefestival 
som ble gjennomført 21.01.17. Høsten 2017 har vi samarbeidet med Nesodden Bibliotek, 
Nesodden 
frivillighetssentral, flere lokale butikker og strikkedesignere om å planlegge strikkefestival 
nummer 2 som vil bli gjennomført på kommunehuset og biblioteket 20.01.18. 

Vi har fortsatt samarbeid med Nesodden Historielag om mulig felles rødlisteprosjekt. Dette vil 
fortsette i 2018.
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Vi har også samarbeidet med Nesodden Frivillighetssentral og deltatt på et av deres arrange-
menter «Frivillig Onsdag» med demonstrasjon av bla meksikansk fletting.

Rødlisteteknikk
Nesodden husflidslag har ikke valgt «Rødlisteprosjekt» enda.

Oppegård Husflidslag  

Oppegård Husflidslag holder hus i Kapellveien 7 på Kolbotn. Laget ble stiftet 19.01.1978 slik at vi i 
år feirer 40 års jubileum. Vi disponerer vevstue og kombinert møte-/kursrom.

Kurs
Det ble i 2017 arrangert kurs i brodering av Follo damebunad, meksikansk fletting (vår og høst), 
småskinn og quilting.

Ringer
Husflidslaget har hatt ringer i rosemaling, håndarbeidsring (dagtid), hobbyring (kveld), 
stå-på-ring, patchwork-ring, kortring, vevring og ring med meksikansk fletting.

Ung Husflid
Antall barnemedlemmer 16 og antall ungdomsmedlemmer 3. Her har det vært sydd, tovet, spik-
ket, perlet, foto-print osv. Behovet for ledere/instruktører er stort. Barna er svært ivrige. De møtes 
annenhver uke – 2 timer hver gang. 

Møter og aktiviteter
Håndarbeidskaféene har hatt tema små hekledyr, laging av perledyr, filting og slindring. Videre 
har vi hatt to temamøter om «Bunad, en levende tradisjon» og «om norsk bunad produksjon». 
Videre har vi hatt temamøte om moderne quilting. Laget har deltatt på Friluftslivets dag (april), på 
Eventyrfestivalen (september) og hatt salg av egenproduserte varer i forbindelse med lagets jule-
lotteri. Videre har vi vår og høst hatt til sammen 8 samlinger med Strikk og lytt i samarbeide med 
biblioteket. Vi har høsten 2017 startet opp med håndarbeidssamlinger for mor og barn – dette er i 
samarbeid med Oppegård kommune/Frivillighetssentralen.

Samarbeid
Oppegård Husflidslag samarbeider med Oppegård Bibliotek, Friluftslivets dag, Oppegård kom-
mune/Frivillighetssentralen, Oppegård Historielag (Eventyrfestivalen). Se “Møter og aktiviteter”

Rødlisteteknikk
Oppegård husflidslag har ikke valgt «Rødlisteprosjekt».
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Ski Husflidslag

Ski Husflidslag holder til på Ski på Ustvedthuset som er tilknyttet Ski kultursenter, Waldemarhøy.
Der disponerer vi vevstuer i kjelleren på Ustvedthuset og på Waldemarhøy, samt møterom på 
Ustvedthuset.

Kurs
Det ble i 2017 arrangert kurs i dekorasjon i papir, brikkevev, meksikansk fletting, spinning m/rokk 
og håndten og lefsebaking.

Ringer
Husflidslaget har en aktiv vevring som møtes hver tirsdag samt en sømring.

Møter og aktiviteter
Gjennom året har det vært medlemsmøter med tema som meksikansk fletting, påsketradisjoner, 
blomsterbinding, redesign og julemøte hvor vi laget spesielle julekurver. Kvinnearven, et inspi-
rerende foredrag av Tone Storhaug om hvordan man kan lage «minne-tepper»

Vi har hatt håndarbeidskafé en gang i uken og tre kvelder med strikkeklubben «En omgang til».

Ski Husflidslag deltok på Oransjesjerf aksjonen, var representert på Kulturminnedagen med       
vevutstilling og på Sangens og Musikkens dag i Ski.  Har også vært på besøkt hos annet hus-
flidslag i regionen.
En lørdag i oktober arrangerte vi høstmesse med kafé, basar og utstilling av strikkeplagg.

Samarbeid
Ski Husflidslag har samarbeidet med frivilligsentralen i Ski, Maleklubben i Ski og Ski Bygde-
kvinnelag. 

Vestby Husflidslag

Vestby Husflidslag ble stiftet i 1991. Sommeren 2017 fikk vi lokaler i forpakterboligen på Preste-
gården i Vestby. Vi deler dette med Vestby historielag. Her har vi eget møterom med kjøkken. 

Kurs
I 2017 ble det arrangert kurs i Quilling, sykurs i skjørt, nålbinding, soppfarging, hardangersøm, 
hekle og strikkekurs. Qillingkurset var så populært at det måtte holdes på nytt til jul. 
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Møter og aktiviteter
I løpet av året har vi hatt temamøter i Slindring, besøk fra Rauma, besøk på verkstedet til Hanne 
Lunder i Son, nålbinding og besøk fra Du store alpakka. Annen hver uke har vi håndarbeidskafe, 
veksler mellom dagtid og kveld, på Bryggerhuset i Vestby.
Studieturen vår som skulle vært til Blåfargeverket ble avlyst på grunn av for få deltakere.
I løpet av året har vi deltatt på mange messer: Bygdedagen i Vestby på Son Kystkultur-
senter, Julemessa på Prestegården i Vestby, minimesse på Villa Vestby og ny Julemesse i Son 
Kystkultursenter under åpningen av julegata her.

Vi fikk noen minutters oppmerksomhet under når Sommertoget stoppet i Vestby. Vi fikk vist fram 
Vestbydrakten og ordføreren delte ut Vestbyvotten til toget.

Samarbeid
Vi samarbeider med Bryggerhuset, Son Kystkultursenter, Vestby Bygdekvinnelag, Vestby 
Historielag, Prestegårdens Venner, Vestby garn og Villa Vestby.

Ås Husflidslag   

Ås Husflidslag ble stiftet i 1996. Vi holder i til i flere lokaler i Ås kommune. Vi leier ett hus av 
Universitetet for miljø- og biovitenskap, her har vi metallverksted, vevstue og lager. Til tre-
dreiegruppene leier vi ett eget hus. De øvrige ringene holder til på Åsgård skole og øvrige 
møtelokaler leies i Ås kulturhus. Styret har arbeidet mye for å finne mer egnede felleslokaler, men 
det er vanskelig i en kommune i forholdsvis stor vekst.

Kurs
Dreiegruppa var også i 2017 svært aktive og vi har arrangert to kurs i tredreiing for ny-
begynnere, to for viderekomne, ett for ungdommer og ett laging av hjørneskap med fres. 
Vi har arrangert to kurs i sømteknikk, ett i laging av nisse og ett i sprang.

Ringer
Husflidslaget hadde også i 2017 ringer i håndarbeid, veving, sølvarbeid, trearbeid, skinnarbeid, 
3-4 i tredreiing hvorav en er ungdomsgruppe.

Ung Husflid
Vi har 2/6  b/u-medlemmer og noen av de er med i en egen tredreiering, noen har gått på andre 
kurs. Vi har ingen andre egne aktiviteter for ung husflid.
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Møter og aktiviteter
• Årsmøte
• Temamøter, 2 på våren og 2 på høsten.
• Tur til Fårfesten i Kil. Vi hadde da gleden av å ha med oss med-

lemmer fra lagene i Ski og Vestby.
• Åsmartn med stand
• Sommertoget med stand
• Husflidsdagen markering i samarbeid med Ås bibliotek
• Husflidsmarked/førjulsmarked.
• Juleverksted for barn i barneavdelingen på Ås bibliotek

Samarbeid
Ås Husflidslag samarbeider med Ås bibliotek. Aktiviteter på hus-
flidsdagen, med foredrag om norsk ull ved husflidskonsulenten i 
Akershus, Anne Guri Gunnerød, og eget juleverksted i barne-
avdelingen. Monter med utstilling av arbeider fra laget står perma-
nent på biblioteket.

Rødlisteteknikk
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Akershus Fylkeshusflidslag gratulerer!

Asker Husflidslag - 85 år i 2017

Skauen Husflidslag - 50 år i i 2017
Eidsvoll Husflidslag - 50 år i 2017

Hurdal Husflidslag - 40 år i 2017
Oppegård Husflidslag - 40år i 2018
Skedsmo Husflidslag - 40 år i 2018
Ski Husflidslag - 40 år i 2018
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Styret i Akershus Fylkeshusflidslag takker

alle tillitsvalgte, medlemmer og samarbeidspartnere
for innsatsen i 2017

Styret 2017
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Kursoversikt fra Studieforbundet Kultur og Tradisjon
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Bøker til utlån fra Akershus Fylkeshusflidslag

Akershus Fylkeshusflidslag har en del bøker på kontoret som kan lånes ut til 
interesserte. Ta kontakt med oss for å høre nærmere.

Vi vil spesielt nevne vevheftene
«La skyttelen gå» og  «La skyttelen gå videre»
Disse finnes for salg til kr 150,- / 200,-

Ta kontakt på mail akershusfhl@gmail.com



NOTATER

39



Takk for at du deltar!

Akershus Fylkeshusflidslag
styret

1937  -  80 år  -  2017
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