
ÅRSMELDING
2018

Stiftet 3. mars 1937  



Forsidebilde: Brikkevev vevet av Anita Gjesti



Akershus Fylkeshusflidslag 

Fylket består av 23 husflidslag. Medlemsantallet var 3 088 (3177 i 2017) når en teller medlemmer 
med gyldig medlemskap. 253 av disse er barn, 146 er ungdommer og 199 av medlemmene er 
menn/gutter. Enebakk og Bærum topper med 28 voksne menn, mens fire lag ikke har noen menn 
blant medlemmene. Tallene er fra av Norges Husflidslag per 01.11.18.

Region/lag Medlemmer/repre-
sentanter

Postadresse Hjemmeside/E-post

Region Vest
Asker Husflidslag 406 totalt 

Herav 57 /b/u.
7 rep.

Askerveien 47 
1384 Asker

www.askerhusflidslag.no 
post@askerhusflid.no

Bærum Husflids-
forening

478 totalt. 
Herav 39 b/u.
7 rep.

Postboks 30
1333 Kolsås

www.baerumhusflid.no
post@baerumhusflid.no

Region Follo
Enebakk Husflidslag 54 totalt. 

Herav 1 b/u.
3 rep.

c/o Live Ødegård
Øvre Skaugvei 20
1911 Flateby

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

Frogn Husflidslag 82 totalt. 
Herav 4 b/u.
3 rep.

Postboks 1067 City 
1442 Drøbak

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

Nesodden Husflidslag 83 totalt. 
Herav 1 b/u. 
3 rep.

Postboks 76
1451 Nesoddtangen

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

Oppegård Husflidslag 94 totalt. 
Herav 20 b/u.
3 rep.

Kapellveien 7
1410 Kolbotn

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

Ski Husflidslag 57 totalt. 
Herav 1 b/u.
3 rep.

c/o Toril Lindahl Krogh
Knapstadvn 11
1823 Knapstad

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

Vestby Husflidslag 61 totalt. 
Herav 0 b/u 3 rep.

Postboks 29 
1541 Vestby

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

Ås Husflidslag 102 totalt. 
Herav 6 b/u.
4 rep.

Postboks 221 
1431 Ås 

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

Region Nedre 
Romerike vest
Lørenskog Husflidslag 229 totalt. 

Herav 7 b/u.
5 rep..

Postboks 146 
1471 Lørenskog

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

Nittedal Husflidslag 173 totalt. 
Herav 53 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 92 totalt. 
Herav 11 b/u.
3 rep.

Postboks 111 
2025 Fjerdingby

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

Skedsmo Husflidslag 315 totalt. 
Herav 87 b/u 
6 rep.

Gjoleidveien 9, 2020 
Skedsmokorset

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

Region Nedre 
Romerike øst
Fet Husflidslag 80 totalt. 

Herav 2 b/u.
3 rep.

Postboks 137 
1901 Fetsund

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

Grende Husflidslag 87 totalt. 
Herav 9 b/u.
3 rep.

Postboks 105 
1921 Sørumsand

www.grendehusflid.no
post@grendehusflid.no

Hemnes Husflidslag 90 totalt. 
Herav 21 b/u.
3 rep.

Postboks 39
1970 Hemnes

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

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

v/ Berit Hønsen
Postboks 75
1941 Bjørkelangen

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

Skauen Husflidslag 82 totalt. 
Herav 14 b/u.
3 rep.

Postboks 21 
1930 Aurskog
3 rep.

www.skauenhusflid.no
lenamoen@online.no

Region Øvre 
Romerike
Eidsvoll Husflidslag 71 totalt. 

Herav 4 b/u.
3 rep.

Postboks 95
2081 Eidsvoll

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

Hurdal Husflidslag 35 totalt. 
Herav 1 b/u.
2 rep.

Vollengvegen 9
2090 Hurdal

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

Nannestad Husflidslag 85 totalt. 
Herav 25 b/u.
3 rep.

Åsvegen 733
2030 Nannestad

www.nannestadhusflidslag.
com
leder@nannestadhusflidslag.
com

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

Postboks 262
2151 Årnes

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

Ullensaker Husflidslag 216 totalt. 
Herav 28 b/u.
5 rep.

c/o Katrine 
Grønneberg, Idretten 
11, 2068 Jessheim

www.ullensaker-husflidslag.no
ullflid@gmail.com
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Styret i Akershus Husflidslag - 2018
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
Inger Tallaksen Region Nedre Romerike vest
Trude Wicklund Region Follo
Anne Birte Sigtbakken Region vest
Eli Sundby              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
Hanne Grøn Didriksen Region vest
Ricardo Guzman Region Follo
Ingen Region Romerike

                                                                                                                                                                            
Husflidskonsulenten                                                                                                                       
Norges Husflidslag har også i 2018 hatt Anne Guri Gunnerød ansatt i 1/1 stilling som husflids-
konsulent i Akershus. Hun er lønnet av Norges Husflidslag, og har kontor i Øvre Slottsgate 2b, 
0157 Oslo, mobil: 99255905, e-post: akershus@husflid.no.

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

Studieforbundet Kultur og tradisjon -  Akershus                                                           
Medlemmer fra Akershus fylkeshusflidslag: Ann Langøy, leder, Anne Marie Madssveen, Inger 
Sjøberg. 
        
VOFO Akershus                                                                                                                                       
Akershus Fylkeshusflidslag har ikke hatt representant i styret i VOFO Akershus i 2018.
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Årsmelding for Akershus Fylkeshusflidslag - 2018

Årsmøtet for 2017 ble avholdt 17. mars 2018 på Thon Hotel Triaden. Det var 56 stemmebe- 
rettigede tilstede. 
Møteleder var Marit Sørli, VOFO
Referenter var Annechen Ree (Bærum) og Elisabeth Bolstad (Asker)
Valgkomiteen var representert ved Bjørg Fuskeland, Kari Mette Vollar og Hanne Grøn Didriksen. 
Gjester: Marit Jakobsen, direktør NH, Anne Guri Gunderød, husflidskonsulent NH og Inger 
Tallaksen, Rælingen.

Styrets arbeid i 2018
Det er avholdt 11 styremøter og 95 saker har vært til behandling. 

Regionsmøter med representasjon fra styret:
Det har vært avholdt følgende regionsmøter med representasjon fra styret:
• 29. januar - Øvre Romerike, Nannestad - Anne Marie Madssveen og Katrine Grønneberg
•   7. mars - Nedre Romerike Øst - Ann Langøy
• 15. mars - Nedre Romerike Vest - Anne Marie Madssveen og Ann Langøy
•   6. september - Follo - Synnøve Røysland
• 10. oktober – Vestregionen, Asker  - Jorunn Apeland, Siri Hedemark Bakke og Inger Sjøberg.
• 11. oktober - Nedre Romerike Vest  - Ann Langøy
• 17. oktober - Nedre Romerike Øst - Jorunn Apeland

Annen representasjon i 2018
Jubileer
• 23. mars - 40 års jubileum i Hurdal Husflidslag - Jorunn Apeland
• 23. mai - 50 års jubileum i Skauen Husflidslag - Jorunn Apeland
• 19.juni - 40 årsjubileum i Skedsmo Husflidslag - Jorunn Apeland
•   8.desember - 50 årsjubileum i Eidsvoll – Katrine Grønneberg
• 40 års jubileum i Ski -  Jorunn Apeland og Synnøve Røysland
• Åpning av Oppegårds 40 årsutstilling i Kolbotn bibliotek – Synnøve Røysland
• 14. februar - åpning av Asker Husflidslags nye lokaler på Asker Prestegård - Anne Marie  

Madssveen

Samarbeidsorganisasjoner
• 4. april - årsmøte i VOFO - Ann Langøy og Anne Marie Madssveen.
• 9. april - årsmøtet i Studieforbundet Kultur og tradisjon, Akershus – Ann Langøy, Anne Marie 

Madssveen, Inger Sjøberg, Ingrid Ødegaard og Astrid M. Vereide. 
• 23. mai - årsmøte i Studieforbundet kultur og tradisjon, sentralt - Ann Langøy, Anne Marie 

Madssveen, Eli Sundby (Lørenskog), Berit Oulie (Ås).
• Ann Langøy og Anne Marie Madssveen har deltatt på flere formiddagstreff i regi av VOFO.
• 1.-2. september - Inger Sjøberg og Siri Hedemark Bakke representerte AF på VOFOs medlems-

seminar på Soria Moria. 
• 17. oktober - VOFO - Læringsfestivalen 2018. Ann Langøy (arbeidsgruppa) arrangerte, Katrine 

Grønneberg var deltaker. Anne Birte Sigtbakken hadde kurs i strikking og Randi Fjellestad kurs  
i toving. 

Norges Husflidslag
• 31.mai – 03. juni Landsmøtet i Molde, Anne Marie Madssveen, Siri Hedemark Bakke og Katrine 

Grønneberg.
• 26.-28. oktober - fylkesledermøte på Gardermoen, Anne Marie Madssveen og Jorunn Apeland 

deltok. 
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Nordisk håndverksleir for ungdom
• Inger Sjøberg representerte styret i arbeidsgruppa for Nordisk håndverksleir for ungdom i  

Akershus i 2018.
• Nordisk håndverksleir for ungdom på Romerike Folkehøgskole fra 8.- 12. august. 40 aktive 

deltakere. Inger Sjøberg, Ann Langøy, Britha O. Molvig (Skedsmo), Kari Schei (Nannestad) 
og Gullaug Wengshoel (Ullensaker) var blant dem som bidro både i forkant av, og under hele 
leiren. Offisiell rapport fra leiren er utarbeidet av husflidskonsulenten, Anne Guri Gunnerød.

Akershus fylkeskommune
• 17. april - Anne Marie Madssveen og Inger Sjøberg deltok i møtet «I støpeskjeen» om Viken 
• Anne Marie Madssveen og Inger Sjøberg har møtt på forberedende møter for ny Viken. Eli 

Sundby er nå utnevnt til styrets representant i forbindelse med forberedelsene til nyeViken fra 
2020. 

• 8. juni - Møte med Akershus fylkeskommune - Anne Marie Madssveen og Jorunn Apeland om 
partnerskapsavtalen. 

• Partnerskapsavtalen videreføres inntil ny politikk og prioriteringer vedtas av Viken Fylkes- 
kommune.

Skolering
Styrekurs 
Intern organisasjonsopplæring for styret v/ Marit Sørlie fra VOFO. Frivillighet – Norges prinsipper 
for godt styresett i frivilligheten. Profesjonalisering av styrer. 

Ledersamling 
Ledermøtet for lokallagsledere, studieledere og kasserere ble holdt på Thon Hotel Opera, lørdag 
14. april med 43 deltakere
Temaer på ledermøtet: 
• Kurs og opplæring, tilskudd, lover og regler v/Kjersti Gangsø, SKT Vågå. Gruppesamtaler om 

utfordringsbildet - hvilken rolle skal frivilligheten spille i kompetansepolitikken?
• Økonomi - lønn og honorarer, eller selvstendig næringsdrivende? MVA og håndtering av  

kontanter v/ Kjersti Gangsø.
• Budsjett, årsregnskap og oppfølging av regnskapet, hvordan behandle bilag, attestering og 

godkjenning, kontroll, revisor. Og lønn, honorarer, gavekort - hvordan håndterer vi det?  
A-melding.

Medarbeiderkurs - 2018
Medarbeiderkurset ble holdt på Scandic Lillestrøm lørdag 10.november. 53 deltakere

Temaer på medarbeiderkurset:
• Rekruttering v/ generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening, Grete Herlofsen 
• Styreleder i Norges Husflidslag, Barbro Tronhus Storlien - ny strategiplan og Holdbart som 

NL`s motto.
• Gjensidig informasjonsutveksling mellom fylkeslag og lokallag
• Paralelle arbeidsgrupper: Spikking v/ Marit Helgesen og bruk av sosiale medier v/ Anne Birte 

Siktbakken. 
• Organisasjonskultur v/Marit Sørli

Medlem i NHO/NHO Handel
Akershus Fylkeshusflidslag er innmeldt i NHO/NHO Handel. 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

Akershus Fylkeskommune fortsatte i 2018 den midlertidige ordningen som ble innført i 2015 med 
å tildele tilskuddsbeløp direkte til lokallagene og ikke via paraplyorganisasjonene slik ordningen 
var tidligere. 
I 2019 vil imidlertid tilskuddet igjen tildeles fylkeshusflidslaget som videreformidler tilskudd til 
lokallagene. 
Det vises til vedtak i sak 69/2018 i Hovedutvalget for kultur, frivillighet og folkehelde: Akershus 
fylkeshusflidslag - årsmelding 2017 med overføring av tilskudd til lokallagene i Akershus fra møte i 
Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.12.2018 i Akershus fylkeskommune:

Votering: Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
1. Årsmeldingen 2017 tas til orientering. 
2. Tilskuddsmidlene som har vært tildelt direkte til fylkeshusflidslaget og lokallagene fra 2015 til og 
med 2018 tildeles fylkeshusflidslaget i sin helhet fra og med 2019, med de føringene som ligger på 
Akershus fylkeskommunes nettsider for ordningen.

I 2018 var det 13 lokallag av i alt 23 som har søkt om tilskudd. Det ble tildelt totalt kr 748 759, 
hvorav kr 494 000 har gått til lokallagene. 

Lag Tildeling/kr
Akershus Fylkeshusflidslag 254 759
Bærum Husflidsforening 85 000
Fet Husflidslag 20 000
Frogn Husflidslag 60 000
Hemnes Husflidslag 8 000
Lørenskog Husflidslag 29 000
Nannestad Husflidslag 75 000
Nesodden Husflidslag 30 000
Nittedal Husflidslag 46 000
Skauen Husflidslag 20 000
Skedsmo Husflidslag 43 000
Ski Husflidslag 30 000
Ås Husflidslag 48 000
Total tildeling 748 759

Tilskudd til lokallagene fra Akershus Fylkeshusflidslag 

Akershus Fylkeshusflidslag satte i 2018 av kr 50 000 til stipend for kurslærerutdanning.
Flere lokallag har meldt behov for tilgang til flere kurslærere og vi ønsket å gi nye og gamle 
kurslærere mulighet til å delta på fordypningskurs eller etterutdanning på områder som husflids-
lagene ser behov for. Ønsket effekt av stipendordningen var supplering av antall kompetente 
kurslærere som kan benyttes i lokallagene. Mottaker måtte forplikte seg til å holde kurs i etterkant 
samt bidra som ressursperson innen Akershus Fylkeshusflidslag. 
Søknader innen emner som omfattes av Norges Husflidslags satsninger ble prioritert.
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Ved fristens utløp var to søknader mottatt.
• Elisabeth Bøhler (Lørenskog) – sommerkniplekurs kr 10.000  - innvilget. 
• Annikken Ree (Bærum) - strikkesymposium i Estland kr 7.500 - innvilges under forutsetning at 

hun holder kurs i Akershus i løpet av 2018/19. Det må bekreftes før utbetaling. 

Kr 25 000 ble bevilget til gjennomføring av NM Design og søm i regi av Norges Kjole- og drakt-
syerforbund .

Fylkeslaget har også kjøpt inn 2 knivblokker som ble brukt på medarbeiderkurset og kan lånes ut 
til lokallagene. 

Støtte til smale kurs
Kr 40 000 ble omdisponert til støtte til lokallagenes planlagte kurs som enten har rødlisteteknikk, 
har dyre kurslærere, er smale eller forventet lavt deltakertall. Fristen for søknad var 1. desember. 
Følgende lokallag fikk tildelt midler under forutsetning at kursene blir gjennomført: 

Søkere Kurs Vedtak
Asker Trykk ty 13 250
Bærum Fermentering   2 500
Fet Produktfotografering   2 900
Oppegård Motivfletting i mexikansk fletting   2 700
Skedsmo Korger av kløyvd virke og tau av lindebast 13 250
Ullensaker Nupereller, filering og smøyg   2 700
Ås Dysterskrinet - rødlisteprodukt   2 700
Totalt 40 000

  Under: Bilder fra paralellseksjonene på medarbeidersamlingen lørdag 10.november.



10

Regionene/lokallagene i Akershus Fylkeshusflidslag

Vestregionen
Asker Husflidslag

Intro
Asker Husflidslag ble stiftet i 1932. Vi holder til på Asker Preste-
gård, hvor vi disponerer hovedhuset, drengestuen og stabburet. 
Her foregår det meste av lagets aktiviteter, bortsett fra tre-
arbeid hvor vi låner lokaler på en skole. Kontoret er lokalisert til 
Hasselnøtten i Asker sentrum. Her holder også medlemmenes 
salgsutstilling til. 

Kurs
Det ble satt opp 56 kurs, 42 av disse ble gjennomført med 111 
deltakere i vårsemesteret og 119 i høstsemesteret.

Læringsverksted
Vi har hatt 23 læringsverksted inkludert håndarbeidstreff og jule-
tregruppe. Det var 108 deltakere på høsten og 115 på våren. 

Ung Husflid
Det er avholdt 11 medlemsmøter med 18 barn hver gang. 
Alderssammensetningen ligger i hovedvekt mellom 8 og 10 år. 
Det er flest jenter.
I vår- og høstsemesteret har det vært fast 2 voksne og 1-2 
assistenter. 
Det er laget makrame, fuglekasse, perlevev, broderi, toving, prikking av mønster på ull, søm med 
maskin, brikkevev, bokbind, snekring av syskrin, maling med gamle teknikker, toving av ull, tre-
arbeid, treknagger, linengler og julepynt i naturmaterialer.

Vi har arrangert to kreative sommeruker (uke 26 og 33) med hhv 21 og 16 deltakere. Temaene var 
møbeltapetsering, trearbeid, knipling, plantefarging, stofftrykk med trykkblokker, søm på maskin, 
broderi og sting, håndsøm og toving.

Møter og aktiviteter
Det er avholdt 11 styremøter i tillegg til ett stort styremøte hvor også komiteene er invitert til infor-
masjon og sosialt samvær.

• Årsmøte 28.02. på Prestegården med foredrag om Asker Prestegård med Peter Paaske og 
Elin Flaaten. 

• Vårmøte 11.04. på Asker Prestegård med besøk av strikke-entusiast og forfatter Gunn  
Birgirsdottir. 

• Kulturuken i Asker 23-27.05, både salgsutstilling og deltakelse fra styret. 
• Museumsdagen 27.05. på Asker Museum. Asker Husflidslag demonstrerte husflidsteknikker for 

barn og voksne. 
• Kursledersamling 23.08., informasjon og sosialt samvær. Enkel servering. 
• Askerdagene 20-22. september. 
• Høstmøte 26.09. med toving som tema. Praktisk verksted, loddsalg, kaffe og kaker. 
• Åpent hus 13-14.10. på Asker Prestegård. Utstilling Kunst rett vest v/Rigmor Bové samt 

demonstrasjon av ulike håndverksteknikker. 
• 20.10. Barnas Verdensdager. Praktisk verksted for barn med toving som tema. 



• 10.11. rulling av duker på Asker Prestegård. 
• Julemøte 28.11. på  Asker Prestegård med juleverksted, julegrøt og julefortellinger.  

Loddsalg, kaffe og kaker. 
• Ringledersamling 04.12., informasjon og sosialt samvær. Enkel servering. 

Mandag kveld og onsdag formiddag er det håndarbeidstreff på Hasselnøtten.
Den tradisjonsrike Husflidsmessen ble avviklet 23.-25. november på Venskaben.
Hasselnøtten ble malt utvendig i sommer. En stor jobb utført på dugnad.

Bærum Husflidsforening

Intro
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 2018 arrangert kurs i flatvev, vevkurs teori, bunadskurs: skjorter, bomullsbunad, 
festbunad kvinne og mannsbunad, knipling, redesign, hekling, tvebandstrikk, hardangersøm, 
filt en hatt, påskemoro med toving, båndbroderi, skinn-
fell, perlesmykker, meksikansk fletting, møbeltapetsering, 
pil-fletting, toving av tøfler, stor nisse, stor dukke, mikro-
makrame, flette stolsete og julekurver, ølhøne, 

Ringer
Husflidslaget har hatt ringer i skinn/skinnfell, brikkevev, 
billedvev, meksikansk fletting, spinning, ølhøne, garn-ring, 
tæger, knipling, fargesirkel, dag-ring tekstile aktiviteter og 
dag-ring i sløyd med karveskurd, sveip og treskjæring

Ung Husflid
Vi har 44 medlemmer fra 4-26 år og har hatt følgende 
aktiviteter i 2018.
To weekendkurs i søm – ett vår og ett høst.
Ett weekendkurs høst i diverse teknikker for å lage jule- 
presanger.
Sommerskole for barn første uken av sommerferien, 28 
barn fra 9 til 13 år deltok. Kjøkkentjeneste og baking er 
alltid svært populært. Aktivitetene ellers var søm, stoff-
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trykk, spikking, snekring, perling av armband, snurring av hoppe- 
tau, veving. Nytt av året var dreiing.
Andre barneaktiviteter var påskeverksted og juleverksted. 

Møter og aktiviteter
Temamøter: Vi har arrangert 4 temamøter i 2018.
• Sissel Brevik presenterte liv i leire, godt mottatt av de 11 frem-

møtte.
• Kirsten Richter om vask og stell av bunaden - 21 fremmøtte.
• Rauma Ullvarefabrikk og Stoffhjørnet viste oss høstens strik-

kemodeller, stor oppslutning - 64 fremmøtte.
• Greta Schrøder presentasjon av søm i saueskinn, svært  

populært - 27 fremmøtte.
 
Husflidskafeer – vi har arrangert 5 husflids kaféer i løpet av året. 
Det er mange som deltar på disse møtene og vi får gode tilbake-
meldinger. De som møter synes det er veldig hyggelig. 
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 strikket 
griser som julepynt til juletreet på Bærums Verk.
Sommerfest for kurs og ringledere. 
Grøtmøtet i desember. 

Wøyen-dagen 26. mai var også i år en stor suksess med mange 
utstillere. 
Høsttur – gikk denne gangen til Kongsvinger Festning og Eda 
Skanse.
Høstmarkedet: Også i år hadde vi markedet over to dager, og 
besøket var godt.

Deltagelse på eksterne arrangementer: 
Bærums Verk dagene i juni, markedsføring av bunad og barna 
fikk lage hoppetau. 
Høsttakkefest Bærums Verk i september, markedsføring av bunad og 
barna fikk lage hoppetau.
St.Hansaften på Høvikodden med blomsterkransbinding. 
Sandvika Byfest i august med presentasjon av diverse teknikker, tov-
ing av tøfler. 
Oslo Syfestival i Sandvika hvor Bærums bunaden ble promotert.

Samarbeid
Bærum Husflidsforening samarbeider med Asker Husflidslag om kurs, 
og har hatt et regionalt møte i år. Vi samarbeider også med Bærum 
Kulturråd om arrangementet Sandvika byfest. 

Rødlisteteknikk
Bærum Husflidsforening har valgt Ølhøne som vårt «Rødlisteprosjekt» og arrangerte kurs i 
dette i 2018.  Vi har også to ølhøne-ringer, meget aktive deltakere.
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Region Nedre Romerike vest

Lørenskog Husflidslag

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

Kurs
Det ble i 2018 arrangert følgende kurs: 
Filering, lage store kvisthjerter og kvistballer, 
makramésmykker for nybegynnere, makramé 
for videregående, sliping av verktøy og kniver, 
smykker i tekstile teknikker, sprang, kniplinger, 
karding og spinning, tredreiing for begynnere 
og litt øvet, søm av eget sommerantrekk, patch-
work, brodering og montering av bunad, lage 
stor nisse, meksikansk fletting, julepynt av natur-
materialer, figurskjærerkurs.

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

Ung Husflid 
Lørenskog hadde Ung Husflid-kurs både vår og høst 2018 med til sammen18 barn. Aktivite-
tene var maskinsøm av kjole og vesker, makramé, kabylsk vev, spikking av seljefløyte, strikking, 
påskepynt, toving.

Møter og aktiviteter
Det ble arrangert 8 temamøter i løpet av 2018. Temaene var «Kult å sy» (patchwork), «Kritkrot-
ing», «Kniplinger», sommeravslutning med utstilling av produkter laget av medlemmene, «Filer-
ing», «Meksikansk fletting», «Kornellkranser» og julemøte.

• Vi arrangerte strikkekafe og applikeringskafe som begge 
hadde møter hver 14. dag på formiddagen.

• Strikkekafe på kveldstid er arrangert ca. 1 gang pr. måned 
i 2018. Dette er kombinert med UFO-kvelder og er svært 
populært (totalt 8 møter).

• I juni, juli og august har vi hatt totalt 4 møter med  
«Sommerquilt» som åpent hus.

• I mai deltok vi på Den kulturelle skolesekken hvor alle kom-
munens 6. klassinger deltar. Lørenskog Bygde 
museum står som arrangør for arrangementet, og Hus-
flidslaget, Bygdekvinnelaget, Hagelaget og Historielaget 
bemanner stasjonene. Husflidslaget dekket 2 stasjoner:   
Ull (karding og spinning) og lompebaking.

• Vi har deltatt på 4 markedsdager ved sykehjem i Løren-
skog, hvor vi har vist diverse håndarbeidsteknikker og  
stekt sveler for beboerne. 
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• 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.

• I januar/februar og i oktober 2018 stilte vi som strikkehjelp ved hhv. Solheim skole 
     (4. klassetrinn) og Luhr skole (6. klassetrinn) i Lørenskog. Totalt 6 medlemmer deltok fordelt 
      på  i alt 7 dager (11 økter).
• 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 
helg i advent. I 2018 var det rekordstor oppslutning med 65 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 et svært stort arrangement, med underholdning av tryllekunstner for barn, dansemusikk for 
voksne og stort St. Hans bål. Publikum strømmer til, anslagsvis er det nok 1000+ som kommer 
hvert år, men selvfølgelig avhengig av vær. 

• Vi har ellers kafédrift ved alle større arrangementer på Skårer gård.
• I 2018 arrangerte vi sommertur til Kongsvinger og Finnskogen og juletur til Hovinsholm gård på 

Helgøya + Domkirkeodden i Hamar.

Samarbeid
Lørenskog Husflidslag samarbeider med:
•  Lørenskog kommune: Den kulturelle skolesekken, Aktiviteter ved sykehjem i kommunen og 

med Solheim og Luhr skole (strikkehjelp)
• Lørenskog Bygdemuseum (Akershus fylkesmuseum): Leie av lokaler, Deltakelse i driftsråd,
     Samarbeid 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 samt karding og 
spinning som «Rødlisteprosjekt». 
Våren 2018 ble det arrangert kurs i karding/spinning, og 
både vår og høst arrangerte vi læringsverksted i 
tægerbinding.

Annet
Et av medlemmene i Lørenskog husflidslag er blitt utnevnt til æresmedlem i laget. Dette gjelder 
Signe Irene Berg som har utrettet masse både innen organisasjonen og som tradisjonsbærer av 
mange rødlisteteknikker.

Signe Irene var med og stiftet Lørenskog husflidslag i 1982, og 
har vært både leder og studieleder. Hun har vært kurslærer ved 
utallige kurs i både brodering og montering av bunad, plante-
farging, tægerbinding, karveskurd og karding og spinning. Hun 
har også holdt kurs på både Raulandsakademiet og håndverks-
senteret på Dovre.

Signe Irene har tidligere brodert alterduk til Skårer kirke, og har 
nå påtatt seg å også brodere en til Lørenskog kirke. Hun har 
også laget kollektbøsser i tæger til Elverum kirke.
Vi er takknemlig for å ha en dame som Signe i laget vårt!
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Nittedal Husflidslag

Intro
Nittedal husflidslag holder til på Utheim Grendehus i 
Nittedal kommune og ble stiftet i 1983. 
Vi disponerer «Hemsen» med møterom og kjøkken.

Kurs 2018
Det ble arrangert kurs i søm av klær, lappe-søm, 
strikkemix, strikkekvelder, kniplekurs – smykkekurs. 
Høst: Kniplekurs, sømkurs, kranser av naturmaterialer. 

Løringsverksteder 2018
Billedvev, toving, karveskurd, skinnsøm/tæger, lappesøm, knipling/ nupereller, hardangersøm, 
lappesøm m/lærer, brikkevev. Høst: billedvev, karveskurd, toving, skinnsøm, tæger, lappesøm, 
knipling, hardangersøm, brikkevev, lappesøm m/lærer.

Ung Husflid 
Vi har 33 barnemedlemmer og 20 ungdommer.
Det ble arrangert 4 kvelder på våren og 4 på kvelder på høsten med ulike teknikker. Det deltok 15 
barn vår og 15 barn høst på disse kveldene. De sydde toalettmapper, puter og penal og gryteklut-
er på symaskin. Tovet sauer, strikket ugler og mobiletui, vevde bånd på brikkevev og lagde spon-
kurver pyntet med røde bånd og spikket smørkniver og nisser.

Ungdom
Det ble arrangert kniple- og sømkurs for ungdom..

Sommerskolen
Ble gjennomført uke 26. Det deltok 35 barn og 6 ungdommer.
Ungdommene holdt til på Hemsen og sydde seg kjole.
Barna kunne velge mellom å sy på symaskin, strikke, hekle, veve, 
spikke, lage smykker, tove/nålefilte, dreie og lage hoppetau. Vi 
fikk besøk av dreier Jørgen Bleken 2 dager. Fredag inviterte vi 
foreldre, besteforeldre og søsken til utstilling, pølser og frukt. 

Nordisk Ungdomsleir
Ble arrangert på Romerike folkehøgskole 8.-12. august.
Nora og Andrea Langdal deltok fra oss og underviste i knipling.

Kulturfaktor
Nittedal kommune arrangerte Kulturmarked ved Kulturhuset «Flammen» 8. september. Husflids-
laget deltok med barneaktiviteter, nålefilting og hoppetau. Vi solgte også pakker med garn og 
mønster til Nittedalsvotten og delte ut programmet vårt.

Juleverksted
Dette ble arrangert på Biblioteket i år. Vi hadde 4 stasjoner: Nålefilting, fargelegge kort, enkle 
kurver og «monsterbokmerker». Gratis kaffe, saft og pepperkaker til alle.

Møter og aktiviteter
• Åpent møte. Informasjon om vårens kurs og aktiviteter.
• Årsmøte. Liv Øyen Strind fra Norsk Nuperelleforening kom på besøk og fortalte om  

«Nupereller – fra blonde til dørmatte».
• Husflidshelg på Utheim 3.-4.mars
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• Åpent møte på Hemsen. Kristin Holte fortalte om den nye boka si «fra kritkroting til kofter».
• Dugnad på Hemsen, vi ryddet og vasket. Avsluttet med pizza.
• Åpent møte. Informasjon om høstens program.
• Kulturfaktor 2018. Vi deltok med stand og barneaktiviteter.
• Lagekveld. Vi lagde premier til lynlotteriet på husflidsmessa. «Snømannssuppe og nisser».
• Husflidsmesse på Utheim 10.-11. november.
• Juleverksted for barn m/foreldre på Biblioteket.
• Det har vært «Åpent hus» hver onsdag gjennom hele året.
• Vi har hatt 9 håndarbeidskafeer på forskjellige steder i bygda.

Turer
Sommerturen gikk til Blaafargeverket. 32 stykker deltok.
Syhelg hos Lapp-Elisa i Sverige.
Juleturen gikk til Maihaugen og julemarkedet der, full buss.

Samarbeid
Nittedal husflidslag samarbeider med Nittedal Knivlag. Knivlaget bidrar på Ung Husflid og Som-
merskolen 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 knipling.



Rælingen Husflidslag

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

Kurs
Det ble i 2018 arrangert til sammen 10 kurs: 4 kurs i Bunad, 2 dag 
og 2 kveld. 1 redesign, 4 quiltekurs og 1 magic loop strikkekurs. 

Læringsverksteder
Husflidslaget har hatt læringsverksteder i vev, lappeteknikk, bunad 
og broderi.

Ung Husflid
Det har deltatt 10-11 jenter på hvert kurs. De har jobbet med vev-
ing, lappeteknikk, strikking 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. Det har vært 
veldig populært med ung husflid dette året, og vi har hatt ventelister på begge semestrene.

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 1 årsmøte. Møter med Kulturrådet, Kulturforum og 
Historielaget. Vi har deltatt på medarbeiderkurs, regionsmøter og årsmøte i AF. VI har hatt vår-
marked og stort julemarked på Heimen, og høst og julemarked på Bygdetunet i samarbeid med 
Historielaget og Bygdekvinnelaget. Vi har hatt strikkekafe med veiledning på Rælingen bibliotek 
4 kvelder, vår og høst 2018.

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 2018 har det vært et tett samarbeid med Kulturetaten om produksjon av kostymer til spelet 
Dølgsmål som ble framført på Bygdetunet høsten 2018. Det ble sydd kostymer til 11 tjenestefolk, 
skjorter, skjørt, bukser, forklær, sjal og hodeplagg. 

Vi har opplevd økt aktivitet i laget 2018. Mange medlemmer har bidratt med kostymeproduksjon, 
det kommer flere på medlemsmøtene, kursene er fulle og vi har vervet flere medlemmer.
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Skedsmo Husflidslag

Intro
Skedsmo Husflidslag holder hus i gamlebanken Tingvold i 
Gjoleidveien på Skedsmokorset. Laget ble stiftet 1978. Her 
disponerer vi vevstue, treverksted, møterom, kontor, kjøkken 
mm. I tillegg har vi store utearealer hvor vi om sommeren 
arrangerer kreativ uke, sommerskole for barn. Vi leier i tillegg 
rom på Tærud gamle skole til vevkurs og på skolekjøkken rundt 
omkring til mat og fargekurs.

Kurs
Det ble i 2018 gjennomført kurs i lærarbeid, bunadsøm (4), tre-
skjæring (2), skinnfellsøm (2), toving og nunofilting (8), 
strikking (5), frihåndsquilting (2), brikkevev, pilfletting, makrame 
(2), veving (2), plantefarging, soppfarging, kiper, søm av skjørt, 
grutensåpe, lappeteknikk – kaffebrikker, sylte/rull og jule-
verksted for voksne, totalt 38 kurs.

Læringsverksteder
Husflidslaget har hatt læringsverksteder i tre/spikking, skinnfellsøm, veving, lappeteknikk, toving, 
spinning, billedvev og lefser. Hver onsdag formiddag ble det arrangert husflidstreff. 

Ung Husflid
Vi har mange Ung Husflid-medlemmer og har arrangert 3 kurs. Våren hadde vi kurs i ragquilt-
tepper. 18 barn sydde store flotte tepper. Høsten var det kurs i hekla sitteunderlag med dekor av 
nåle-filting og kurs i strikka sminkepung med glidelås

Den første uken i skoleferien arrangerte vi sommerskolen «Kreativ uke» med 132 barn og totalt 35 
medhjelpere. Vi var med på Barnas Dag på bygdemuseet og lagde leselopper med mange barn 
(toving og slyngestokker). Vi hadde også 80 barn og 50 voksne innom på juleverkstedet 2. lørdag i 
advent. 
I tillegg har vi bidratt med aktiviteter i kulturell skolesekk, på biblioteket, på verdens kuleste dag og 
på Nordisk Husflidsleir.

Møter og aktiviteter
I løpet av året har vi hatt 7 temamøter om bl.a. plantefarging, makrame, bunad og pileflett.
Vi har hatt 9 strikkekaféer på Tingvold og 3 på biblioteket.

  «Ut i det blå-turen» gikk til Havnås gamle  
   skole og vi fikk artig foredrag med for-
   fatterne bak boka «Kirkekofter». Vi hadde 
  40 årsjubileum 19/6 med fest på 
   Skedsmo bygdemuseum og jubileumstur  
   til Gudbrandsdalen i september.  

   I forbindelse med «Den kulturelle skole-
   sekken» i Skedsmo kommune stiller laget  
   med formidlere til aktiviteter for 7. klasse 
   (Husebydagene) og 6. klasse (Viking-
   dagene).    
                                                                     



Julemarkedet ble tradisjonen tro holdt på Skedsmo Bygdemuseum første helga i advent.  
Juleverksted for små og store ble arrangert lørdagen etter. 

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

Rødlisteteknikk
Skedsmo Husflidslag har plantefarging som «Rødlisteprosjekt» og arrangerte kurs og foredrag om 
dette i 2018.

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. 
trafikkforhold utenfor huset samt ei bratt trapp inni huset for å komme opp 
til møterommene.

Kurs 
Det ble i 2018 arrangert kurs i strikkemaskin (vår og høst), bunadssøm og 
montering (vår og høst), keramikk, lefsebaking, toving av sitteunderlag og 
betongstøping, alle med mange deltakere. Spikkekurs ble også gjennom-
ført våren 2018, men da kun med 2 deltakere.

Læringsverksted
Husflidslaget har hatt læringsverksted i vev, brikkevev, billedvev, toving, 
dukker/nisser, bunad, sølvarbeid, sprang og trearbeid.

Ung Husflid 
Fet Husflidslag arrangerte juleverksted for barn i forbindelse med julemarkedet og bidro også med 
Sommeraktivitet som er fellesarrangement organisert av Frivilligsentralen i Fet Kommune hvor 
frivillige lag og foreninger tilbyr aktiviteter av ulike slag uke 1 i skoleferien. 
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Møter og aktiviteter 
2018 har vært et jevnt, godt år med bra frammøte på åpne arrangement og god bredde i temaene. 
Gjennom året har det vært avholdt 7 medlemsmøter med temaer som strikking, hakking og pjoning, 
bruk av strikkemaskin, bunad og bunadstilvirking, karveskurd, besøk på verksted på Fetsund Lenser, 
prising av varer på messer, samt tur til Norsk Folkemuseum med guidet omvisning inklusiv selbuvot-
tutstillingen. Sistnevnte arrangement ble avrundet på Peppes Pizza på Skøyen. Vellykket ettermid-
dag og kveld. Fet Husflidslag er årlig med på Skauendagen som er et felles arrangement for alle friv-
illige lag og foreninger i august, samt julemarkedet på Fetsund Lenser. Stemningsfullt og hyggelig.

Samarbeid
Fet Husflidslags 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». Også i 2018 fikk spranggruppa invita-
sjon til å delta på seminar i regi av Regional Museum i Ozaj i Kroatia for å formidle kunnskap om 
nettopp sprang. Her var det utstillere fra hele Kroatia, mye kniplingsarbeid og nupereller i tillegg 
til sprang. Vår erfaring er at mange prøver å holde gamle håndarbeidsteknikker i hevd, noe som 
er positivt. Internasjonal kontakt og erfaringsutveksling foregår på slike møteplasser og på nett. Vi 
takker Akershus Fylkeshusflidslag for støtte som bidro til at denne gruppa også i 2018 kunne delta 
på seminar, og fortsetter jobben med å spre kunnskap og glede.

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 
I 2018 ble det arrangert kurs i nålefilting, brødbaking i steinovn, meksikansk fletting samt 
lefse og flatbrødbaking. Vi har måttet avlyse noen kurs på grunn av for liten interesse/ manglende 
påmeldinger og ett kurs ble avlyst på grunn av kursleders sykdom.

Ringer 
Husflidslaget har hatt 2 stk vevringer, skinnfellring,  lappering og billedvevring.
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Ung Husflid 
har 12 b/u-medlemmer. Vi har hatt to «småkurs» 
vår og ett kurs høst for Ung Husflid.  Barna er 
ivrige og lærevillige. De har laget enkle ting i 
skinn/gummi, småting i tre samt sydd pompa-
dour.

Møter og aktiviteter 
Vi har temakvelder som er åpne for alle (også 
ikke-medlemmer) hver måned med ca. 20 del-
takere hver gang. 
• Temaer har vært: slindring, brette kortholder, sy pompadour, betongstøping, redesign, brette 

stjerner av papir/bånd.  
• Høsten 2018 hadde vi en stor temakveld hvor vi hadde invitert Anne-Berit Wenger Flo som 

holdt sitt foredrag «Lykkelig er den som eier en bunad» for ca. 50 fremmøtte.  
• Videre har vi hatt årsmøte samt julemøte med grøt og nålefilting av hjerter.
• Likeledes har vi strikkekafe den første torsdagen i måneden. Strikkekafeen, som har vært holdt 

på Trines go’kaker er populær og det møter opp mellom 15 og 25 deltakere hver gang. 

Vi blir også invitert til å delta på forskjellige arrangementer rundt om i kommunen og forsøker så 
langt det går å delta på de fleste av disse.

Samarbeid 
Grende Husflidslag samarbeider med Veslestua. (Garnbutikken på Sørumsand som selger 
garnpakker til Sørumvotten og Sørumgenseren.) I tillegg samarbeider vi med bokhandelen på 
Sørumsand som også selger også oppskriften til votten og genseren. Samarbeidet omfatter  også  
større strikkekafeer og temakvelder.

Rødlisteteknikk 
Grende husflidslags rødlisteprosjekt «Vevteori og oppsett av stor vev» nærmer seg ferdig.



Hemnes Husflidslag

Hemnes husflidslag har i 2018 hatt to hovedmål, å 
skaffe nye lokaler som dekket alle behovene våre 
og få vervet mange nye medlemmer. 
I april hadde vi åpningsfest av våre ny-oppussede 
lokaler som vi får leie av kommunen, og for en 
lykke!! 
Stor stas med åpning av ordfører, marsipankake og 
champagnebrus. Vi har fått plass til alt vi ønsker, og 
endelig eget rom til vevene våre.

Nye lokaler med sentral beliggenhet, gir mulighet til 
aktivitet som er mer synlig i lokalsamfunnet! Og ved utgangen av 2018 hadde vi 104 medlemmer, 
gjenomført stappfulle kurs og servert mange unger kveldsmat etter ung husflid. Vi er på vei opp og 
fram, og Hemnes husflidslag har i 2018 blitt både store og synlige!

Høland Husflidslag

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

Kurs
Vi har hatt kurs i støping av betong.
Vi har også hatt korte kveldskurs med instruktør i form av temakvelder:
• Strikking av kongleluer
• Hjerte av bjørkekvister
• Montering av kofte
• Strikking av forskjellige vrangborder
• Binding av dørkrans av edelgran

Læringsverksted
Vi har hatt læringsverksted i vev, brodering, treskjæring og lappeteknikk.

Ung Husflid
Vi har ingen aktiviteter innen Ung Husflid.
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Møter og aktiviteter
Vi har hatt 7 temamøter i tillegg til årsmøtet. 
Vi har hatt strikkekafe på Kjelle Videregående Skole; 14 møter med forskjellige teknikker, bl.a. 
strikking av 25 oransjeskjerf som bidrag til Kirkens Bymisjon.
Vi var vertskap for vårens regionsmøte øst.
Sommerturen gikk til Hamar med omvisning både på Domkirkeodden og på Kirsten Flagstad 
Museum.
Vi deltok på «Stuttreist og Himlaga», en matfestival i Aurskog-Høland, med presentasjon av laget 
og salg av produkter. 
Høland Husflidslag er avhengig av lotteri for å dekke løpende kostnader til husleie og drift. 

Rødlisteprosjektet
Rødlisteprosjektet vårt «Point Lace» (Lissebroderi) er avsluttet.

Vi kan følges på Facebook.

Skauen Husflidslag
 
Intro
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 
Vi har gjennomført kurs i kalkmaling, sitteunderlag, perlebrosje, quilt-
ing, fusspute, pilfletting betongstøping, makrame, spinning og skinn-
felle
 
Ringer 
Det har vært vevering hver onsdag og annenhver mandag har det 
vært strikkekafe og lappering.

Utstilling
I sommer har vi hatt en utstilling med navn «Typisk norsk – ikke bare 
norsk». Denne var åpen i helgene hele sommeren og ble godt besøkt.

Husflidsdagen
Husflidsdagen ble markert med høstmarked og kurs i trykk på skin-
nfeller for Ung Husflid. Høstmarkedet hadde oppsving på antall utstillere og et høyere antall 
besøkende enn i 2017.
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Tur
Det ble arrangert busstur til Silkeveven og Norsk Skogmuseum 
på høsten. Her deltok 15 personer. 

Markeder
I tillegg til høstmarkedet i forbindelse med husflidsdagen hadde 
vi vårt årlige julemarked i desember. Årets julemarked fikk en 
flott omtale i Romerike Blad og var som vanlig fylt opp med 
flotte utstillere og mange gjester.

Medlemsmøter
Vi har også hatt noen temakvelder som har vært veldig populær. 
Spesielt temakvelden «Kreativ strikk» med Gunn Birgirsdottir i mars 
gikk over alle forventninger med hele 45 deltakere. Ellers har vi hatt 
temakveld med hakking og lysdypping.

Ung husflid
Ung Husflid har hatt god oppslutning på sine aktiviteter. Vi har samar-
beidet med 2 skoler som har delt ut flyers til elever i forkant av tema- 
dagene vi har hatt og det har fungert kjempefint. Det var i år stor 
interesse for påske og juleverkstedene våre. Av aktiviteter har det 
vært to spikkekurs, trykk på sitteunderlag i skinn og trykk på handle- 
nett. Det har også vært arrangert juleverksted med godt oppmøte.

Rødlisteteknikk 
Vi har valgt fusspute som rødlisteteknikk. Her har det vært arrangert kurs hvor deltakerne fikk lære 
teknikken og laget sin egen fusspute. 

Region Øvre Romerike

Eidsvoll Husflidslag

Intro
Eidsvoll Husflidslag holder til i eget hus, Badeløkka. Huset er en stor, 
grå, eldre sveitservilla fra forrige århundreskiftet vis-a-vis Felles-
kjøpet, i bakken opp mot Eidsvoll kirke. Bygget har huset offentlige 
kontorer og har også en gammel fengselcelle i kjelleren. Badeløkka 
har kjellerrom hvor vi snekrer og lager takkebakst og kjøkken og stor-
sal med plass til å sette opp systasjoner, holde lagedager, strikkekafè 
og selskaper. Vi har også et mindre møte- og kursrom og rom for utstyr 
og materialer. I to hele etasjer er vevstoler sterkt prioriert for å ivareta 
lagets lange og stolte tradisjon på området. 

50-årsjubileum
Eidsvoll Husflidslag har en lang historie. I 1968 ble laget «stiftet 
på nytt» og 8.desember 2018 hadde vi markering av 50 år med 
kontinuerlig aktivitet. 

Kurs og ringer
Veving står sterkt i Eidsvoll Husflidslag og laget har både 
vevkurs og vevring. I tillegg er det ringer i karveskurd, knivlaging 24
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og strikking. Kurs i lefsebakst er en gjenganger og vi har også hatt 
kurs i søm. 

Ung husflid
Fast aktivitet er lagedager for barn, som gjennomføres to dager i 
høst-, vinter- og sommerferie. I tillegg stiller vi hvert år med 
hoppetaulaging under sesongåpningen på Eidsvoll Bygdetun. 

Møter og aktiviteter
I tillegg til temamøte, i samarbeid med Bygdekvinnelaget, gjennom-
førte vi uformelle kveldstreff/strikkekafè 7 ganger i 2018. 
Laget har også deltatt på Åpen Gård-arrangement, to julemarkeds-
dager i Sundet og to markedsdager på Eidsvoll Bygdetun. 

Rødlisteteknikker
Eidsvoll Husflidslag har hatt fokus på kontstrikk og karveskurd. 
Tidligere år har laget hatt kurs og ring i kontstrikk, men siste år har 
det ikke vært aktivitet knyttet til denne teknikken. Ring i karveskurd går jevnt og trutt.

Utstillinger og egne produkter
Laget har flere egne mønstre/produkter. Fra tidligere har vi Eidsvollduken, strikkegenser, -votter og 
-pannebånd. I mars 2018 kom også mønster til strikketøffel med Eidsvollmønster. Produktene har i 
året som har gått vært stilt ut to steder i nærmiljøet, i Eidsvoll Bibliotek og på Kaffehjørnet i 
Sundet. 

Hurdal Husflidslag

Intro
Hurdal Husflidslag holder til på Fjøset på Brustad gård og ble stiftet 1977. Vi disponerer vevstue 
på fjøset som brukes til kurs og strikkekafeer. Vi disponerer også en sløydsal på Hurdal verk folke-
høgskole.

Kurs
Det ble i 2018 arrangert kurs i rosemaling, skinnfellsøm, tre-
dreiing og akvarellmaling.

Ringer
Husflidslaget har ikke hatt noen ringer i 2018.

Ung Husflid
Vi har ikke Ung Husflid

Møter og aktiviteter
Vi har hatt 31 strikkekafeer hvor vi har hatt temaer som sokkestrikking, toving av hønefamilie og 
toving av sitteunderlag med nålefilting.
I 2018 var det 30 år siden vi startet med julemarked. Dette markerte vi med «Det grønne skifte», 
som gikk ut på å strikke så mange grønne sokker som mulig. Vi ønsket å donere disse til noen 
som hadde behov for noe varmt på beina. Det ble strikket totalt 105 sokkepar som ble donert til 
Kirkens Bymisjon og Frelsesarméen. Begge organisasjonene viste stor takknemlighet for gaven. 

Samarbeid
Hurdal Husflidslag samarbeider med Hurdal verk folkehøgskole. Vi leier sløyd- lokalene hvor vi 
holder dreie- og neverbindings kurs.
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Rødlisteteknikk
Hurdal husflidslag har valgt kontstrikk som sitt «Rødlisteprosjekt».

Nannestad Husflidslag

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

Kurs
For vår og høst 2018 hadde vi planlagt 13 ulike kurs i husflidslaget.
På de 10 kursene vi gjennomførte, var det til sammen 100 deltagere fordelt over de ulike kursene.
Vi hadde satt opp kurs med mange ulike tema, og etter forslag som hadde kommet fram i ulike fora.

Ringer
Vev er fokusområdet for Nannestad Husflidslag og det satses både på rekrutering av nye vevere og 
å opprettholde et godt og trivelig miljø for de erfarne.
Både Gledesrommet og vevsalen har vært flittig brukt i 2018. Det var kurs vinter/vår, med 32 del-
tagere. Det er også utleie av vever og noen private vever på huset. På «Gledesrommet» er det nå 5 
vever. På storsalen oppe, er det 14 vever og på kjøkkenet på loftet er det 3 private vever. Totalt på 
huset, står det mer enn 20 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!

Treskjæregruppen er dessverre lagt ned ved utgangen av 2018.

Pilflettegruppa treffes medjevne mellomrom og er i likhet med vevringen på
«Gledesrommet», selvgående.

Frk Dahls kafe – I 2018 ble alle strikkekafeene arrangert i eget lokale. De har vært arrangert i uker 
med ulikt ukenummer. Det har vært livlige kvelder med mer eller mindre strikking, loddsalg, kaffe og 
mye latter. Vi ønsker gjerne flere kafebesøkende, 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 kafe 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 2018 hatt 10 kvelder med ung husflid.
Antallet barn som har deltatt gjennom året har variert litt, men det har vært fra 12-17 barn hver 
gang. Aldersgruppen er fra 8-13 år. Vi har 4 faste instruktører også.
Vi har i løpet av året drevet med forskjellige aktiviteter. Sy-sertifikat er en aktivitet som har gått 
parallelt. Vi har nå fått nye symaskiner og gleder oss til åta fatt på nye utfordringer.
Vi har også heklet, strikket, tovet, laget armbånd, drømmefangere, drevet med makrame, billedvev 
og bakt potetlefser.

Sommerskolen
Sommerskolen 2018, 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 spikking, veving, søm og batikk som sto på pro-
grammet.Ungene koste seg skikkelig og skapte de fineste kunstverk! Skikkelig morsomt å se krea-
tiviteten blomstre.
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Møter og aktiviteter 
Laget har hatt 20 strikkekafeer, sommeravslutning og juleavslutning. Vi har også deltatt på 
Nannestadfestivalen. Vi har også arrangert julemesse for egne og eksterne salgsutstillere. 
Kari Schei var med å arrangere Nordisk Ungdomsleir.

Representasjon
Årsmøtet i Akershus fylkeshusflidslag. Nannestad Husflidslag deltok med tre representanter. Kari 
Schei ble dessuten valgt inn som vararepresentant i fylkesstyret.

Rødlisteprosiekt
Vev er satsningsområde for Nannestad Husflidslag, også for fremtiden. Vev er 
tidligere valgt som rødlisteprosjekt for laget.
Det vil bli lagt vekt på opplæring/kursing, slik at laget ivaretar og utvikler egen kompetanse på vev.

Nes Husflidslag

Intro
Nes husflidslag holder til på Årnes Gamle skole i Nes kommune og ble stiftet i 1981. Mange med-
lemmer er ivrige vevere på vår vevstue. Dessverre har medlemstallet vært synkende. Våre med-
lemmer blir eldre og eldre og vanskelig å rekruttere nye yngre personer.

Kurs
Det ble i 2018 averterte mange kurs så som filering, barnebunad, 
makramè, småskinn vesker i traktorskinn, billedvev. Dessverre var 
det for liten tilslutning for disse kurs, så de kom ikke i gang. Kurs i 
hardangersøm og takkebakst var vellykket.
        
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 had-
de mange barn som deltok. Vi deltok også på teddybjørnens dag.  

Møter og aktiviteter
Hver annen onsdag arrangerer vi strikke- og sykafeer på Årnes Gamle skole i samarbeid med Nes 
kommune. Dette er et tiltak som er godt besøkt. På disse kveldene har vi ulike temaer innen for
skjellige håndarbeidsteknikker.

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 ar-
rangerer husflidslaget salgsutstilling for sine medlemmer.  

Rødlisteteknikk
Nes husflidslag valgte filering som sitt «Rødlisteprosjekt ,og prosjektet 
er nå fullført. Det er lagt ut ti videoer med forklaring av teknikken på you-tube. I tillegg har vi gjort 
flere oppskrifter på filering tilgjengelig via vår hjemmeside på www.husflid.no



Ullensaker Husflidslag

Intro
Ullensaker Husflidslag ble stiftet i 1981. Vi holder til i Algarheim 
gamle skole. 
Rømningsveien er utbedret, men ellers er huset i dårlig forfat-
ning og trenger en grunnleggende rehabilitering. Vi disponerer 
verksted for trearbeid, aktivitetsrom, møterom, lager og kjøkken. 
I 2018 ble vevstua i Lund Grendehus lagt ned. Vevene er lagret 
Algarheim. 

Ullensaker Husflidslag ble tildelt kommunens Kulturvernpris for 
2018. 
Vi er stolte over å få Kulturvernprisen, og gjør vårt beste for å 
leve opp til denne æren. 

Kurs
Følgende kurs med lærer har vært gjennomført vår og/eller høst 2018: 
Bunadbrodering, bunadmontering, takkebakst, søm av veske, skinn småarbeid, hosebånd, søm av 
klær, kontstrikking, makrame og pynt i naturmaterialer. 

Læringsverksted
Husflidslaget hadde læringsverksted i knivmaking, figurskjæring, billedvev, skinnfell og søm. 

Ung Husflid
Ung husflid har hatt 16 kurskvelder med husflidsteknikker som strikking, toving, broderi, søm og 
spikking. I høst- og vinterferien var det en husflidsdag. 
På Kløftadagen, på Kulturminnedagen på museet og på Barnas kulturdag hadde vi hoppetau-
laging, perler, kabylsk vev og slyngstokk for barn. I desember var det lysdypping og kvistarbeider 
med elever fra Algarheim skole. 

Møter og aktiviteter
• Samarbeid med Ullensaker museum om 

temautstilling med utgangspunkt i  
Romeriksbunaden. En aktiv utstilling med vekt 
på det historiske og presentasjon av teknik-
kene og materialene som skal til for å produ- 
sere bunaden i alle varianter. 

• Håndarbeidskafe på museet med foredrag om 
Romeriksbunaden var markering av Husflids-
dagen

• Temamøte med Tone Skårdal Tobiassen og  
Ingun Grimstad Klepp med ullprosjektet 
«Krus».

• Barnearrangement på kulturminnedagen på 
Ullensaker museum med motto «Moro på museum». 

• Åtte strikkekafeer på Kløfta bibliotek og sju håndarbeidskafeer på Jessheim bibliotek, alle med 
tema. 

• Omvisning på Skrivergården Hovin med restaurerte kinesiske silketapeter og  
opprinnelig interiør.

• Sommerturen til Bærums Verk, Wøien gård og Asker museum.
• Høstmarkedet på Algarheim gamle skole med 27 utstillere og stort utvalg av produkter. 
• Julebutikk på Jessheim Storsenter hver dag i desember. 35 bidragsytere solgte ulike produkter. 
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Samarbeid
Samarbeider med Ullensaker kommune om 
lån av lokaler og barnas kulturdag. 
Med Ullensaker museum om tema-
utstillingen “Romeriksutstillingen - Damask 
og franske knuter” og med museet, Norden, 
Historielaget og Bygdekvinnelaget om 
Barnas museumsdag «Moro på museum».
Frivilligsentralen om Global kvinnefest. 

Rødlisteteknikk
Nålebinding er vår rødlisteteknikk, men 
kursvirksomheten i nålebinding vil ikke bli videreført. Presentasjon av nålebinding og ildsjelen bak i 
katalogen for våren 2018. Info om nålebinding ligger på vår hjemmeside, og vil bli oversendt 
Norges Husflidslag. 

Region Follo

Enebakk Husflidslag
Intro
Enebakk Husflidslag ble stiftet i februar 1995. Husflidslaget har ingen egne lokaler, men låner 
lokaler fra kommunen etter behov.  
Vi har fast låneavtale av sløydsalen på gamleskolen i Kirkebygda.

Kurs og ringer
i 2018 ble det arrangert kurs i akantusskjæring, flere kurs i tre- 
dreiing, både for nybegynnere og viderekomne og kurs i takke-
bakst.
Vi har dessverre måtte avlyse kurs i makrame og pilfletting pga. 
for få deltakere
Vi har en meget aktiv tredreiering som møtes hver onsdag, 
(unntatt de datoene som hovedlaget har temamøter). Muligens 
Norges største tredreiegruppe
Treskjærer- og håndarbeidsring som møtes på tirsdager
Strikkekafé i samarbeide med Kafé Latter (Ytre Enebakk) møtes 
2 ganger i måneden. Pilfletteringen har ikke hatt noen aktivitet i 
2018

Vi avholder temamøter første onsdag i måneden. Det er litt 
varierende oppmøte, avhengig av tema for møtene.

Husflidensdag: I Enebakk arrangeres husflidensdag samtidig 
med Enebakk bygdedag.  Dette er et arrangement med utallige deltakere (i 2018 var det 49 utstill-
ere) og som arrangeres i slutten av august. Husflidslaget hadde salg av produkter laget av med-
lemmene og demonstrerte diverse teknikker, bl.a. tredreing, treskjæring og knipling
Vi prøver også å innlemme rødlisteprosjektet (sløyd) i bygdedagen, med bl.a. snekring av fugle-
kasser for barn.

Andre aktiviteter
Dreie- og treskjærergruppene var godt representert på tretreffet som Norges husflidslag arrangerte 
på Blaker skanse, lørdag 7. april.
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På det omfattende kursarrangementet som Verktøy AS arrangerte i perioden 20.08-1.09, med båt 
fra Stavanger til Honningsvåg og i retur, deltok dreiegruppa med 5 deltaker. Jan Tore Solberg del-
tok som instruktør og Ulf Andersen demonstrerte verktøy.
I samarbeidet med Våg-senteret deltok tregruppa med demonstrasjon og salg av egne produkter 
lørdagen før farsdagen.

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 2018 arrangert kurs i skinnsøm, treskjæring, lefsebaking, flatbrød og potetlefsebaking, og 
lappeteknikk.

Ringer
Husflidslaget har ikke hatt noen fungerende ringer. Men vi møtes hver torsdag kveld.

Ung Husflid
Vi har fått en aktiv Ung Husflid som har arrangert mange 
fine aktiviteter for barn: Spikking, scrapbooking, lefsebaking, 
brodering, strikkekurs. Det har vært mellom 8 og 25 barn.

Møter og aktiviteter
Vi har hatt 5 temamøter med følgende temaer: Sau og ull, 
plante i krukker, sommeravslutning, strikketeknikker, ju-
leavslutning og Åpen dag i forbindelse med Kulturminneda-
gen. Vi har åpent hus med Strikke-/Håndarbeidskafé hver 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

Intro
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 2018 arrangert kurs i søm og sømteknikk, 
mikromakrame, brikkevev, takkebakst – flatbrød og 
potetlefser og takkebakst – rømmebrød og søtlefser, 
trådsløyd og pilfletting. 

Læringsverksteder
Vi har hatt følgende læringsverksteder i 2018: veving, 
sølvarbeid – ringsmykker, skinnfellarbeid og veskear-
beid – traktorslanger. 

Ung Husflid
Vi har ikke egen ung husflid aktivitet, har ett ungdomsmedlem. Vi har fokus på aktiviteter for barn 
og unge. Vi har arrangert den årlige husflidsdagen på To gård. Husflidsdagens tema var «Typisk 
Norsk- ikke bare Norsk», med hovedfokus på aktiviteter for barn; veving, toving og hoppetau-
tvinning. Dagen var som vanlig vellykket med god deltakelse. 

Møter og aktiviteter
Vi har gjennomført seks temamøter med fra 12 – 25 deltakere og mange 
ulike tema (mikromakrame, redesign, brikkevev mm). Styret har hatt 7 
styremøter og behandlet nesten 60 saker. 

I juni var vi på busstur til Blåfarveværket. En vellykket tur med 23 del- 
takere, nydelig lunsj, omvisning og flere morsomme utstillinger.

Nytt av året var deltakelse på Nesodden kommunes arrangement «Kyst-
kulturisten» på Strandpromenaden på Flaskebekk. Sjøsprøyt, hus-
flidsquiz, vind og blide folk, dette er et arrangement vi gjerne deltar på 
igjen.

Vi har også i år søkt eksterne midler og fått 30 000 kroner i tilskudd fra  
Akershus fylkeskommune. Midlene er bl.a. brukt til strikkefestival og inn-
kjøp av diverse utstyr til barneaktiviteter og læringsverksteder 

Samarbeid
Vi har samarbeidet med Nesodden bibliotek om å planlegge Nesoddens 
andre strikkefestival som ble gjennomført 20.01.18. Høsten 2018 har vi 
samarbeidet med Nesodden Bibliotek, Nesodden frivillighetssentral, 
flere lokale butikker og strikkedesignere om å planlegge strikkefesti-
val nummer 3 som vil bli gjennomført på kommunehuset og biblioteket 
19.01.19. 

Rødlisteteknikk
Nesodden husflidslag har ikke valgt «Rødlisteprosjekt» enda.
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Oppegård Husflidslag

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

Kurs
Det ble i 2018 arrangert kurs i brodering av Follo dame-
bunad, skinnsøm, pilfletting, quilting og stor nisse.

Læringsverksted
Husflidslaget har hatt løringsverksteder i rosemaling, 
håndarbeidsring, stå-på-ring, patchwork-ring, kortring, vevring, ring med meksikansk fletting, 
bunadring og skinnfellring.

Ung Husflid
Antall barnemedlemmer 23 og antall ungdomsmedlemmer 5. Her har det vært sydd, tovet, 
spikket, 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 laging av kule i pil, reiser med hovedvekt på håndarbeid/kunst, 
åpent tema. Videre har vi hatt to temamøter om «Bunad, en levende tradisjon», foredrag om 
-krotekofter, strikkingens historie samt mimrekveld i anledning lagets 40 års jubileum. Laget har 
deltatt på Friluftslivets dag (april), på Eventyrfestivalen (september) og hatt salg av egenprodu-
serte varer utenfor biblioteket.. Videre har vi vår og høst hatt til sammen 8 samlinger med Strikk og 
lytt i samarbeide med Biblioteket. Året ble innledet med stor 3 ukers jubileumsutstiling i biblioteks-
galleriet i Kolben – utstillingen viste lagets aktiviteter gjennom 40 år. Selve jubileumsdagen arran-
gerte vi stor jubileumsmiddag.

Samarbeid
Oppegård Husflidslag samarbeider med Oppegård Bibliotek, Friluftslivets dag, Oppegård 
kommune/Frivillighetssentralen, Oppegård Historielag (Eventyrfestivalen). Se avsnittet over.

Rødlisteteknikk
Oppegård husflidslag har ikke valgt «Rødlisteprosjekt».

Ski husflidslag
Intro
Ski Husflidslag holder til i Ski i Ustvedthuset som er tilknyttet Ski kultursenter, Waldemarhøy. Laget 
disponerer vevstuer i kjelleren på Ustvedthuset og på Waldemarhøy, samt møterom på Ustvedt-
huset.

Kurs
Det ble i 2018 arrangert grunnkurs i maskinstrikk, nupereller, toving og filting, firfletting/frynsekurs 
og grunnkurs lærarbeid.
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Ringer
Husflidslaget har en aktiv vevring som møtes en gang i uken.

Møter og aktiviteter
• Gjennom året har laget feiret 40 årsjubileum, det har vært medlemsmøter med tema som form 

og farge, toving av påskepynt og demonstrasjon av snorgaffel. Ski historielag holdt foredrag 
om utviklingen av Ski fra istid til i dag.

• Laget har håndarbeidskafe en gang i uken, og seks kvelder med strikkeklubben «En omgang 
til».

• Ski Husflidslag deltok på Bondens marked med utstilling av gammelt håndverk
• Deltatt på Sangen og Musikkens dag i Ski. Besøk hos annet husflidslag i  

regionen.
• En lørdag i oktober arrangerte laget høstmesse med kafe, loddsalg, salg av husflidsprodukter 

og demonstrasjon av håndarbeidsteknikker.

Samarbeid
Ski Husflidslag har samarbeidet med frivilligsentralen i Ski, Maleklubben i Ski og Ski historielag.

Vestby Husflidslag

Intro 
Vestby Husflidslag ble stiftet i 1991. Siden sommeren 2017 har vi hatt våre lokaler i Forpakter- 
boligen på Prestegården i Vestby sammen med Vestby Historielag. Her har vi eget møterom med 
kjøkken. Når det har vært nødvendig av bl.a. plasshensyn, har vi også vært i Bryggerhuset i  
Vestby sentrum.

Kurs 
I 2018 ble det arrangert kurs i toving, spinning og hekling. Men det mest  
populære kurset var nok billedvev. Deltakerene ba om at vi denne våren måtte 
ha oppfølging med billedvevring. Så det blir det.

Møter og aktiviteter
I løpet av året har vi hatt temamøter i billedvev, islandstrikk, tid for uferdige  
produkter, besøk av Anne-Stine Thuve, eget møte med historielaget og som 
vanlig sommer og juleavslutning. Ellers har vi hver 14.dag hatt håndarbeidskafe 
på Bryggerhuset. Vi veksler mellom dagtid og kveldstid. Disse er godt besøkt 
både av medlemmer og andre.

Årets flotte tur gikk til Kongsvinger Festning sammen med Historielaget. 

I løpet av året har vi deltatt på mange messer: Under Bygdedagen i Vestby, på en gård i Garder, i 
forbindelse med Folkehelseuka, på den tradisjonelle julemessa på Prestegården og på Kyst- 
kultursenteret under julegateåpningen i Son. 

Noen av våre medlemmer har hjulpet til med strikking på barneskoler i Vestby.

Samarbeid  
Vi samarbeider med Bryggerhuset i Vestby, Son Kystkultursenter, Vestby Bygdekvinnelag, Vestby 
Historielag, Prestegårdens venner, Vestby Garn og Villa Vestby.
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Ås Husflidslag

Intro
Ås husflidslag ble stiftet i 1996. I 2018 hadde vi 99 medlemmer hvorav 86 kvinner og 13 menn. 
Mot slutten av året fikk vil flere nye ung husflidsmedlemmer i forbindelse med aktivitet og sa-
marbeid med en av studentforeningene (Budeieforeningen) ved Norges miljø- og biovitenskape-
lige universitet.  Vi driver vår virksomhet i flere lokaler i Ås. Vi disponerer et hus som inneholder 
metallverksted, vevstue og lager. Dreiebua er et eget hus hvor tredreiingsgruppa holder til. Lokaler 
til arbeid i de andre ringene leies på Åsgård skole i sentrum og møtelokaler leies i kulturhuset. Det 
jobbes fremdeles for å få egne og mer hensiktsmessige felleslokaler. Vi har spilt våre behov inn til 
Ås kommunes arbeid med en frivillighetsmelding. 

Kurs
Kursaktiviteten i 2018 var stor, vi arrangerte i alt 12 kurs. Tema for 
kursene var, tredreiing nybegynnere, tredreiing viderekommende, 
brikkevevkurs, sømkurs, nunofilting, snekring av hjørneskap, rede-
sign, spikking av Totenskje, filigran og vevkurs. Noen av kursene ble 
satt opp flere ganger pga stor interesse. 

Læringsverksted
Husflidslaget har hatt læringsverksteder i håndarbeid, veving, sølv-
arbeid, trearbeid, skinnarbeid, 3-4 i tredreiing hvorav et er en ungdomsgruppe.

Ung Husflid
Vi har 6 u-medlemmer og noen av dem er med i en egen tredreiering, noen har gått på andre kurs. 
Vi har ingen andre egne aktiviteter for ung husflid.

Møter og aktiviteter
•  Årsmøte
• Tur til Seljord og besøk hos Telespinn
• Tur til Lillehammer og maleriutstilling av Weidemann
• Temamøte, 2 på våren og 2 på høsten.
• Husflidmarked.
• Strikk og lytt oppstart høsten 2018 i samarbeid med Ås bibliotek
• Juleverksted for barn i barneavdelingen på Ås bibliotek

Samarbeid
Ås Husflidslag har i 2018 samarbeidet med Ås bibliotek og Budeieforeningen.

Rødlisteteknikk
Ingen egne kurs i 2018.
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Akershus Fylkeshusflidslag gratulerer!
Eidsvoll Husflidslag - 50 år i 2018
Oppegård Husflidslag - 40år i 2018
Skedsmo Husflidslag - 40 år i 2018
Ski Husflidslag - 40 år i 2018

Nesodden Husflidslag - 40 år i 2019
Høland Husflidslag - 40 år i 2019

Dessuten gratulerer vi Ullensaker Husflidslag som fikk Ullensaker kommunes kulturvernpris i 2018.
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Lag 2017 2018 Endring

Asker 454                   406                   -48 
Bærum 497                   478                   -19 
Eidsvoll 86                      71                      -15 
Enebakk 61                      54                      -7 
Fet 82                      80                      -2 
Frogn 76                      82                      6
Grende 82                      87                      5
Hemnes 68                      90                      22
Hurdal 37                      35                      -2 
Høland 39                      42                      3
Lørenskog 238                   229                   -9 
Nannestad 91                      85                      -6 
Nes 82                      74                      -8 
Nesodden 73                      83                      10
Nittedal 169                   173                   4
Oppegård 102                   94                      -8 
Rælingen 80                      92                      12
Skauen 91                      82                      -9 
Skedsmo 330                   315                   -15 
Ski 63                      57                      -6 
Ullensaker 220                   216                   -4 
Vestby 61                      61                      0
Ås 95                      102                   7
Totalt 3 177               3 088               -89 

Kilde: Norges Husflidslag

MEDLEMSUTVIKLING



Lag Kvinner Menn Total
% andel 

menn
Asker 381 25 406 6,2 %
Bærum 450 28 478 5,9 %
Eidsvoll 70 1 71 1,4 %
Enebakk 26 28 54 51,9 %
Fet 78 2 80 2,5 %
Frogn 78 4 82 4,9 %
Grende 83 4 87 4,6 %
Hemnes 73 17 90 18,9 %
Hurdal 31 4 35 11,4 %
Høland 40 2 42 4,8 %
Lørenskog 211 18 229 7,9 %
Nannestad 81 4 85 4,7 %
Nes 72 2 74 2,7 %
Nesodden 83 0 83 0,0 %
Nittedal 164 9 173 5,2 %
Oppegård 92 2 94 2,1 %
Rælingen 92 0 92 0,0 %
Skauen 79 3 82 3,7 %
Skedsmo 304 11 315 3,5 %
Ski 57 0 57 0,0 %
Ullensaker 193 23 216 10,6 %
Vestby 61 0 61 0,0 %
Ås 90 12 102 11,8 %
Totalt 2 889               199                   3 088               6,4 %

MEDLEMSSKAP kvinner/ menn
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Lag Kurs/ringer Deltakere Timer
Asker 88                      453                   2 276                     
Bærum 76                      419                   2 124                     
Eidsvoll 10                      49                      344                         
Enebakk 8                         44                      146                         
Fet 21                      112                   450                         
Frogn 8                         53                      145                         
Grende 18                      76                      337                         
Hemnes 13                      51                      322                         
Hurdal 7                         42                      157                         
Høland 13                      90                      336                         
Lørenskog 33                      163                   523                         
Nannestad 10                      100                   343                         
Nes 5                         21                      81                            
Nesodden 14                      84                      271                         
Nittedal 33                      171                   595                         
NH 9                         74                      112                         
Oppegård 22                      123                   538                         
Rælingen 16                      96                      471                         
Skauen 8                         33                      232                         
Skedsmo 46                      259                   1 262                     
Ski 10                      67                      274                         
Ullensaker 18                      76                      567                         
Vestby 13                      73                      208                         
Ås 28                      138                   849                         
Totalt 527                   2 867               12 963                  

Tilskuddsberettigede tiltak lokalt

Kursoversikt fra Studieforbundet Kultur og Tradisjon

AKERSHUS 2018
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Kurs og ringaktivitet 2018 
Tilskuddsberettiget

Husflidslag i Akershus Kilde: Studieforbundet Kultur og 
Tradisjon

Totalt antall tiltak
527 (527)
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Antall timer 2018
Kurs og ringaktivitet

Kilde: Studieforbundet Kultur og 
Tradisjon

Totalt antall timer 
12 963 (13 406)

Husflidslag i Akershus
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Antall deltakere 2018
Kurs og ringaktivitet

Kilde: Studieforbundet Kultur og 
Tradisjon

Totalt antall deltakere 2 
867 (2 876)

Husflidslag i Akershus



Antall kurs Antall timer Antall kurs Antall timer Antall 
deltakere Tilskudd

Norges 
Husflidslag           2 554         63 012         14 648    3 768 917 
SUM           2 554         63 012         14 648    3 768 917 

Antall kurs Antall timer Antall kurs Antall timer Antall 
deltakere Tilskudd

Østfold              145           3 433              725       144 570 
Akershus              527         12 963           2 867       686 642 
Oslo                41              712              219         55 870 
Hedmark              264           5 915           1 470       324 350 
Oppland              160           3 685              944       246 150 
Buskerud              108           2 264              645       133 325 
Vestfold              161           4 094              944       285 780 
Telemark              121           4 098              720       308 465 
Aust-Agder                49           1 586              316       147 210 
Vest-Agder                54           1 643              307         65 795 
Rogaland              169           3 973              893       186 815 
Hordaland              162           3 860              928       254 785 
Sogn og 
Fjordane                45              896              241         55 745 
Møre og 
Romsdal                78           1 813              594       108 710 
Nordland              155           4 151              895       212 820 
Troms              123           3 078              838       203 265 
Finnmark                28              575              155         43 625 
Trøndelag              164           4 273              947       304 995 

SUM           2 554         63 012         14 648    3 768 917 

Fylkessoversikt

Fylker
Planlagte kurs Gjennomførte kurs

Norges Husflidslag - 2018

Organisasjonsoversikt

Organisasjon
Planlagte kurs Gjennomførte kurs

Norges Husflidslag - Alle fylker - 2018
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Antall kurs Antall timer Antall kurs Antall timer Antall 
deltakere Tilskudd

Akershus
Norges Husflidslag
Asker Husflidslag 0 0                88           2 276              453       122 370 
Bærum Husflidsforening 0 0                76           2 124              419       129 475 
Eidsvoll Husflidslag 0 0                10              344                49         16 230 
Enebakk Husflidslag 0 0                  8              146                44         12 375 
Fet Husflidslag 0 0                21              450              112         21 240 
Frogn Husflidslag 0 0                  8              145                53         13 775 
Grende Husflidslag 0 0                18              337                76         10 895 
Hemnes Husflidslag 0 0                13              322                51           7 755 
Hurdal Husflidslag 0 0                  7              157                42         14 915 
Høland Husflidslag 0 0                13              336                90         16 160 
Lørenskog Husflidslag 0 0                33              523              163         30 895 
Nannestad Husflidslag 0 0                10              343              100         24 620 Nes Husflidslag i 
Akershus 0 0                  5                81                21           6 460 
Nesodden Husflidslag 0 0                14              271                84         10 365 
Nittedal Husflidslag 0 0                33              595              171         28 675 
Norges Husflidslag 0 0                  9              112                74         10 640 
Oppegård Husflidslag 0 0                22              538              123         18 267 
Rælingen Husflidslag 0 0                16              471                96         27 665 
Skauen Husflidslag 0 0                  8              232                33           7 225 
Skedsmo Husflidslag 0 0                46           1 262              259         89 270 
Ski Husflidslag 0 0                10              274                67           7 155 
Ullensaker Husflidslag 0 0                18              567                76         27 485 
Vestby Husflidslag 0 0                13              208                73           8 135 
Ås Husflidslag 0 0                28              849              138         24 595 Sum Akershus => 
Norges Husflidslag 0 0              527         12 963           2 867       686 642 
Sum Akershus 0 0              527         12 963           2 867       686 642 

Norges Husflidslag - Akershus - 2018

Lokallag-kursarrangører

Arrangor
Planlagte kurs Gjennomførte kurs
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Takk for at du deltar!

Akershus Fylkeshusflidslag
styret

Stiftet 3. mars 1937  


