LAGSENDING Februar 2021
Til fylkes- og lokallag, medlemsbutikker, husflidhåndverkere og -lag

Foto: Arild Larsen

Gladnyhet! Vi har fått tildelt 1,4
millioner fra Sparebankstiftelsen
DNB til prosjektet «Rundt bålet».
Trearbeid, bål og mattradisjoner
setter rammen for prosjektet.
Tildelingen skal være med å øke
barn og unges engasjement for
bærekraft og ansvarlig forbruk.
Vi gleder oss til å sette i gang!
«Rundt bålet» er et tiltak med husflid- og
håndverksaktivteter som passer ute i naturen.
Tildelingen fra Sparebankstiftelsen DNB skal
ruste opp 100 husflidslag med verktøy og
redskaper til bruk i uteaktiviteter for barn og unge,
formidlingsmateriell knyttet til spikking og trearbeid,
instruksjonsfilmer, samt opplæring av instruktører.

utfoldelse, oppøve motorikk, sosial samhandling,
stimulere fantasi og skaperglede, bli kjent med de
muligheter i hva naturen har å by på og videreføre
immateriell kulturarv.
Med «Rundt bålet» ønsker vi å sette fokus på
naturen som emnetilfang av materialer til ulike typer
husflid, spesielt knyttet til tradisjonell bearbeidelse
av trematerialer. Prosjektet er toårig og foregår i
perioden 2021-2023. Aktiviteter for barn og unge er
planlagt å starte høsten 2021.
Vil deres lokallag være med?
Vi tar kontakt med alle Ung Husflid-kontakter i løpet
av våren for å høre hvordan dere ønsker å bidra.
Følg også med på Ung Husflid sine nettsider for mer
informasjon om prosjektet.
Vil dere dele om prosjektet med deres medlemmer?
Her er artikkel og Facebook-innlegg om saken.

Tittelen «Rundt bålet» er valgt som bilde på et
samlingssted for uteaktivitet, både som metafor og
som en fysisk læringsarena. Det er rom for fysisk
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Landsmøte 2021: Innkalling,
saksliste og høringdsokument

Februar 2021

Lokallagenes årsmeldinger

Det ble i forrige uke sendt ut innkalling til digitalt
landsmøte i Norges Husflidslag, 5.-6. juni 2021.
På innlogget område for tillitsvalgte kan dere se
papirene som er sendt ut til fylkeslag, lokallag,
husflidhåndverkerlag og medlemsbutikker.

Til lokallagene: Husk å oppdatere nytt styre på
nettsidene, sende inn årsmelding og regnskap for
2020 til fylkeslag og konsulent i fylket så snart som
mulig etter uført årsmøte. Vi ønsker gjerne også at
alle lag svarer på det digitale spørreskjemaet. Dette
erstatter ikke den fysiske versjonen.

Frist for å komme med kommentarer til
vedtektsendringene og forslag til øvrige saker som
ønskes behandlet på landsmøtet er 12. april 2021.
Fristen blir satt slik at styret i NH skal kunne ha
rimelig tid til å behandle eventuelle innkomne saker,
og slik at saksdokumentene til landsmøtet blir sendt
ut i rett tid, dvs. senest 4 uker før møtet.

Til fylkeslagene: Frist for oppsummering av
lokallagenes årsmeldinger og aktiviteter er 25. april
(såfremt det lar seg gjøre) og sendes til kurt@
husflid.no. For dere som av ulike grunner ikke
har mulighet til å sende inn fysiske utgaver av
årsmeldingen til NH sentralt, kan gjerne sende den
digitalt. Filene må da være av god og lesbar kvalitet.

Betalingspåminnelser på
medlemskontingent utsendt

Planlegger laget digitale kurs,
temamøter eller andre aktiviteter?

Det ble i starten av februar sendt ut
betalingspåminnelser til de medlemmer som
ikke har betalt sin medlemskontingent for 2021.
Betalingsfristen er satt til 25. februar. De som har
betalt kan se bort fra denne påminnelsen.

Les gjerne våre 5 ideer til digital aktivitet eller
Studieforbundets tips til nettkurs På innlogget
område for tillitsvalgte finner dere fremgangsmåte
for bruk av Zoom (desember 2020).

Lokallag: Minn gjerne deres medlemmer på
at betalinger skal gjøres til NH sentralt og til
kontonummeret/KID som på utsendte giro.
Medlemmer som ønsker å endre eller avslutte sitt
medlemskap må ta kontakt med medlemsservice på
medlem@husflid.no eller ringe 22 00 87 00.
Vi får tips om at flere lag har god erfaring med å
sende SMS til de medlemmene som ikke har betalt.
For eksempel: «Hei……… Vi håper du fortsatt ønsker å
være medlem i husflidslaget. Vi satser på å komme
i gang med aktiviteten når det blir trygt å møtes, og
gleder oss til å ha deg med videre! Hilsen ……..»

Alle lagsendinger og informasjon sendt
til lokal- og fylkeslag ligger tilgjengelig
på innlogget område på husflid.no.

Norges Husflidslag

Husk også å rapportere inn og søke støtte til deres
digitale kurs. Den midlertidige endringen som gjør
det mulig å få støtte heldigitale kurs er forlenga til
01.07.2021. Merk permanent endring fra 01.01.2021
om at kurs skal være minimum 4 timer og ha
minimum 4 deltakere. Kurslærer kan være en av de
fire deltakerne. Gode nyheter for de som ønsker å
arrangere digitale kurs i vår. Les mer.

Kulturminnedagene 2021: Søk
støtte til inkluderende aktiviteter
Nå kan kulturminnedagsarrangør som i større grad
ønsker å inkludere minoriteter og barn/unge i sine
aktiviteter søke om støtte til dette. Les mer på
Kulturvernforbundet sine sider. Søknadsfrist 23. april.
Kulturminnedagene arrangeres 4.- 12.september.
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Holdbart håndverk-kampanjen
varer frem til 31. mars

Vellykket digitalt kveldsarrangement med tre som tema

Med kampanjen Holdbart Håndverk - Identitet
ønsker Norges Husflidslag å stimulere til flere
norske håndverksprodukter på markedet, og større
kunnskap og etterspørsel etter holdbart håndverk. Vi
ønsker å både inspirere og inspireres til nytenking og
synliggjøring av holdbart kvalitetshåndverk.

Tre var i fokus på årets kveldsarrangement for
husflidsbutikker torsdag 4. februar. Med foredrag av
produktdesigner Caroline Olsson, film og spennende
fagstoff på programmet, fikk deltagerne et
inspirerende dypdykk i tre.

Kampanjen blir gjennomført på Instagram fram til
31. mars 2021, og vi oppfordrer alle våre medlemmer
til å følge profilen @holdbart_handverk, samt
emneknaggen #holdbarthåndverk.
Etter 31. mars vil en fagjury velge ut produkter til en
utstilling i Mandal til sommeren. I tillegg vil det bli
utdelt stipend til videre arbeid med produktutvikling.

Alle våre medlemsbutikker var invitert, og årets
arrangement ble for første gang avholdt digitalt.
Dermed kunne deltagere over hele landet samles, fra
Kristiansand i sør til Bardufoss i nord, uten å forlate
sin egen stue. Alle butikkene som deltok får i tillegg
tilsendt en samling treprøver av alle norske treslag og
heftet «Norske treslag». Les mer på våre nettsider.
Vil du lære mer om tre? Bli med i Facebook-gruppa vår
Sløyden hvor dere kan stille spørsmål, dele prosjekter
og fylle på med masse tre-inspirasjon.

godt håndverk
— holdbar kvalitet
Våre verdier:
Bærekraft
Tradisjon
Skaperglede
Kunnskap og ferdighet
Norske Husflidhåndverkere er medlem i
Norges Husflidslag. Husflidhåndverkerne
er næringsdrivende, og er juryert inn av en
fagjury eller direkte opptatt med fagbrev.

Norges Husflidslag

Oppdaterte
Husflidhåndverkerproduktmerker
Vi har nå nye produktmerker på
lager! Merkene (5x5 cm) kan brukes
vedlagt produkter eller som visittkort.
Kostnadsfri, bestiller dekker kun porto.
Kontakt post@husflid.no for å bestille.
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Den allmenne
bunadbruken
i Norge
Det er få andre land i verden
som har en så bred tradisjon
for bruk av bunader som vi har!

Nettmøte:
Hvordan snakke om bunad?
Et nyttig møte for alle som er interesserte i å
arrangere lokale samtalemøter om bunadbruk:

Vil deres husflidslag eller -butikk
arrangere lokale samtalemøter om
bunadbruk?
I forbindelse med nominasjonsarbeidet med å få
den allmenne bunadbruken i Norge på UNESCOlista ønsker vi å arrangere samtalemøter. Hensikten
er å samle folk til refleksjon og diskusjon rundt
temaet bunadbruk og håndverk. Man trenger ikke
være ekspert på bunad for å delta. Ønsket er å få
innspill fra mangfoldet av bunadbrukere i Norge. og å
representere hele spekteret av bunadbrukere.
På bunadbruk.no/lokale-moter finner dere alt dere
trenger å vite, samt materiell dere kan bruke:
→ Møteoppskrift
→ Spørsmålshefte
→ Støtteerklæring
Under møtene vil deltakerne diskutere spørsmål
knyttet til bunadbruken i Norge. I etterkant av møtene
samles inn svarene for å benyttes i søknaden.
Vi håper at møtene vil skape engasjement og glede
blant bunadbrukere. For å få til dette, trenger vi deres
hjelp!

Norges Husflidslag

Vær med på nettmøte om nominasjonsarbeidet
med å få den allmenne bunadbruken i Norge
på UNESCO-lista. Vi presenterer informasjon om
prosjektet, snakker litt om hva UNESCO sin liste over
immateriell kulturarv er, forteller om formålet med
og innholdet i lokale samtalemøter, og svarer på de
spørsmålene du måtte ha om nominasjonen.
→ 22. feb, kl. 19.30-20.30
→ 11. mars, kl. 13-14.00
Påmelding og mer informasjon.
Møtene er helt uforpliktende og åpne for alle som er
interesserte i eller nysgjerrige på bunad.

Vær med på Rødlistedokumentasjonskurs
Med gode erfaringer fra tidligere
kurs, er neste digitale Rødlistedokumentasjonskurs planlagt
6. og 18. mars for lokallag i Telemark, Trøndelag,
Møre og Romsdal og Viken. Andre lokallag er også
velkomne til å delta.
Ta kontakt med husflidskonsulenten i ditt fylke for
å melde interesse. Dette er en god mulighet til å
komme i gang med dokumentasjon og få være med
på noe positivt og motiverende!
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NORSK
HUSFLID

Nummer 1 - 2021
Pris 130,-

ET KULTURMAGASIN OM HUSFLID OG HÅNDVERK

Norsk Husflid til
post 24. februar

Kan tradisjonshåndverk
være del av løsningen
på klimakrisen? Siste
nummer av Norsk
Husflid handler om
FNs BÆREKRAFTSMÅL OG
FNs bærekraftsmål og
HÅNDVERKET
håndverket. Les om
Norges Husflidslags
arbeid med bærekraftsmålene og om fikselaug som
løfter fram den dagligdagse fiksinga og inspirerer
folk til å reparere klærne sine. I tillegg til mange
gode fagartikler er det også flere ting å lage selv.
Les mer om Norsk Husflid eller kjøp tidligere utgaver
av bladet i løssalg i NHs nettbutikk.

Dronning Sonja er vår høge
beskyttar i fem nye år
H.M. Dronning Sonja er Norges Husflidslags
beskyttar i fem nye år. Ordninga med beskyttarskap
fungerer som ei anerkjenning av organisasjonar
og arrangement innanfor viktige område
av samfunnslivet. Normalt blir det innvilga
beskyttarskap for ein periode på fem år.

Ledig stilling som
Husflidskonsulent i Telemark
Norges Husflidslag har en ledig 80% husflidskonsulentstilling i Telemark. Søknadsfrist 1. mars.
Les mer om stillingen her.

Husflidsdagen 8. mai 2021
Vi håper mange husflidslag vil være med å markere
dagen da hele Norge står samlet for å vise hva
husflid er, og hva vår organisasjon står for.
Sett av datoen! Mer informasjon kommer.

Frivillighetens år
2022 er Frivillighetens
år og det er Frivillighet
Norge som koordinerer
innsatsen rundt dette
året. De overordnede målene med året er å få flere
med i frivilligheten, gjøre flere arenaer tilgjengelige
og å skape større kjennskap til merverdien frivillig
sektor skaper i det norske samfunnet.
Som en del av Frivillighetens år lanseres kampanjen
VÅR DAG. NorgesHusflidslag har meldt inn ønske til
Frivillighet Norge om å gjøre Husflidsdagen den 7.
mai 2022 til VÅR DAG. Les mer om Frivillighetens år.

Følg NH i sosiale medier
Norges Husflidslag
Ung Husflid
Holdbart
Bunadbruk på UNESCO-lista

Norges Husflidslag
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