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Holdbart håndverk 2021-2022 - Tidløs
For sjette gang ønsker Norges Husflidslag håndverkere 
velkommen til et inspirerende startskudd for 
produktutviklingskampanjen HOLDBART HÅNDVERK 
2021-2022 - TIDLØS.

Med produktutviklingskampanjen Holdbart håndverk 
2021-2022 - Tidløs ønsker vi 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. 

Produktutviklingskampanjen vil foregå på Instagram. 
Følg oss gjerne: Holdbart håndverk.

 

Inspirasjonsseminar for håndverkere 
Arrangementet er et startskudd for kampanjen. Det 
er åpent for alle håndverkere som ønsker å utvikle og 
synligjøre sin næringsvirksomhet med kortreiste og 
bærekraftige produkter. 

Tid:  1. november kl. 10.00–15.00 
Sted:  Kruttverket! på Kroloftet 
 Arnljot Gellines vei 41, 0657 OSLO    
Påmelding via deltager.no

Kampanjen munner ut i en utstilling, fra nå av kalt 
HÅNDVERKSBIENNALEN 2022, som denne gang vil 
vises i Bergen. Les mer.

https://www.instagram.com/holdbart_handverk/
https://www.deltager.no/event/startskudd_holdbart_handverk_2021-22__tidlos_01112021
http://www.husflid.no/om_oss/aktuelt/velkommen_til_inspirasjonsseminaret_holdbart_haandverk2
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Nytt ungdomsråd 
I høst ble det dannet et nytt ungdomsråd.  Rådet 
består av tre nye medlemmer og en som har vært med 
siden starten i 2018: Marie Jørgensborg (Lillehammer), 
Amanda Paulsen (Sandnessjøen), Johannes Sørdal 
(Hattfjelldal) og Hans Gregersen (Kristiansand). 

De nye medlemmene i ungdomsrådet var samlet i 
august på ei speiderhytte i Larvik, sammen med tre 
husflidskonsulenter. «Rundt bålet» var hovedtemaet for 
den praktiske aktiviteten. De lagde håndsydde bålvotter 
med flott dekor på og en del spikking. 

Gode ideer ble utvekslet, og vi ser frem til friske innspill 
og spennende diskusjoner fra en svært entusiastisk 
gjeng! Les hele saken.

Fylkesledersamling, 22.-24. oktober 
på Scandic Asker hotell
Velkommen til fylkesledersamling fredag kl. 19.00 - 
søndag 15.30. Vi håper flere representanter fra alle 
fylkeslag har mulighet til å delta.

På sakslista står blant annet strategisk plan, 
oppfølging av landsmøtesaker, ungdoms plass og 
påvirkning i organisasjonen, Frivillighetens år 2022., 
Holdbart, nye nettsider og medlemssystem, valg av 
nytt arbeidsutvalg for fylkeslederne i tillegg til gode 
samtaler og ideutveksling fylkeslagene seg imellom. 
Detaljert program sendes ut i uke 40.

Påmeldingsfrist 12.10.21. 
Lenke til påmeldingsskjema

Samisk håndverk og Ung Husflid:  
god praksis fra Norge
Samiske vevetradisjoner og Ung Husflid trekkes frem 
som god praksis for ivaretagelse av levende kulturarv 
i to artikler nylig publisert på nettstedet Safeguarding 
Practices. Nettstedet samler erfaringer fra de nordiske 
og baltiske landene, for å inspirere og styrke arbeidet 
med UNESCO konvensjonen fra 2003 om vern av 
immateriell kulturarv.

Vevde belter er viktige elementer i den tradisjonelle 
samiske koften, gákti. Koftene viser bærerens lokale 
tilhørighet og samiske identitet. Den tradisjonelle 
veveteknikken brukt i beltet láhppebogán fra Finnmark, 
står i fare for å bli glemt fordi det nå er få utøvere som 
fremdeles mestrer teknikken. Dette er nå tatt tak i. 

Med dagens skolesystem rettet mot teoretisk 
kunnskap og digital læring, får praktisk håndverk 
liten plass. Samtidig er det et stort behov for å ivareta 
tradisjonelle håndverksteknikker for fremtiden. Ung 
Husflid jobber for å gi barn og ungdom muligheten til 
å utforske og lære håndverksteknikker, samtidig som 
verdifull kunnskap tas vare på for fremtiden. Les mer.

Søk om kr. 25.000 til Husflidsdagen
Norges Husflidslag markerer Frivillighetens år 2022, 
og har valgt Husflidsdagen 7. mai som VÅR DAG. Alle 
husflidslag kan søke om støtte til aktivitet denne dagen, 
på opp til kr. 25 000. Frivillighet Norge har som mål å gi 
støtte til et så bredt utvalg arrangementer som mulig, 
både geografisk og innholdsmessig. Så vi oppfordrer 
alle lokallag, store som små, til å søke. Søknadsfrist 17. 
oktober. Les veiledning om støtteordningen eller gå rett 
til søknadsportalen på VÅR DAGs nettsider.

https://www.unghusflid.no/aktuelt/sak/2021/nytt-ungdomsrad-i-norges-husflidslag
https://www.deltager.no/event/fylkesledersamling_22102021#init
https://safeguardingpractices.com/
https://safeguardingpractices.com/
http://www.husflid.no/om_oss/aktuelt/samisk_haandverk_og_ung_husflid_god_praksis_fra_norge
https://frivillighetensar.no/
https://vardag.smapply.io/prog/soknad/
https://vardag.smapply.io/prog/soknad/


September 2021

Side 3 av 4Norges Husflidslag

LAGSENDING

Søk om verktøypakke til lokallaget
Vi har gleden av å kunne tilby husflidslagene muligheten 
til å oppgradere sitt spikkeutstyr og -kompetanse i 
forbindelse med Rundt bålet-prosjektet. 

Lokallag kan nå søke om å motta en innholdsrik 
utstyrspakke (til en verdi av kr. 25 000) helt gratis. Vi 
har et begrenset antall utstyrspakker, så de lagene 
som ønsker å motta en slik pakke må sende inn søknad 
innen 15. november 2021.

Sammen kan vi gi barn og unge over hele landet 
gode opplevelser i et fellesskap rundt bålet!  Se 
utstyrspakken, les om tildelingskriteriene og søk her.

Usikker på om prosjektet passer for deres lag? 
Vær med på infomøte på Zoom 27. oktober kl. 19.00. Her 
får dere mer informasjon om Rundt bålet-prosjektet, 
kriterier for å få tildelt verktøypakken samt en åpen 
spørsmålsrunde.

Den store klesbyttedagen  
26. mars 2022 

Husflidsdagen  
7. mai 2022

Sett av datoene! 

Holdbart: Grønn november 2021
For tredje året på rad markerer vi Grønn november. Vi 
håper at lokallagene og butikkene også i år ønsker å stå 
sammen imot overforbruk og «fast fashion», og med 
det markere et standpunkt for bærekraft.

Black Friday er i år den 26. november. Bli med på 
å gjøre denne sorte dagen grønn!  Vi arrangerer 
inspirasjonskveld om Grønn november den 19. okt og 
direktesendt Fikselaug på Facebook den 1. november. 
Følg med på våre nettsider og Facebook-sida til 
Holdbart for mer informasjon. Mer kommer også i egen 
lagsending.

Black Friday er en av årets største handledager med 
ekstreme salg og rabatter hos de fleste butikkene 
i Norge. I stedet for å oppfordre til et stadig økende 
forbruk, tar vi et standpunkt—ved å tilby kvalitet, 
bærekraftige materialer, nærhet til produktene, 
tradisjonshåndverk og holdbarhet. 

https://www.unghusflid.no/aktuelt/sak/2021/rundt-balet-sk-om-verktypakke
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Hva betyr bunaden for deg? 

Hvorfor tror du flere og flere bruker bunad? Hva må til 
for å sikre norsk produksjon for fremtiden? 

De siste ukene har vi invitert til regionale 
samtalemøter rundt om i hele Norge. Resultatet fra 
møtene vil hjelpe oss danne grunnlaget for søknaden 
om å få den allmenne bunadbruken i Norge innskrevet 
på UNESCOs liste over immateriell kulturarv. Alle 
meninger er viktige og bidrar! 

Kommende møter:  
28. september: Steinkjer, Egge museum 
29. september: Bergen, Gimle 
30. september: Stavanger, BUL Stavanger 
30. september: Kristiansand, Heimen / BUL 
28. oktober: Dovre, Hjerleid Handverksskule 
4. november: Alta, Alta Museum

Inne på Bunadbruk.no > Hva skjer og på Bunadbruk 
sin Facebook-side finner dere en fullstendig oversikt 
over samtalemøtene. Alle arrangementene krever 
påmelding. Velkommen! 

Gikk du glipp av samtalemøtene? Vi ønsker likevel å 
høre fra deg. Svar på vårt enkle spørreskjema om din 
bunadbruk. Det tar bare noen få minutter, og er til stor 
støtte for søknaden.

WeavePoint er oversatt til norsk
Norges Husflidslag har vært med å støtte norsk 
oversettelsen av vevprogrammet WeavePoint. Dette er 
et vevprogram for design av vevmønstre, et effektivt 
verktøy for å skape, redigere og analysere mønstre 
og farger og å holde et mønsterarkiv. Det er mange 
håndverkere og folk under vevopplæring som allerede 
bruker programmet.

Vi er veldig glade for at programmet nå også finnes på 
norsk, med norsk manual og norsk Hjelp i programmet. 
På denne måten vil norsk vevterminologi i større grad 
bli brukt og tatt vare på.   

De som allerede har lisens til WeavePoint versjon 
8 vil kunne oppdatere til norsk versjon. Inntil 
videre, foreløpig ut 2021, vil dette være gratis for 
privatpersoner. De dette gjelder kan henvende seg 
til winfo@weavepoint.com. Full demoversjon er 
tilgjengelig for nedlasting på www.weavepoint.com.

Søk Folkekunststipendet 2022
Nå kan alle utøvere av profesjonelt husflidhåndverk 
i Norge søke det årlige folkekunststipendet, Statens 
kunstnerstipend innen 15. oktober.

I fjor fikk fire av våre husflidhåndverkere tildeling, og vi 
håper mange søker i år også!

Usikker på om ordningen passer for din bedrift, eller 
hvordan søke? Den 28. september inviterer Kulturrådet 
til digitalt informasjonsmøte og søknadsveiledning i 
forbindelse med høstens søknadsfrist. Les mer.

https://www.bunadbruk.no/regionale-moter
https://www.bunadbruk.no/regionale-moter
https://www.bunadbruk.no/hva-skjer
https://www.facebook.com/bunadbruk/events
https://www.facebook.com/bunadbruk/events
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yuHQ1ArxmUq7nroA2I6x2YwLVsQ9jV5CtjKeD4UYwtpUNTE4QjJUS1c5QUZZVldaRUlWRVRVVVBMUyQlQCN0PWcu&fbclid=IwAR2F6nNIj7HUoXIy1WTNkcgePe_RiKiNpvJilStNr8TyXdpjDEmEboQ4qGg
http://www.kulturradet.no/statens-kunstnerstipend
http://www.husflid.no/om_oss/aktuelt/fire_husflidhaandverkere_tildelt_statens_kunstnerstipend
http://www.husflid.no/om_oss/aktuelt/soek_folkekunststipendet_2022

