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Velkommen til landsmøte
Hordaland Husflidslag ønsker Landsmøte i Norges 
Husflidslag velkommen til vakre Bergen, 10.-12, juni.

Det inviteres til en helg med en tur til Oleana, Hillesvåg 
Ullvarefabrikk eller Oselvarverkstaden på Os, smakfulle 
middager, guidet tur i Bergen by og et yrende liv i 
sentrum med husflidsmarked med lokale husflidslag 
og husflidshåndverkere fra Vestland. Velkommen til 
Bergen, byen mellom de 7 fjell.

Se hele programmet og meld deg på. 
Påmeldingsfrist er 1. mai. 

Opplæring i bruk av Min side og 
kurskalender for nye tillitsvalgte
Vi planlegger en ny opplæringsrunde for tillitsvalgte i 
lokallag. Fokus vil være bruk av Min side og Kurskalender. 
Innføringen vil være lik den vi hadde ved lanseringen av 
nettsiden i 2021 og er tilpasset nye tillitsvalgte, men alle 
er velkomne.

27. april kl. 10.00 og 28. april kl. 18.00 (like kurs) 
https://us06web.zoom.us/j/82267670685 
Meeting ID: 822 6767 0685 

De første 45 minuttene er innføring, så bruker vi resten 
av tiden til å sørge for at alle får logget seg på. Det vil bli 
mulighet for å stille spørsmål. 

Gjør dere gjerne kjent med Min side i forkant av møtet.
Dersom dere har problemer med å logge på eller annet, 
se Ofte stilte spørsmål. Finner dere ikke svaret her, ta 
kontakt med support@husflid.no.

Fagdagane i bunad og folkedrakt
Årets fagdager arrangeres 12.-13. september på 
Fagernes. Sett av datoene! Mer informasjon om 
program og påmelding kommer. 

 
Vis frem lokalt håndverk og husflid
Den andre lørdagen i mai er det Husflidsdagen, 
og vi håper mange lokallag, fylkeslag, 
husflidhåndverkere, butikker og medlemmer vil 
være med og markere dagen! Det finnes mange 
muligheter for å vise frem håndverk og husflid. 

• Les mer om Husflidsdagen 
• Se Facebook-arrangement. Del gjerne!

Husflidsdagen
7. mai 2022

Bli medlem

 
Nytt vervemateriell  
og rekrutteringstips
Vi har produsert opp nytt vervemateriell. 
Postkortene er sendt ut til alle husflidskonsulenter, 
som fordeler kortene videre til lokal- og fylkeslag.

I tillegg har vi laget utskrivbare verveskjema i A4 
som dere kan skrive ut ved behov. Det kan være 
greit å ha liggende på arrangement, marked eller 
kurs. Dette ligger på innlogget side under punkt 4 i 
artikkelen med rekrutteringstips.

Bli medlem! 

Norges Husflidslag er for deg som liker å skape 
med hendene. Vi tilbyr aktiviteter og faglig 
påfyll for både nye og erfarne utøvere, barn og 
ungdom, og profesjonelle husflidhåndverkere. 

Husflid og håndverk gir mestring og glede, 
materialkunnskap og forståelse for klok 
ressursbruk. Det er verdier for fremtiden. 

Som medlem støtter du viktig arbeid med 
å ta vare på håndbåren kunnskap og lære 
tradisjonshåndverk videre til nye generasjoner. 

Bli med å forme fremtiden med oss.
husflid.no/blimedlem
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Norges Husflidslag 
Øvre Slottsgate 2b 
0157 Oslo

22 00 87 00 
post@husflid.no 
husflid.no

https://husflid.no/om-norges-husflidslag/organisasjon/landsmote/
https://us06web.zoom.us/j/82267670685

https://husflid.no/medlemsside/min-side/
https://husflid.no/ofte-stilte-sporsmal
https://husflid.no/om-norges-husflidslag/vart-arbeid/husflidsdagen/
https://www.facebook.com/events/1114412402457940
https://husflid.no/medlemsside/organisasjon/rekruttering/
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Følg oss
facebook.com/norgeshusflidslag 
instagram.com/norgeshusflidslag

Vel gjennomført Klesbyttedag
Den 26. mars deltok husflidslag på Klesbyttedagen 
med Fikselaug over hele landet i forbindelse 
med Alt kan fikses-prosjektet. Flere lag fikk gode 
presseoppslag om arrangementet og mange var 
innom for å fikse. Både arrangører og besøkende 
melder om en svært positiv opplevelse!

66 lokallag meldte seg på i første runde, og i 
desember åpner vi opp for at enda flere lokallag 
kan være med. Da blir det ny runde med kursing 
og materiell fram til neste Klesbyttedag i mars 
2023. Og om noen vil går i gang før det, kan vi 
minne om materiell om Fikselaug som ligger på 
fagsidene Holdbart. Her får man praktiske tips 
og hjelp til hvordan gjennomføre Fikselaug. Følg 
med på nettsiden og i lagsending om neste 
påmeldingsfrist.

Foto: Dan P. Neegaard, Aftenposten. Fikselaug i regi 
av Gamle Oslo Husflidslag. Les hele artikkelen.

Sommerkurs for ungdom
Bli med på sommerkurs på Lofoten sommerhotell 
i Kabelvåg 26. juni-1. juli. Påmelding innen 30. april. 
Du får jobbe både med myke og harde materialer. Av 
produkter kan nevnes, bålvott, oppbevaringspose, 
smørekniv, rørepinne, krympeboks, slire til kniven. I 
tillegg skal vi også være ute, bli kjent med området 
rundt Kabelvåg, lage mat på bål og kanskje blir det en 
fisketur. Les mer og meld deg på.

Møter for Ung Husflid-kontakter
Denne våren har vi opp ei rekke med nettmøter for Ung 
Husflid-kontakter. Dette er et tilbud som ikke krever 
forkunnskaper, temaene er husflidsarbeid for barn og 
unge. Det gir inspirasjon til erfarne, så vel som de som 
trenger tips til oppstart av Ung Husflid i sitt lag. 

Siste kurs for våren er 26.april – Zoom kl. 18.00-20.00. 
Tidligere gjennomførte møter har hatt 70-90 deltagere. 
Les mer og finn Zoom-lenke her. Ingen påmelding.

Nytt hefte: Fiks det! 
Fiks det! er en praktisk håndbok for fiksere. Heftet viser 
mange ulike teknikker, inkludert stopping, maskesting, 
broderi, lapping og sashiko. Full av inspirerende bilder, 
nyttige tips og steg-for-steg forklaringer, passer 
heftet både for nybegynnere eller de som har fikset 
en stund. Heftet er nå for salg i vår nettbutikk, samt 
utvalgte Husflidsbutikker og bokhandlere (Ark/Norli).

 
1 kvm lin: Dyrk lin med oss!
Er du opptatt av klær? Lurer du på hva klærne dine 
er laget av? Vi i NorgesHusflidslag skal denne våren 
begynne å dyrke lin. Les mer og bli med i Facebook-
gruppa til prosjektet.

Medlemskontingent 2022
Etter gjennomgang av medlemslistene våre ser vi at 
ikke alle har betalt inn medlemskontingenten for 2022. 
Vi ønsker å beholde alle våre medlemmer og minner 
derfor om at fristen for innbetaling var 31.01.2022. Det 
er ikke for sent til å betale. Gå inn på Min side, under 
Mitt medlemskap for betalingslenke, eller kontakt 
Medlemsservice medlem@husflid.no. 

Dersom du har betalt, ber vi deg se bort i fra denne 
påminnelsen. Takk for at du er medlem! 

http://www.facebook.com/norgeshusflidslag

http://www.instagram.com/norgeshusflidslag
https://husflid.no/fagsider-/holdbart/prosjekter/alt-kan-fikses/
https://husflid.no/fagsider-/holdbart/prosjekter/fikselaug/
https://www.aftenposten.no/norge/i/eEooXM/byttet-litt-for-trang-kjole-fikk-haandsydd-festdrakt
https://husflid.no/sommerkurs-for-ungdommer-i-kabelvag/
https://husflid.no/inspirasjonsmoter-for-ung-husflid-kontakter/
https://husflid.no/nettbutikk/boker/fiks-det/
https://husflid.no/nettbutikk/boker/fiks-det/
https://husflid.no/1-kvm-lin/
https://www.facebook.com/groups/630545055016457
https://www.facebook.com/groups/630545055016457
https://husflid.no/medlemsside/min-side/

