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Vel gjennomført 
Husflidsdag 2021!
Lørdag den 8. mai ble Husflidsdagen 
markert i lokallag, hos håndverkere og 
butikker over hele landet. Tross lokale 
restriksjoner har lag og medlemmer klart å 
holde husflidsaktiviteten i gang det siste 
året, og Husflidsdagen var intet unntak!  

Vi kan melde om stort husflidsengasjement i hele 
landet i form av Fikselaug, bunadsparader, quiz, 
turløyper, spikking for barn, digitale kurs og åpne 
håndverkerverksteder. Det er veldig kjekt å se all 
aktiviteten og engajsmentet etter et hardt år for 
mange lag, håndverkere og butikker. Vi har fått inn 
en god del nye medlemsinnmeldinger i kjølvannet 
av dagen, takket være deres gode innsats for å 
verve enda flere husflidsentusiaster til lagene.

Vi har prøvd å samle alle Facebook-arrangement 
fra lagene på Norges Husflidslag sin side, og 
samlet bilder og tilbakemeldinger fra arrangement. 
Her i lagsendingen presenterer vi et lite utvalg av 
glimt fra dagen! Del gjerne deres aktivitet med 
oss, send en e-post til tone@husflid.no eller merk 
@norgeshusflidslag på Facebook/Instagram.

I forbindelse med Husflidsdagen arrangerte NH en 
inspirasjonskveld for lokallagene, tips og inspirasjon 
fra kvelden har vi delt i denne artikkelen. De kan 
også være nyttige og inspirerende for aktivitet 
i lagene i sommer og høst. Det ble arrangert to 
digitale fagseminarer. Artikler fra Tekstiler og 
miljø og Tre og miljø ligger på Holdbart-siden. Her 
ligger det også flere nye fagartikler og oppskrifter. 
Opptaket fra plantestativ-temakvelden er 
tilgjengelig på Facebook-siden vår.

Vi minner også om å melde inn alle kurs fra dagen 
til Studieforbundet kultur og tradisjon.
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Vær med og marker Husflidsdagen  

neste år! Lørdag 7. mai 2022.

https://www.facebook.com/NorgesHusflidslag/events/
http://www.husflid.no/om_oss/husflidsdagen/arrangement/inspirasjonskveld_for_lokallag
http://www.husflid.no/fagsider/holdbart/fakta/tekstiler_og_miljoe
http://www.husflid.no/fagsider/holdbart/fakta/tekstiler_og_miljoe
http://www.husflid.no/fagsider/holdbart/fakta/tre_og_miljoe
http://www.husflid.no/fagsider/holdbart/fakta
http://www.husflid.no/fagsider/holdbart/gjoere_og_laere
https://www.facebook.com/118537558164493/videos/482382952876936
https://www.kulturogtradisjon.no/tilskudd/gdpr
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Glimt fra Husflidsdagen 2021
1. Vårstrikk med Levanger Husflidsforening. 2. Bånd-
veving hos Meråker Husflidslag 3. Plantefarging og 
spinning av garn i Suldal Husflidslag. 4. Husflidskafe 
med Sør-Karmøy Husflidslag, fra skudenesnytt.no. 
5/6. På Lågdalsmuseet kunne man lære å lage egne 
skolisser og flette armbånd. 7. På Lagunen i Bergen 
var det bunadsutstilling i regi av husflidskonsulen-
ten i Hordaland, i samarbeid lokallag og husflidsbu-
tikken. Her kunne de som ville slå av en bunadsprat. 
8. Oppdal Husflidslag lot seg inspirere av plantesta-
tiv-temakvelden og hadde kurs i fletting av korger 
og stativ. 9. Markering på Lågdalsmuseet med Hus-
flidskonsulentene i Viken. 10. Beitstad Husflidslag 
hadde utendørs strikketreff med bålkos. 11. Fargerikt 
resultat fra garnfargekurs med Gamle Oslo Husflids-
lag. 12. På Lågdalsmuseet kunne man lære å lage 
egne skolisser og flette armbånd. 13. Ullblomster i 
Kongsvinger. Husflidslaget hadde stand på torget 
og fikk bl.a. besøk av ordføreren. 14. Spikkeaktiviteter 
i Suldal. 15. Vårstrikk med Levanger Husflidsforening. 
16. Meråker Husflidslag markerte dagen med loppe-
marked, strikkekafe og bålkaffe. 17. Stort utvalg av ull 
hos iUll. Husflidhåndverkerne i Rogaland hadde åpne 
verksteder og fronta lokal handel denne lørdagen. 
18. Spinning og tvinning i Suldal Husflidslag.
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Landsmøte 2021
Digitalt landsmøte i Norges Husflidslag avholdes 5.-
6. juni 2021. Påmeldingsfrist for delegater var 18. mai. 

Det er fremdeles mulig å være med som observatør! 
Påmeldingfrist er 1. juni. Meld deg på via deltager.no.

Sakspapirer til landsmøte med program, 
påmeldingsinformasjon og annen fyldig 
informasjon er sendt ut til alle fylkeslag, lokallag, 
husflidhåndverkerlag og medlemsbutikker. De ligger 
også på innlogget område for tillitsvalgte.

Sommerstengt sentralbord  
og medlemsservice
Kontoret avvikler ferie i ukene 26-31. Fellestjenester 
og sentralbord er stengt i tre uker: 28-29-30. 
Bestillinger i nettbutikken må gjøres innen 23. juni.

Ledig stilling som 
husflidskonsulent i Agder

Kjenner du noen som hadde passet som 
husflidskonsulent i Agder? Tips dem gjerne, eller søk 
selv! Les mer om stillingen. Søknadsfrist 4. juni 2021.

I audiens hos dronning Sonja
Hennes Majestet Dronning Sonja er Norges 
Husflidslags høye beskytter. Beskytterskapet ble 
i 2020 fornyet for fem nye år. Torsdag 6. mai var 
styreleder Barbro Tronhuus Storlien og direktør Marit 
Jacobsen i audiens med dronningen. Det ble et både 
hyggelig og veldig inspirerende møte. Les mer.

Utsending av materiell til alle lag.
Stemmer postadressen deres?
Vi flytter nettbutikklageret vårt til en ekstern 
aktør, og tømmer derfor hyllene for alle produkter 
uten barkode. Alle lokallag vil i august få tilsendt 
vervefoldere for barn, ungdom og håndverkere. 
Ung Husflid 10 år, Grønn ull, Norsk ull, klistremerker, 
Rødlista-bokmerke og infofolder på engelsk. Det 
er fremdeles mange plakater til Rødlista, Ullialt og 
Holdbart på lager. Disse må bestilles separat.

Når vi skal sende ut pakkene er det viktig at vi har 
riktig adresse og kontaktinfo, så sjekk gjerne dette 
innen 1. august på deres hjemmesider. Ta kontakt 
med medlem@husflid.no om dere har spørsmål.

Planlegger laget sommerskole?
Regjeringen har lagt fram lettelser i smitteverntiltak, 
og rådene for aktiviteter for barn og unge er endret. 
I sommer vil det være lov å samles inntil 200 
deltakere til sommerleir. Les mer hos LNU.

Regjeringen har bevilget 500 millioner kroner til ulike 
sommertilbud for elever i grunnskolen. Sjekk om dere 
kan søke tilskudd i deres kommune.

Vi har mange artikler i nettbutikken som kan være 
nyttige for sommerskoler: t-skjorter, bærenett, 
målbånd, spikkekniv, bøker og hefter, og mye mer. 
Besøk nettbutikken. Grunnet ferieavvikling må 
bestillinger være inne senest 23. juni.

https://www.deltager.no/event/landsmotet_norges_husflidslag_2021_05062021#init
http://www.husflid.no/medlemssider/for_tillitsvalgte/informasjon_sendt_til_fylkes_og_lokallag
http://www.husflid.no/om_oss/aktuelt/ledig_stilling_som_husflidskonsulent_i_agder
http://www.husflid.no/om_oss/aktuelt/i_audiens_hos_dronning_sonja
http://www.husflid.no/lokal_og_fylkeslag
https://www.lnu.no/korona/sommerleir-og-sommeraktiviteter-hva-vet-vi-na/
https://www.unghusflid.no/aktuelt/sak/2021/sk-kommunen-om-sommerskolepenger
https://www.unghusflid.no/aktuelt/sak/2021/sk-kommunen-om-sommerskolepenger
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Frifond Stem: Engasjer de unge!

Frifond Stem er en midlertidig støtteordning for 
barn og ungdom som ønsker å engasjere andre 
unge gjennom prosjekter som setter fokus på 
stortingsvalget 2021.

Et prosjekt kan få inntil 50 000 kroner. Søknader 
mottas og behandles løpende mellom 1. mai og 1. 
august. Ordningen har begrensede midler og deler ut 
penger løpende, så det lønner seg å være tidlig ute. 

Les mer på LNU sine nettsider. 

Norges Husflidslag har signert 
Mangfoldsplakaten
«Frivillig sektor skapes av dem som deltar. Større 
etnisk og kulturelt mangfold i befolkningen gir oss 
nye muligheter for utvikling av organisasjonen.  En 
mangfoldig organisasjon har bredere oppslutning og 
flere ressurser å spille på. Mangfold gir mulighet 
for gjensidig læring, forståelse og respekt i møtet 
mellom menneskene. En mangfoldig organisasjon 
anerkjenner  at vi er forskjellige og erkjenner at noen 
møter flere ulike barrierer for å delta.»

Slik starter Mangfoldsplakaten som vi har vært med 
på å utarbeide, og signert. Vi vil i tiden fremover 
jobbe enda mer med inkludering og mangfold i alle 
ledd av organisasjonen, og dele flere verktøy med 
lokallagene. Her kan dere laste ned en presentasjon 
av Mangfoldsplakaten og hvordan den kan tas i bruk.

Stell bunaden før den legges bort
Stell og rengjør bunaden slik at alle delene er i god 
stand før den pakkes bort. Vask, fiks og puss det 
som trengs, så er den klar til neste gang den skal på. 
Da vil den også vare lenger. 

Vi har fått inn såpespon i nettbutikken, for enkel og 
skånsom vask av naturmaterialer. Såpesponet er 
laget av ren, naturlig vegetabilsk såpe og er derfor 
svært egnet til rengjøring av materialer av naturfiber 
som lær, lin, ull og lignende. 

I april flytter vi varelageret vårt, og selger derfor ut 
mange varer til lave priser. Besøk nettbutikken.

Mangfoldsplakaten 
 
Frivillig sektor skapes av dem som deltar. Større etnisk og kulturelt mangfold i 
befolkningen gir oss nye muligheter for utvikling av organisasjonen. En mangfoldig 
organisasjon har bredere oppslutning og flere ressurser å spille på. Mangfold gir 
mulighet for gjensidig læring, forståelse og respekt i møtet mellom menneskene. En 
mangfoldig organisasjon anerkjenner at vi er forskjellige og erkjenner at noen møter  
flere ulike barrierer for å delta. Ledelsen i vår organisasjon vil jobbe aktivt for å øke  
mangfoldet og oppfordrer samtidig medlemmene i Frivillighet Norge til å ta  
Mangfoldsplakaten i bruk i sine organisasjoner. 
 
Ville 
Vi oppmuntrer alle ledd i organisasjonen til å øke mangfoldet. 
Vi er villige til å endre oss for å nå inkluderingsmålene våre. 
 
Dette får vi til ved å: 
• sette av nødvendige ressurser til å jobbe for å øke mangfoldet. 
• sette oss konkrete mål for å øke mangfoldet på alle nivå i vår organisasjon. 
• spørre oss om noe ved organisasjonskulturen vår hemmer mangfoldet. 
 
Gjøre 
Vi har aktiviteter og møteplasser som inkluderer etniske og kulturelle minoriteter. 
Nye aktiviteter og møteplasser utvikles sammen med dem vi vil nå. 
Vi identifiserer og senker barrierer for deltakelse i organisasjonen. 
 
Dette får vi til ved å: 
• legge inn mål og tiltak for økt mangfold i organisasjonens planer. 
• øke kunnskapen vår om mangfold og jevnlig vurdere hvem vi ikke når. 
• øke mangfoldet når vi velger nytt styre eller ansetter medarbeidere. 
 
Sjekke 
Vi sjekker om arbeidet med mangfold gir resultater. 
Vi sjekker om vi ivaretar mangfold når vi kommuniserer og tar beslutninger. 
Vi sjekker om vi tar i bruk kompetansen hos mangfoldet av dem som er i organisasjonen. 
 
Dette får vi til ved å: 
• bestemme hvordan vi måler mangfoldet vårt og hva vi bruker målingen til. 
• kartlegge ressurser og kunnskap om mangfold i egen organisasjon. 
• sjekke om språk og bilder vi bruker viser at vi vil inkludere og være mangfoldige. 

Stimuleringsordningen for våren 
2021 er åpnet for søknader

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og 
organisasjoner er nå tilgjengelig å søke på. 
Kompensasjonen gjelder helt eller delvis 
gjennomførte aktiviteter og arrangement i perioden 
1. januar til 31. august 2021. Les mer hos Lotteri- og 
stiftelsestilsynet og søk innen 15. september 2021.

Kulturdepartementet styrker 
studieforbunda med 9,2 millioner
De økte midlene vil blant annet være med på å styrke 
kursaktiviteten i lokallagene. Les hele saken på 
Studieforbundets nettsider.

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

https://www.lnu.no/stotteordninger/frifond-stem/
https://inkluderingskoden.no/s/Ppt-om-Mangfoldsplakaten.pdf
https://inkluderingskoden.no/s/Ppt-om-Mangfoldsplakaten.pdf
https://inkluderingskoden.no/verkty
http://www.husflid.no/fagsider/bunad_folkedrakt/vask_og_stell_av_bunad
http://www.husflid.no/fagsider/bunad_folkedrakt/vask_og_stell_av_bunad
http://www.husflid.no/nettbutikk/redskaper_og_utstyr/saapespon
http://www.husflid.no/nettbutikk/tilbud
http://www.husflid.no/nettbutikk
https://lottstift.no/tilskot-i-forbindelse-med-arrangement-eller-aktivitetar/
https://lottstift.no/tilskot-i-forbindelse-med-arrangement-eller-aktivitetar/
https://www.kulturogtradisjon.no/nyheter/225-gladsak-kulturdepartementet-styrker-studieforbunda-med-9-2-millionar-kroner
http://www.husflid.no/medlemssider/for_tillitsvalgte/informasjon_sendt_til_fylkes_og_lokallag

