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Vær med på Kulturminnedagene!
Velkommen til en hel uke dedikert til fysiske og 
immaterielle kulturminner! Kulturminnedagene 
er Norges største historie- og kulturarvsfestival 
med 300 arrangement og 50.000 besøkende 
rundt om i landet hvert år. Den koordineres av 
Kulturvernforbundet. 

42 kulturminnedagsarrangement mottar støtte 
fra ordningen MIN Kulturminnedag, deriblant tre 
husflidslag. Se hele listen, og søk gjerne neste år!

Skapende hender i fargerikt fellesskap 
Levanger Husflidsforening, Bymuseet i 
Levanger, Levanger Historielag og Levanger 
Fornminneforeningen. 7. sept. Les mer.

Fikseverksted 
Larvik Husflidslag og Larvik Bibliotek, 7. sept. Les mer.

Husflidsdagen To Gård 
Nesodden Husflidslag, 4 sept. Les mer.

Verdens kuleste dag 
3. september stiller Norges Husflidslag på Akershus 
Festning i Oslo med en spikkeglad gjeng. De skal 
veilede alle barn og unge som har lyst til å spikke 
rundt bålpanna. VKD er en gratis aktivitetsdag i regi 
av Sparebankstiftelsen DNB. Les mer

Akershusstevnet 
3.-4. september arrangeres Akershusstevnet. Dette 
er en bred møstring av kulturvernforeninger, fra 
veteranskip til slektsforskning. Norges Husflidslag 
deltar med ulike fikse- og ullaktiviteter, samt 
reperbane og taumaking.   
 
Se hva som skjer rundt om i hele Norge.

God, ny husflidshøst!

Et nytt skoleår har startet, og det samme har 
aktiviteten i lokallagene. Her er våre tips til hvordan 
dere kan bli mer synlige og få med flere. 

1. Vær synlige. Det å være hyggelig og engasjert 
er en god måte å vekke andres oppmerksomhet 
på. Vis interesse og vær nysgjerrig på andre før du 
fører samtalen over på lokallagets aktiviteter. Ha 
med rollup, logo-banner, plakater, bruk t-skjorter 
eller annet med lokallagets logo på, og ha med 
vervemateriell. 

2. Vis frem husflid og håndverksgjenstander. Det 
kan være veldig spennende å se hvordan ulike 
teknikker gjøres, og kanskje kan de ivrigste også få 
lov til å prøve selv?

3. Vær kjent med medlemsfordelene. Snakk opp 
husflidslaget, deres aktiviteter og viktigheten av å 
videreføre kunnskap. Tenk på hva som fikk deg til 
å melde deg inn. Var det samholdet i laget, var det 
noen som inspirerte deg ved å vise en teknikk eller 
fikk du teste ut noe selv?

4. Gjør det mulig å melde seg inn med en gang. 
Ha klart vervemateriell eller innmeldingssiden på 
husflid.no. Lett for dem og lett for dere!

5. Bruk lokalavisene for det de er verdt. Inviter dem 
med på arrangementet eller aktiviteten, ta kontakt 
i forkant for å invitere dem med eller i etterkant 
for å dele om gode resultater. Dette engasjerer 
lokalmiljøet!

6. Se mulighetene i det digitale. Bruk sosiale 
medier og nettsiden for å dele hva som skjer, og 
invitere flere til å bli medlem. Fortell hva laget gjør, 
og vær åpen om at dere ønsker flere velkomne! 

→ Hele listen og materiell til nedlasting finner 
dere på innlogget side: husflid.no/medlemsside/
organisasjon/rekruttering/ 

→ Alle logoer til lokallag, regionlag og 
håndverkerlag ligger her: husflid.no/logoer

https://kulturvern.no/kulturminnedagene/
https://kulturvern.no/min-kulturminnedag-se-hvem-har-fatt-stotte/
https://www.facebook.com/Levanger-Husflidsforening-528268440624564/
https://www.facebook.com/LarvikHusflidslag
https://kulturvern.no/arrangementer/husflidsdag-pa-to-gard/
https://husflid.no/vaer-med-og-spikk-pa-verdens-kuleste-dag/
https://www.facebook.com/events/684311199285047
https://kulturvern.no/arrangementer/
http://husflid.no/medlemsside/organisasjon/rekruttering/
http://husflid.no/medlemsside/organisasjon/rekruttering/
http://husflid.no/logoer
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Tilskudd og strømstøtte
Kjenner lokallaget til alle støtteordningene og 
tilskuddene det er mulig å søke på? Vi har samlet 
de mest relevante på innlogget side under 
Organisasjon > Økonomi. Her finner dere også tips til 
å skrive gode søknader.

Strømstøtte for frivilligheten 
Frivillige lag og organisasjoner rammes også 
hardt av strømkrisen. Det er nå mulig å søke om 
strømstøtte. For å søke må man være registrert i 
Frivillighetsregisteret. Søknadsfrist 7. sept. Les mer.

Tiltak for flyktninger fra Ukraina 
Sparebankstiftelsen DNB støtter prosjekter som skal 
bidra til aktivitet og tilhørighet for barn og unge som 
har flyktet fra Ukraina. Søknadsfristene er: 1. april, 1. 
september og 1. desember. Les mer. 

 
Søk Folkekunststipendet
Folkekunststipendet er et av Statens 
kunstnerstipend. Vi ser at mange håndverkere ikke 
benytter seg av denne muligheten fordi de ikke 
oppfatter eget arbeid som kunst. Folkekunstnere 
er utøvere av folkelige kunstuttrykk innen dans, 
musikk, sang, og også håndverk! Det tradisjonelle 
håndverket og husfliden har sitt utspring i 
folkekunsten.  Tidligere år har folkekunstnere innen 
håndverk som sølvsmed, treskjæring, keramikk 
-pottemakeri, metallknipling, bunadtilvirking, 
bunadbroderi, knivmaking, strikking, håndveving, 
skinnarbeid/garving, sølv- gullsmed, fått tildeling. 
Søknadsfrist er 18. oktober 2022 kl 13.

Ønsker du mer informasjon om ordningen? 
Vær med på digitalt informasjonsmøte 29.09.22, 
stipendordningene presenteres og det gis 
informasjon om søknadsutfylling. Følg med på 
Kulturrådets nettsider for mer informasjon. 

Fagdagane i bunad og folkedrakt
Det er framleis ledige plassar igjen på årets 
Fagdagar i bunad og folkedrakt 12.-13. september. 
Les meir om programmet og kjøp billett her.

https://husflid.no/logoer/

Nordic Craft Week:  
Strikketradisjoner i Norden
I forbindelse med Nordic Craft Week 27. august – 3. 
september viser vi frem strikketradisjoner fra Norge, 
Island, Sverige, Danmark, Finland og Estland. I Norge 
har vi valgt å trekke frem Bynestrøya fra Byneset 
i Trondheim (avbildet). NCW er en årlig feiring av 
tradisjonshåndverk og markeres digitalt. Det er mye 
spennende innhold planlagt, så følg Nordic Craft 
Week på Facebook! 

→ 30.08: Knitted sweaters in Estonia and Finland 
→ Onsdag 31.08: Norwegian Knitting Traditions 
→ Torsdag 01.09: Bynestrøya
→ Fredag 02.09: Can wool be sustainable?

Last ned gratis strikkeoppskrifter her!

Hvor bærekraftig er egentlig 
bunaden? Er tradisjonshåndverk 
løsningen på klimakrisa?
Norges Husflidslag deltok på Arendalsuka med to 
debatter og felles stand med Kulturvernforbundet. 
En av debattene handlet om EUs nye merke-
ordninger for tekstiler, og hvordan dette vil slå ut 
i praktis for blant annet bunaden. Les mer eller se 
opptak av debatten.

Tradisjonshåndverk er viktig i det grønne skiftet. 
Organisasjoner som Norges Husflidslag jobber for 
å bevare, formidle og lære bort disse kunnskapene 
til fremtidige generasjoner, men bør ikke også 
tradisjonshåndverk forsterkes som fag i skolen? 
Hva gjøres politisk? Se opptak fra debatten her.

 

https://husflid.no/medlemsside/organisasjon/okonomi/
https://lottstift.no/for-frivilligheten/stromstotte/
https://sparebankstiftelsen.no/stotte-til-tiltak-i-norge-for-flyktninger-fra-ukraina/
https://www.kulturradet.no/stotteordninger?categoryIds=11642
https://husflid.no/fagdagane/
https://www.facebook.com/nordiccraftweek/
https://husflid.no/nordic-craft-week-2022/
https://husflid.no/nordic-craft-week-2022/
https://www.facebook.com/events/782349652767289/
https://www.facebook.com/events/436768718472424/
https://www.facebook.com/events/1113109045943723/
https://www.facebook.com/events/1095239364756728
https://husflid.no/nordic-craft-week-2022/
https://husflid.no/bunaden-henges-ut-som-klimaversting/
https://www.youtube.com/watch?v=VynkQ4fG54s
https://www.youtube.com/watch?v=yx7CMHIGwSU


August 2022

Side 3 av 3Norges Husflidslag

LAGSENDING

Åpent for alle:  
Handverk og språktrening
Kurs i lokale lag og foreningar er ein god måte 
å bli kjent i eit lokalsamfunn. Studieforbundet 
kultur og tradisjon ønsker å motivere lokallag til 
å halde planlagte, inkluderande kurs, og dermed 
skape møteplassar for nettverk, felleskap og 
språktrening. Kursa kan vera i den aktiviteten laget 
elles driv med, men skal tilpassast deltakaren 
med mindre norskferdigheiter og kunnskap om det 
norske samfunnet. Les meir og bli med på digital 
erfaringsdeling for husflidslag 12. sept, kl. 19.00.

Husflidstevlingsresultatet er klart
Resultatlista fra Husflidsutstillinga på Dyrsku’ns 
tevling i håndverk og design er nå klar. Vi gratulerer 
til alle med fantastisk arbeid. Se hele premielista og 
besøk utstillingen på Dyrsku’n, 9.-11. september 

Lær om lin
Lurer du på hva klærne dine er laget av? Vi gror lin 
rundt om i hele Norges land og deler prosessen i 
Facebook-gruppa 1 kmv lin og på vår nettside. Vil du 
bli bedre kjent med lin og fiberplanter, vær med på 
omvising i Botanisk hage, 4. september. 

Nye kurs i dokumentasjon av 
rødlistearbeider i lokallagene
Norges Husflidslag ønsker at rødlisteprosjekter 
er levende i lokalsamfunnet, slik at de ikke går i 
glemmeboken. Dokumentasjonskurs vil gi lokallaget 
kompetanse til å finne prosjekt, gjennomføre 
dokumentasjon og klargjøre for publisering på våre 
nettsider. Påmelding innen 23.september. Les mer. 

Husflid på rett kurs
Det arrangeres et bredt spekter kurs, temakvelder 
og samlinger i de lokale husflidslag. Etter 
pandemien har kursaktiviteten gått ned med 30%. 
Hvordan kan vi snu dette? 

Her er noen tips:

→ Søk kursstøtte fra Studieforbundet kultur og 
tradisjon for kurs både med og uten lærer, 
digitale og fysiske kurs. Bruk studieplanene på 
deres hjemmeside som utgangspunkt.

→ Hør med ulike (alders)grupper hva de ønsker kurs 
i. Ikke vær redd for å prøve ut nye ting.

→ Informer godt i forkant. Bruk sosiale medier, 
heng opp plakater på nærbutikken eller tips 
lokalavisa. Vær kreative.

→ Samarbeid med andre. Bli synlige for et større 
publikum, og dra nytte av andre organisasjoner 
eller bedrifters erfaringer og kompetanse. 

→ Engasjer medlemmer i laget som kurslærer. 
Kanskje det finnes en dyktig håndverker som 
kan undervise i sitt fag? Sjekk at nye lærere har 
hatt kurs tidligere, lag noen gode spørsmål og 
ha et «intervju». Betal kurslærere, instruktører 
og assistenter, vis at utveksling av kunnskap blir 
satt pris på.

→ Legg kurset inn i kurskalenderen på 
hjemmesiden til Norges Husflidslag. På denne 
måten får laget vist aktiviteten sin, og det gjør 
det lettere for fremtidige kursdeltagere å se hva 
som skjer over hele landet. 

→ Spør om råd hvis du syns noe er vanskelig. Ta en 
telefon til husflidskonsulenten, regionslag eller 
direkte til Studieforbundet.

→ Vær med på eller send potensielle kurslærere 
på Kurslærerkurs med Norges Husflidslag. 
Påmelding starter januar 2023. 

https://www.kulturogtradisjon.no/%C3%A5pentforalle
https://www.facebook.com/events/760033201914760
https://www.facebook.com/events/760033201914760
https://www.dyrskun.no/resultatliste-husflidstevlinga-2022/
https://www.dyrskun.no/
https://www.facebook.com/groups/1kvmlin
https://husflid.no/1-kvm-lin/
https://www.facebook.com/events/1030630920935188
https://husflid.no/fagsider-/rodlista/lokallag-og-teknikker/
https://husflid.no/fagsider-/rodlista/dokumentere/

