TROMSØ HUSFLIDSLAG ble stiftet i 1922.
TROMSØ HUSFLIDSLAG er tilsluttet Norges
Husflidslag -Troms fylkeslag
TROMSØ HUSFLIDSLAGS målsetting er:








Synliggjøre og videreføre godt
husflidshååndverk
Ta vare på stedegne modeller og
mønstre
Formidle salg av husflidsprodukter
Drive opplysningsarbeid innen husflid
Utvikle og støtte opp om nyskapende
arbeid
Arrangere utstillinger og
demonstrasjoner
Formidle husflid til barn og unge

Besøksadresse:
Troms fylkeskultursenter

Strandveien 95, 9006 Tromsø
Postadresse:
Postboks 1159, 9262 Tromsø

Facebook-gruppe:
Tromsø Husflidslag
E-post:
tromsoe.husflidslag@gmail.com

Kurs
Vi arrangerer kurs i ulike teknikker innen vev,
søm, bunadssøm, toving, strikking, hekling, søm
av lugger, skinnarbeid med mer. Det arrangeres
egne kurs for barn og unge.
Kursene har oppstart i januar og september
Kursoversikt og påmelding finner du på Tromsø
husflidslags nettside: www.husflid.no/tromsoe

Medlemskap

Faste aktiviteter i laget

Som medlem i Norges Husflidslag blir du også
medlem i et lokallag.
I Tromsø husflidslag får du tilgang til våre
Lokaler i fylkekultursenteret hvor du kan
arbeide alene eller sammen med andre.

Temamøte en gang pr måned med ulike
aktiviteter. Møtene annonseres på websiden
og Facebook
Aktiviteter i laget:

Vi har også ulike grupper for aktiviteter som
strikking/hekling, allaktivitetsgruppe med mer.
I tillegg arrangeres det temamøter ,
Husflidsmesse med mer i løpet av året
Du vil også kunne få:
-10% avslag på kursavgift ved lagets kurs
-6 nummer av bladet Norsk Husflid
-10% rabatt ved kjøp av garn på Husfliden AS,
Bundingen, Heklekroken, Fingerbølen og
Småvaren

Strikke/heklegruppe - Mandager (hver andre
uke -egen plan) kl 19-22
Allaktivitetsgruppe/Skinnfell - Tirsdager: kl
18-22
Torsdagsklubben med toving/allaktivitetTorsdager kl. 11-15
Sømgruppe møtes siste mandag i
måneden(egen plan) kl. 18-22
Vevgruppa møtes etter egen plan
Følg aktivitetene i kalenderen på
www.husflid.no/tromsoe

Kontingent for 2014 er:
Hovedmedlem:

kr 570,-

Barn og unge under 26 år:
Husstandsmedlem:
Multimedlem

kr 100,kr 400,kr 400,-

(Gjelder de som er medlem som husflidshåndverker
og ønsker å være medlem i et lokallag i tillegg)

Hvordan bli medlem?
Meld deg inn på www.husflid.no
eller ta kontakt med laget på
E-post: tromsoe.husflidslag@gmail.com

