Åkle i rutevev fra Vest-Agder.

ÅRSMELDING 2014
HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER

1

Innhold:
Organisasjonskart, fylket
Strategisk plan, kjerneverdier
Arbeidsoppgaver:
•

Fylkeslag

•

Lokallag

•

Husflidsbutikker

•

Skoler, museum

•

Fylkeskommunen

•

Andre tiltak

Drift
Avslutning og veien videre

Husflidskonsulenten i Vest-Agder fylke er ansatt i 90 % stilling i Norges
Husflidslag.
Vest-Agder Fylkeskommune gir økonomisk tilskudd til stillingen.
Kontorstedet er Store Elvegt. 27. 3 etg.
Adresse: Postboks 242
Telefon:41628189
E-post: vestagder@husflid.no
Organisasjonskart, fylket
Norges Husflidslag
ca 23 000 medlemmer
Vest-Agder husflidslag
Ca 705 medlemmer

Lokale husflidslag
10 lokallag

Strategisk plan 2011 – 14

Husflidsbutikker
2 butikker

Husflidshåndverkere
0 husflidshåndverkere
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Visjon

Vi former framtida

Virksomhetsidè

Vi styrker de levende husflidstradisjonene i Norge
kulturelt, sosialt og økonomisk

Kjerneverdier

Kvalitet, tradisjon, nærhet, skaperglede

Kjerneaktivitet

Husflidsfag og næring

Arbeidsområde

Opplæring, organisasjonsutvikling og kommunikasjon

Hovedmål

NH skal være ledende aktør i Norge innen:
• Handlingsbåren kunnskap
• Kulturvern
• Næringshusflid

Dette skal vi oppnå gjennom:
Kjerneaktivitet:
Husflidsfag
Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om, og ferdighetene innen
tradisjonshåndverk.
Tilby flere husflidsaktiviteter som gir skaperglede for barn og unge.
Videreutvikle nye husflidsprodukter i dagens formspråk.
Ivareta det tradisjonelle formspråket.

Næring
Bedre rammebetingelsene for produsenter og salgsleddene.
Økt kunnskap om kulturhåndverk i befolkninga.
Økt fokus på husflidsprodukter og opplevelse knyttet til produksjonen.
Økt verdiskaping i produksjon og salg.
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Arbeidsområde: Kommunikasjon.
Strategi: Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag,
konsulent, husflidshåndverker og husflidsbutikker.
Tiltak /tiltakene: Fylkeshusflidlaget, årsmøtet, styremøter og andre
arrangement.

Beskrivelse av tiltaket /tiltakene: Deltar på de fleste styremøter og årsmøte.
Resultat pr. 31,12:
Vest-Agder:
14,01 Styremøte Hægbostad.
19,03 Årsmøte på Lista.
24,04 Styremøte Mandal.
21,05 Styremøte Mandal.
21,08
”
13,10 Styremøte Mandal.
21,10 Møte i åklebokkomitè.
22,10 Samarbeidsmøte Lyngdal. Foredrag: Silke.
27,10 Styremøte Mandal.
Aust-Agder:
13,01 Styremøte Tromøy.
24,02 Styremøte Risør.
10,03
”
Gjerstad.
29,03 Årsmøte Bykle.
22,04 Styremøte Grimstad.
22,05 Styremøte Gjerstad.
18,10 Medarbeidermøte på Byglandsfjord – Spinning på håndtein.
11,10 Medarbeiderkurs for Buskerud og Vestfold. Foredrag: Silke.
Arbeidsområde: Kommunikasjon.
Strategi: Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag,
konsulent, husflidshåndverker og husflidsbutikker.
Tiltak /tiltakene: Lokale husflidslag.

Beskrivelse av tiltaket /tiltakene: Det er viktig å holde kontakt med
lokallagene som besøk med kåseri og informasjon om aktuelle saker i NH. Har
også solgt bøkene til NH.
Resultat 31,12:
Vest-Agder:
04 02 Årsmøte i Kvinesdal hl. Blåfarge og blåtrykk.
04 03 Hægbostad hl. Lindebast og Blåfarge og blåyrykk.
16,03 Kr.sand hl. Rødlisteteknikker
24,05 Mandal hl. Marked. Spinning av lin.
22,10 Kvinesdal hl. Husflid i Romania + Nytt fra NH.
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29,10 Sirdal hl. Nytt fra NH + knappesying.
05,11 Lyngdal hl. Rødlisteteknikker + knappesying.
26,11 Mandal hl. Spinning av ull på håndtein og rokk.
Aust-Agder:
13,03 Arendal hl. Blåfarge og blåtrykk
15,03 Gjerstad hl. 20 års jubileum.
07,04 Tromøy Bygdelag. Blåfarge og blåtrykk
12,05 Lillesand hl. Blåfarging og blåtrykk.
02,09 Gjøvdal og Åmli hl. Rødliste teknikker.
25,09 Fjellgardene hl, Hovden. Hjerteband og knappesying.
Har besøkt 8 lag i V-A og 6 lag i A-A med forskjellige emner. 3 lag i A-A har jeg
besøkt sammen med leder Bente Lyding. A-A har ikke konsulent så derfor har
jeg gått over grensen. For meg er det utrulig viktig å ha nær kontakt med
lokallagene.
I 2015 vil jeg også besøke lokallag i begge fylker.
Arbeidsområde: Kommunikasjon
Strategi: Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag,
konsulent, husflidshåndverker og husflidsbutikker
Tiltak /tiltakene: Husflidsbutikkene

Beskrivelse av tiltaket /tiltakene:
Da jeg har kontor på Husfliden i Mandal har vi et tett samarbeid.
Resultat pr. 31,12
06.02 Produsentmøte for Husfliden i Mandal.
Foredrag: Tekstilreise i Vietnam og Laos.
19,02 Plisèmøte med Utsalget og Sjølingstad.
20,02 Kurs for lærlinger i Snorer og band.
20,03 Kurs for lærlinger i Grindvev.
Besøk fra NRK – bunad.
20,05 Underviste ansatte på Husfliden Kr.sand i bunad og snorer og band.
24,09 Møte i forbindelse med rekonstruksjon av en ”Reisle”
Arbeidet i Husfliden både i Mandal og Kristiansand gjelder som regel bunad. Her
blir gjort et stort arbeid med å finne fram gammelt materiale som kan brukes til
dagens bunad.
Dette arbeidet fortsetter også neste år.
Arbeidsområde: Kommunikasjon.
Strategi: Godt samarbeid med andre organisasjoner med samme interesse.
Tiltak/ tiltakene: Andre samarbeidspartnere.
Holder en del foredrag i for eksempel Bygdekvinnelag, Historielag og lignende.
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Resultat 30,12:
25,03 Holum bkl. Folkedrakter og tekstiler i Vietnam og Laos.
29,10 Regionalt møte i Kulturvernforbundet i Lillesand.
Det er viktig å holde kontakt utover vår organisasjon.

Arbeidsområde: Kommunikasjon
Strategi: Sikre informasjon til og god dialog med politikere og offentlige
administrasjon i fylker og kommuner
Tiltak/tiltakene: Fylkeskommunen
Konsulent stillingen knyttet opp mot V-A Fylkeskommune i 25 % stilling

Beskrivelse av tiltaket /tiltakene:
Brukes i Den Kulturelle Skolesekk. Utstillinger og lignende.
Ellers oppgaver som fylkeskommunen ønsker.
Resultat pr.31,12
Resultat pr.31,12
0403 Gjennomgang av tekstiler på Marnardal Museum.
26,04 Bunadkafè på Sjølingstad.
Foredrag: Stoffene som kom inn til Agderkysten og brukt i folkedrakter.
11,06 Møtte på Stiftelsens Sjølingstad Uldvarefabrikks årsmøte.
01,12 Registrering av tekstiler som er kommet til Mandal museum
I dette året har jeg ikke vært ute i Den kulturelle Skolesekk.
Er oppnevnt som fylkeskommunens representant i stiftelsen for Sjølingstad
Uldvarefabrikk
Arbeidsområde: Opplæring
Strategi: Lage og videreutvikle arenaer for kunnskap, ferdigheter og
skaperglede
Tiltak /tiltakene: Fagutvalg i bunad og folkedrakt i NH

Beskrivelse av tiltaket /tiltakene: Oppnevnt utvalg som skal hold
seg oppdatert hva som skjer innen bunadbevegelsen å gi råd til NH.
Resultat pr. 31,12
15.05
Deltok på Grundlovsfeiringen i Oslo i bunad.
Var i den forbindelse på direkten i NRK om bunad.
27 – 29.8
Fagseminar på Instituttet på Fagernes. Emne: Skinn.
15 – 17. 10 Møte på Sortland i forbindelse med utstillingen: ”Moteløver og Heimfødinger,
Klesskikk i nord”.
10 – 11.10
Fagseminar i forbindelse med Aagot Noss 90 års dag på Folkemuseet.
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Arbeidsområde: Opplæring
Strategi: Sikre tilgjengelige utdanningsløp innen våre fagfelt på alle
utdanningsnivåer.

Tiltak /tiltakene: Bunadopplæringen.
Beskrivelse av tiltaket /tiltakene: Modulbasert opplæring som består av 6
moduler for de som skal ta svennebrev som bunadtilvirkere.
Møter i en faggruppe i forbindelse med Bunadopplæringen + er lærer på
moduler.
Samarbeidspartnere: Studieforbundet håndverk og tradisjon, NH, NU og
Instituttet for Norsk bunad og folkedrakt
Resultat pr. 31,12
08,01
Møte i faggruppa for Bunadopplæringen i Oslo.
15 og 16,09 Underviste i ”Snorer og band” + foredrag: ”Knipling” på Modul 1.
23 og 24,10 Underviste i påtegning av broderi + foredrag: Vask og stell, Dåpstøy og
Stoffene som kom inn til Agder og brukt i folkedrakt på Modul 3.
05,11 Møte i faggruppa for Bunadopplæringen i Osl.o
Fagutvalget avsluttes ved nyttår.
Dette er et arbeid som er viktig for NH å føre videre..
Drift:
Fellessamlinger: Har deltatt på 2 fellessamlinger.
Faglig utvikling:
12 – 14,2 Konsulentsamling. Mønster og dekor. Stofftrykk og
3XF og i den forbindelse holdt jeg foredrag: Vask og stell av tekstiler.
22,9
Personalmøte i Oslo.
29,10
Kurs i Lokalviki i Kristiansand.
Jeg ser viktigheten av å komme ut for å få faglig påfyll.
Sektorarbeid:
Husflidekonsulenten i V-Agder er tilknyttet sektor for organisasjonsutvikling. Vi
arbeider med medlemskap, organisering og drift av NH.
Vi har hatt møter i sektor i Oslo, Bergen og Oslo. Gjennom året har vi mange
telefonmøter.
Driftsrutiner:
Vanlig kontorarbeid
Dette har jeg arbeidet med spesielt:
Også i år har jeg skannet en del dias som skal brukes i Power Point.
Har laget et foredrag om SILKE.
Arbeider ellers med forskjellige foredrag som skal brukes i lokallagene.
Sanking av siv i elva sammen med Elin Garvin. Sivene skal brukes på besøk i
lokallag.
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Service og henvendelser
Mange henvendelse om husflidsfaglige spørsmål gjennom året. Mange av
spørsmålene gjelder bunad.
Avslutning og veien videre i 2015
I 2015 vil jeg arbeide som konsulent ut mai og så gå over i pensjonistenes
rekker. Jeg hjelper gjerne en ny person inn i stillingen.
Det er viktig for meg å ha god kontakt med både fylkeslag og lokallag.
Aust-Agder hl. har ikke konsulent, så jeg har besøkt noen lokallag i dette året og
fortsetter med det i 2015. Har også hatt nær kontakt med fylkesstyre.
De fleste oppgavene jeg har arbeidet med i 2014 vil fortsette i 2015. Der i blant
barn og unge og med ”Rødliste - truet håndverk” oppgave. Norges Husflidslag
har bestemt at de neste 4 år skal hele organisasjonen arbeide med ull. Jeg
kommer til den siste tiden å arbeide for at lagene tar opp igjen spinning med
håndtein og håndrokk både for barn og voksne. I Vest-Agder har det vært
spunnet på håndrokk og håndtein opp mot 1900.
Mandal 2015,19,01

Kathrine Holmegård Bringsdal
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