KALENDER:
3. feb. 2020
Vev-kafe på Svithun HL
Felles besøk på utstilling
Else Moe Schmidt på Frida
Hansens hus
15. feb. 2020
Samling for Ung Husflidinstruktører

NYHETSBREV
JANUAR 2020
NYTT ÅR OG NYE MULIGHETER
Da er 2020 godt i gang, kurs og husflidsmøter rundt om i fylket har
startet opp. Aktiviteten er høy.
Kalenderen i dette nyhetsbrevet har datoer som er vert å legge merke
til, og jeg vil spesielt at dere sjekker muligheter for å kunne delta på
bunadsturen til Normandsdalen, København. Det blir en oppfølging av
foredraget til Mathis Eklund Erlandsen på årsmøte i fjor.

13.-14. mars 2020
Medarbeidersamling

En annen viktig sak er påmelding til årsmøte og
medarbeidersamling: 15 februar.
Samme dato som vi har satt som svardato for vår
spørreundersøkelse. Send inn!

15. mars 2020
Årsmøte, Rogaland HL

Tiden går fort og vipps så sees vi i Stavanger.
Mvh Kristin B Rasmussen

23.-26. april 2020
Bunadstur til Normandsdalen
i Danmark

HUSFLIDSDAGEN er flytta til 9. mai

9. mai 2020
Husflidsdagen

En bestemt dag i året oppfordrer vi alle husflidslag til å vise frem seg
selv og organisasjonen under fanen "Husflidsdagen".
Mvh. Kristin Borge Rasmussen.
I 2020 feirer Norges Husflidslag 110 år, og tema er "Holdbart i 110 år".

Nettverk for vev i Rogaland 1. juni 2020
Frist katalog høsten 2020
4.-7. juni 2020
Landsmøte i Mandal

Vi ønsker å arrangerer VEV-kafe 1. mandag i måneden 4 ganger i
halvåret for å samle vevinteresserte til formell og uformell samling og
sosialt samvær. Når folk med felles interesser treffes, har de alltid noe å
snakke om. Man utveksler erfaringer og kunnskaper, henter inspirasjon
og ideer. Det kan bli en liten deltakeravgift for å dekke utgifter til kaffe
og kaker og litt forskjellig annet.
VEV-kafe - mandag 3. feb. kl. 17
Vi starter kvelden kl 17.00 i Frida Hansens hus med foredrag av Else Moe
Schmidt om hennes vevde bilder i utstillingen «Vevde narrativer».
Videre er vi invitert av Svithun husflidslag til å se deres vevstue, høre
hva de har satt opp i vevstolene og hvilke vev-planer de har for våren.
Påmelding til Berit F Rasmussen – berit.rasmussen@husflid.no,
eller tlf: 97671444, innen søndag 26.01.2020.
Vi oppfordrer alle vevinteresserte til å Like oss på Facebook!
Nyt vårenfor
ogVev
de lyse
kveldene.
Nettverk
i Rogaland.
Der får du informasjon om arrangement og
aktiviteter, utstillinger, kurs og annen kjekk informasjon om VEVing.
Husflidshilsen Kristin Borge Rasmussen
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Nettverk for bunad i Rogaland
Bunadstur til Normandsdalen i Danmark - 23.-26. april
Vi arrangerer busstur til Danmark for å se på statuene med de norske
folkedraktene i Nordmandsdal i HM Dronning Magrethe d. II`s
sommerresidens, Fredensborg Slotshave i Nord Sjælland Vi skal også få
se de opprinnelige figurene fra 1700´tallet som er oppbevart samlet i
Kongernes Lapidarium, tett på Christiansborgslot i sentrum av
København. Mathies Ekelund Erlandsen er guide.
Du finner informasjon og påmelding på lenken her
Bunadskafeane på Stavanger museum held fram:
23. jan., 20. feb., 26. mars, 23. april, 7. mai kl. 18–20
Vi oppfordrer alle bunadsinteresserte til å Like oss på Facebook:
Nettverk for Bunad i Rogaland. Der får du informasjon om arrangement
og aktiviteter, utstillinger, kurs og annen kjekk informasjon om Bunad.

MEDARBEIDERSAMLING OG ÅRSMØTE
I ROGALAND HUSFLIDSLAG 13.-15. MARS 2020
I år skal me ha denne helga midt i Stavanger, på Scandic Stavanger City
hotell, Reidar Bergesgate 7 i Stavanger (nede ved Tau-ferja)
Svithun Husflidslag har 40-års jubileum i år, og vil vera vertskap for
årsmøtet. Som vanlig blir det litt forskjellig som skjer. Vi får besøk av
styremedlem i Norges Husflidslag, Agnete Sivertsen. Ho er til dagleg
styrar på Hardanger Folkemuseum og har mykje kjekt å formidle.
Vår eigen Husflidskonsulent, Berit F. Rasmussen skal, saman med
Agnete, ta oss djupare inn i satsingsområdet framover: HOLDBART.
Også fleire av kursa ber preg av Holdbarhet og bærekraft.
Fleire av Husflidshandverkarane blir også med oss, både som
kurslærarar og med ein flott Husflidsmarknad i fellesarealet.
Marknaden er open for alle, laurdag 14. mars mellom kl. 14 og 16.
På lørdagsettermiddagen får me "Ei eventyrleg munnspelhistorie!"
med Georg Pollestad. Han lagar verdas beste munnspel, blir det sagt.
Søndagen blir som vanleg via organisasjonsarbeid og årsmøte.
Me gledar oss til ei kjekk helg med mykje flott husflid, inspirasjon og
skaparglede og godt sosialt samvær.

LANDSMØTET 2020 - 4.-7. JUNI I MANDAL
Landsmøte er ei helg som gir mykje inspirasjon og kunnskap for alle nivå
i organisasjonen. Årsmøtet, der Rogaland Husflidslag har 3 utsendingar,
legg grunnlaget for arbeidet i organisasjonen dei neste to åra. Men
helga inneheld også mange kjekke arrangement og utflukter som er
opne for alle medlemmer. Dette er verd å få med seg, og når det er så
nært som Mandal, treng det ikkje kosta allverda.
Me oppfordrar alle laga til å senda observatørar!
Meld frå om de er interesserte, så prøver me å finna gode løysingar.
Det er mange muligheter for leige av hytter etc der mange kan dela på
kostnaden. Kanskje det også er nokre av dykk som har hytte der, og som
kan bidra til innlosjering av Husflidarar frå Rogaland?
Ta kontakt med oss: rogaland.husflidslag@gmail.com

HUSFLIDSKONSULENTENS HJØRNE
Til alle husflidsmedlemmer

Husflidskonsulent
Berit F. Rasmussen
mob 976 71 444
rogaland@husflid.no

Marit Gundersby Løvås. mob. 913 19 340 håper at noen kan overta
hennes vevstol, 140 cm bred, vevbredde 120 cm. Diverse utstyr følger
med.
Nettverk for vev i Rogaland inviterer alle vev-interesserte til utstilling i
Frida Hansens hus og omvisning hos Svithun husflidslag, mandag 3.
februar, kl 17. Egen invitasjon sendes alle medlemmer.
Våren 2020 vil vi ha fokus på Holdbart for alle som er med i Ung
Husflid. Invitasjon til «Veilederkurs og inspirasjonssamling, med
Holdbart for Ung husflid som hovedtema», blir sendt ut til alle
lokallag i fylket. Samlingen går av stabelen lørdag 15. februar 2020, fra
kl 10.00-16.00.

Husflidsdagen 2020:
Holdbart i 110 år
Klikk her for info

Minner alle lag om at Husflidsdagen i år er satt til 9. mai. Flott om
lokallagene kan markere denne dagen på en eller annen måte. Bruk
gjerne dagen til å bli mer synlige, rekruttere nye medlemmer, både
voksne og barn/unge, og tenk Holdbart som overordnet tema. Kanskje
et #Fikselaug kan være utgangspunktet for dagen? Ta kontakt om det
er noen spørsmål vedrørende Holdbart/Fikselaug.

Husflidskonsulent Berit F. Rasmussen mob 976 71 444
rogaland@husflid.no eller berit.rasmussen@husflid.no
Klikk her for info

