KALENDER:

13.-14. mars 2020
Medarbeidersamling
- Husflidsmarked
- Musikalsk foredrag
15. mars 2020
Årsmøte, Rogaland HL

KJEKT SOM SKJER
VÅREN 2020
MYE KJEKT SOM SKJER FRAMOVER
Dette er ikke et fullstendig nyhetsbrev, men en oversikt over mange av
de kjekke aktiviteten som kommer nå utover våren. Vi oppfordrer flest
mulig til å delta på arrangementer både i eget lag og i
nabolag og fylkeslag. Sammen kommer vi mye lenger
enn om vi sitter på hver vår tue.
Det kommer et fullstendig Nyhetsbrev i siste del av april.

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

Mvh Kristin B Rasmussen

9. mai 2020
Husflidsdagen
1. juni 2020
Frist katalog høsten 2020
4.-7. juni 2020
Landsmøte i Mandal

Nyt våren og de lyse kveldene.

Bunadstur til Normandsdalen i Danmark
Husflidshilsen Kristin Borge Rasmussen
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.
BINDENDE PÅMELDING TIL ROGALAND HUSFLIDSLAG
– senest 15 mars, 2020 (men gjerne før!)
Du finner informasjon og påmelding på lenken her
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Haugesund Husflidslag - Annemor Sundbø
Haugesund Husflidslag har invitert Annemor Sundbø til å presentere sin
nye bok"Koftearven". Vi gleder oss til å ha møtet på det fine biblioteket
vårt. "Ta på deg kofte og kom " - dette blir kjekt ! Alle er hjertelig
velkommen. Pris for medlemmer kr 110kr - ikke medlemmer 160kr.
Onsdag 11. mars på Haugesund Bibliotek. Billetter kjøpes her

Tysvær Husflidslag - Kari Steihaug
STOPPESTED HAUGALANDET - møt Kari Steihaug
-en serie STOPPE-verksteder - om å stoppe og stoppe opp, om tid og
slitasje, og om å reparere ordet som forsvant. Workshop hvor stopping
blir stoppekunst ! Ta med stoppesopp. Info om Kari Steihaug her
Husflidshuset på Grinde, 20. april.
Følg med på FB og i Tysvær Bygdeblad med info om billetter.

Jæren Husflidslag - Håndplagg fra Jæren
Jæren HL utfordrer alle kreative sjeler til å være med på årets
konkurranse - håndplagg fra Jæren. Juryen er Husflidskonsulenten,
tekstilkunstner Helle Mellemstrand og en fra styret i Jæren HL.
12 av de beste arbeidene vil bli bruk til en "lagekalender" for 2021.
Innleveringsfrist er 20. oktober 2020.
Du finner nærmere beskrivelse av konkurransen her

HUSFLIDSDAGEN er flytta til 9. mai
En bestemt dag i året oppfordrer vi alle husflidslag til å vise frem seg
selv og organisasjonen under fanen "Husflidsdagen".
I 2020 feirer Norges Husflidslag 110 år, og tema er "Holdbart i 110 år".

Strand Husflidslag markerer Husflidsdagen med åpent hus på
Husflidshuset i Fjelltunvegen 27 på Jørpeland. Alle intereserte er
velkomne!

Finnøy Husflidslag markerer Husflidsdagen med åpent hus i
Fleirbrukshallen på Judaberg. Følg med i Øyposten for mer info.

Fikselauget på Jæren
Jæren HL har fått skikkelig fart på Fikselauget sitt. Det er samlinger på
Time bibliotek. Ta med det du vil fiksa, så får du gode tips og hjelp.
Alle interesserte er hjertelig velkomne!
Du finner opplysninger på Facebookgruppen: Fikeslauget på Jæren.

