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Digitale markeringer av Husflidsdagen lørdag 9. mai
Hvert år på Husflidsdagen oppfordrer vi lagene
til å vise seg frem og invitere med andre.
Denne dagen har vi et spesielt fokus på å
formidle og tilgjengeliggjøre husflid for alle,
og skape en større forståelse og interesse for
levende kulturarv og husflidshåndverk.
Årets tema er Holdbart i 110 år. Siden 1910 har vi
arbeidet med å ta vare på, formidle og fornye
husflidstradisjoner, og idet vi går inn i vårt 110.
år er det med Holdbart som satsingsområde.

Laget vil fremdeles kunne vise frem det dere
er spesielt gode på. Digitale omvisninger og
historiefortellinger, eller livesendinger på
Facebook er lavterskel alternativer, som med
litt planlegging kan bli veldig bra! Vis hva dere
arbeider med: digitale fikselaug eller kurs,
samstrikk eller -spikk, omvisning i vevstua.
Bare fantasien setter grenser. Lag innhold som
publikumet deres ønsker og har bruk for. Kanskje
når dere ut til flere og andre målgrupper ved å ta i
bruk sosiale medier.

Som en konsekvens av korona-utbruddet
så kan ikke dagen markeres som vanlig.
Både eldre og yngre opplever frykt og
ensomhet i denne tiden, så det er spesielt
viktig at lagene fortsetter å være et felles,
inkluderende møtepunkt. Tenk kreativt for å få
til gode og trygge markeringer av dagen. Hva
med å arrangere en digital Husflidsdag? Et
arrangement eller kampanje i sosiale medier
kan være et godt alternativ for årets markering.

Vi kommer til å dele flere tips og inspirasjon på
Facebook og Instagram. Hver uke fremover har
vi live-sendinger med husflidskonsulentene.
Med dem håper vi å inspirere dere og andre som
er nysgjerrige på husflid. Følg oss også der for
oppdateringer om hvordan korona-situasjonen vil
påvirke oss fremover.

Påskeaktiviteter for alle

Hele Norge fikser

Hold deg opptatt med morsomme aktiviteter
i en litt annerledes påske. Ung Husflid og
Holdbart-sidene har mange gode oppskrifter for
små og store. Sidene oppdateres fortløpende
med nytt innhold de kommende ukene, så følg
med der eller på Facebook-sidene til Holdbart,
Ung Husflid og Norges Husflidslag.

Benytt denne tiden til å gjøre de tingene som
det vanligvis «aldri blir tid til» som å bøte hullet
i favorittbuksa, sy i skjorteknappen som har
løsnet eller stoppe velbrukte sokker. Tag oss på
Facebook og Instagram, og bruk #helenorgefikser,
#skapendehender og #holdbart for å dele med
andre som trenger fikseinspirasjon.
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Håper vi kan treffes igjen om ikke alt for lenge.
Send oss gjerne innspill, tips eller spørsmål!
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Aktuelt

Nytt opplag av «Bunad, hva er det?»

Justering av medlemskontingent

I nyopplaget av heftet finner du oppskrifter,
en liten grindvev og gode instruksjoner for
hvordan bruke den. Lær å lage fine nøkkelbånd
og vennskapsbånd i hose- og grindvevteknikk.
Heftet gir også et innblikk i bunadtradisjoner
i Norge, kulturarv og UNESCO. Pris kr. 25,-/stk.
Bestill heftet her.

Landsmøtet i 2019 vedtok justering av
medlemskontingent fra 2020. Prisene i
vervefolderne er derfor utdaterte. Folderne
kastes ikke, men prisene blir med korrigert
penn, tusj eller klistremerker. Se vedlegg i
e-post for å lese mer og bestille klistremerker.

Nettbutikken holder åpent

Norsk Husflid i postkassa 27. april

I nettbutikken på husflid.no er det mange gode
bøker til aktivitet for voksne og barn, i tillegg til
materialer og utstyr. Bestill på nett eller telefon
og få det sendt hjem i postkassen! Siste
bestillinger før påske sendes ut fredag 3. april.
Gå til nettbutikk.

Norsk Husflid er et kulturtidsskrift og fagblad
om husflid og håndverk, som utgis fem ganger
i året. Bladet går ut til alle våre medlemmer,
lag og butikker. Årets andre utgave kommer i
postkassa i april, og har ”næring” som tema.

Norges Husflidslag
i sosiale medier
Norges Husflidslag på Facebook
Norges Husflidslag på Instagram
Holdbart på Facebook
Ung Husflid på Facebook
Ung Husflid på Instagram
Klikk på linkene for å se innlegg og følge oss
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Organisasjon
Landsmøtet i Mandal utsettes
I tråd med retningslinjene fra myndighetene
i forbindelse med koronavirusutbruddet,
utsettes det planlagte landsmøte i 5.-7. juni.
Endelig vedtak om landsmøtegjennomføring
fastsettes på styremøte 29. april. Alle
medlemsgrupper mottar da informasjon om
når, hvor og hvordan møtet skal gjennomføres.

Økonomiske konsekvenser av
utsettelse av landsmøte, årsmøter
og kursvirksomhet
På grunn av begrensede muligheter for fysiske
møter er VOFO og Studieforbundene i dialog
med Kunnskapsdepartementet for tillemping
av regler for kursavvikling. Det er nå gjort
midlertidig vedtak som gir studieforbundene
muligheten til å gi tilskudd til nettkurs og
kortere kurs med minst 4 kurstimer. Les mer.
Frivillighet Norge jobber for at frivillige
organisasjoner ikke skal bli for hardt rammet
økonomisk og har spilt inn problemstillinger til
Kulturdepartementet. Deriblant avlysning av
landsmøter og årsmøter. Les mer.
Vi følger sakene videre og videreformidler
informasjon om tiltak gjennom vår nettside
og sosiale medier. Fylkeslagene vil motta
jevnlige oppdateringer på e-post om dette i
ukene fremover. For spørsmål, ta kontakt med
husflidskonsulenten eller Marit Jacobsen.

Husflid.no og Unghusflid.no blir nye
– vi ønsker deres innspill
Det jobbes med nye nettsider og medlemssystem, og vi sikter på å ha dette på plass
til sensommeren. For å sikre et godt resultat
ønsker vi hjelp fra dere. Fyll ut spørreskjema her.

Holdbart Håndverk
— endring av kampanjepriode
Vi har besluttet å utvide kampanjeperioden i
ett år, så det blir mulig å sende inn bidrag på
Instagram frem til utgangen av mars 2021.
Den utvidede kampanjeperioden brukes til å
ytterligere profilere kampanjen. Les mer
Følg kampanjen på Instagram

Lokallagenes årsmeldinger
Til lokallagene: Husk å oppdatere nytt styre på
nettsidene, sende inn årsmelding og regnskap
for 2019 til fylkeslag og konsulent i fylket.
Til fylkeslagene: Frist for oppsummering av
lokallagenes årsmeldinger og aktiviteter er 25.
april (til tross for utsatte årsmøter) og sendes
til kurt@husflid.no.

Hold kontakten med medlemmer
Hold kontakt med lagene, selv om dere nå ikke
kan møtes fysisk. Bruk sosiale medier, e-post,
ring, send melding eller brev for å orientere
om hva som skjer. Pass på så vi ikke mister
medlemmene våre i denne perioden. Oppfordre
ringer, klubber og grupper finner nye måter til å
snakke sammen og dele erfaringer på.

Øvre Slottsgate 2B
0157 Oslo
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