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Alle de kjekke husflidsaktiviteten som stod på kalenderen i vår, har fått
en brå slutt. Avlysingene var helt nødvendige i den tiden vi har gått inn i
nå, med Korona som en verdensomspennende trussel.

??. ?????? 2020
Årsmøte Rogaland Husflidslag

Men når vi nå har hatt noen uker å tenke oss om på, er tiden kommet for
å ta fram våre indre krefter og kreativitet, og tenke nytt!
Det har allerede begynt å dukke opp virtuelle strikkekafeer og
spennende uttrykksformer på internett og sosiale medier.

4.-7. juni 2020
Landsmøte i Mandal

Dette nyhetsbrevet vil gi noe saklig informasjon i forhold til dagens
situasjon og organisasjonsarbeidet på alle nivå. Men vi vil også prøve å
inspirere til nye aktiviteter og arbeidsmåter.
Vi har nå fått med oss både Husflidshåndverkerne og Husfliden
Stavanger med eget "hjørne" i nyhetsbrevet, slik Husflidskonsulenten
fikk i januar. Vi er alle knyttet til samme organisasjon, Norges Husflidslag.
Vi har svært ulike utgangspunkt for engasjementet vårt og ulike
ståsteder. Men vi har også mange felles interesser, og utfyller hverandre.
Alle sammen er opptatt av skapergleden, Husflidsprodukter med godt
design og estetikk, bruksverdi, holdbarhet og godt materialvalg.
Sammen skal vi gjøre det beste vi kan ut av våren!

KORONAVOTTER

Mvh Kristin B Rasmussen

by Lill C. Schei

oppskrift finner du på Ravelry.com

HUSFLIDSDAGEN lørdag 9. mai
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".
Som en konsekvens av koronautbruddet kan ikke dagen markeres som
vanlig. Men nå det er det 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.

LANDSMØTET 2020 I MANDAL - utsett
Norges Husflidslag skal på styremøte 29. april diskutere og bestemme
korleis ein skal avvikla Landsmøtet.
Følg med på http://www.husflid.no/landsmoetet_2020
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Nettverk for bunad i Rogaland
Bunadstur til Normandsdalen i Danmark - 23.-26. april - AVLYST
Kanskje vil prøver å sette opp turen igjen når tidene blir mer normale og
vi kan reise til Danmark uten å utsette oss for sykdom og risiko.
Du finner informasjon om hva vi hadde tenkt, her
Bunadskafeane på Stavanger museum er også avlyst inntil retningslinjene fra myndighetene gir åpning for slike samlinger igjen.
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.

Nettverk for vev i Rogaland Også Nettverk for vev og planene for Vev-kafe framover har stoppet
opp. Men vi forbereder oss og står klar når restriksjonene blir tatt bort.
Kontakt: Berit F Rasmussen berit.rasmussen@husflid.no
tlf: 976 71 444

Vi oppfordrer alle vevinteresserte til å Like oss på Facebook!
Nettverk for Vev i Rogaland. Der får du informasjon om arrangement og
aktiviteter, utstillinger, kurs og annen kjekk informasjon om VEVing.

BRODERGARN TIL FIKSELAUG O.L.
Vi konsulenter har fått utdelt et sett med brodertråd til alle typer
fikselaug, fiksbuksa mm som vi holder på med ifbm Holdbart.
Etter veiledningskurset for Ung husflid instruktører, har jeg lovet å
finne ut om flere av lagene er interessert i å kjøpe inn slike sett til sine
aktiviteter. Mange av lagene har problemer med å få tak i godt
brodergarn der de bor. Her er informasjonen om hvor det kan
bestilles og varenummer. Kanskje går prisen, og iallefall
fraktkostnadene ned om flere lag går sammen om å bestille.
Mercerized Cotton Yarn, asstd colours, 24 x 20 g info@creotime.no
Varenr. Er 42125 og Engros1-pris er kr 131 + moms.
https://www.creotime.com/mercerized-cotton-yarn-asstd-colours-24x20g

UNG HUSFLID - aktiviteter for små og store
På www.unghusflid.no finner du mange kjekke ting du kan lage, både
nå i påsken og eller i året. Det er enkle oppskrifter og materialer du
finner rundt deg til vanlig.
Når du har laget noe kjekt fra disse sidene er det veldig hyggelig om du
deler dette med oss på Instagram #rogaland_husflidslag

HUSFLIDSKONSULENTENS HJØRNE
Til alle husflidsmedlemmer
Som Kristin beskriver innledningsvis, er vi alle i en unntakstilstand,
eller i et vakum. Alt vi hadde planer om denne våren, er enten avlyst
eller utsatt. I det lengste håper jeg på det siste. I så tilfelle tenker jeg at
det blir en kjekk og aktiv høst, forhåpentligvis.

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

Fra mitt «hjørne» ser det kanskje litt annerledes ut. Alle vi konsulenter
er fortsatt i full jobb, men arbeidsoppgavene har endret karakter.
Det som før var fysiske møter, er nå digitale møter på teams/facetime.
Det fungerer i grunnen veldig greitt, sjølv om det på dager med 3-4
slike møter, er noe slitsomt i lengden. Til gjengjeld «ser» og snakker
jeg med mine kollegaer mye oftere enn før korona-epidemien slo inn
for fullt. Faktisk ser jeg et mønster i min jobb-hverdag som endres
gradvis, kanskje til det bedre og definitivt med et langt lavere
reisebudsjett. Så det er ikkje så gale at det ikkje er godt for noe.
Oppgavene jeg jobber med for tiden, er i hovedsak planlegging av
struktur, design og funksjon av ny nettside. I tillegg jobbes det med
nytt medlemssystem. Vi håper og tror at når dette er oppe og går, så
vil det bli enklere for alle medlemmer, tillitsvalgte og ansatte å betjene
disse digitale plattformer. Men for å gjøre et grundig og godt
forarbeid, så vil dette ta tid før det hele lanseres. Samtidig kreves det
testing og opplæring i bruk av systemene, noe som igjen krever
organisering og tid til å gjennomføre. Men, det blir bra til sist, det er
jeg overbevist om.
Informasjonsflyt til alle våre medlemmer har stort fokus nå. Vi har
akkurat sendt ut til tillitsvalgte en Lagsending, med viktig informasjon,
forespørsmål om deltakelse i spørreundersøkelse vedr ny nettside, og
en del andre organisatoriske påminnelser. Styrene i lokallagene er
oppfordret til å videresende lagsendingen til alle medlemmer, også de
som ikkje er «på nett».
Her er det blant annet en oppfordring vedr Husflidsdagen den 9. mai.
Bruk kreativiteten og finn på nye, digitale måter å markere dagen på.
Avslutningsvis vil jeg oppfordre alle til å holde kontakten, med
hverandre, med styret og med fylkeslaget. Ta gjerne kontakt med meg
om det er noe dere lurer på, eller har på hjertet. Ring en «medsøster»,
send en mail/et brev i posten og del aktiviteter på sosiale medier.
Følg meg på Fb-siden Husflidskonsulenten i Rogaland eller på
Instagram husflidskonsulenten, og del videre.
Ha en fin og kreativ husflidsvår, bruk våre hjemmesider og bli inspirert,
ta frem «glemte håndarbeid» og hold aktivitetsnivået oppe.
Hilsen Berit

HUSFLIDSHÅNDVERKERNE I ROGALAND
Husflidhåndverkerne er selvstendig næringsdrivende og medlemmer i
Norges Husflidslag. Medlemmene i håndverkelaget i Rogaland har eget
styre, og kan delta med 1 representant på NH’s Landsmøte. I skrivende
stund er vi 10 Husflidhåndverkere tilknyttet lokallaget i Rogaland:
Tone Tvedt, Filtmaker (Ullform.no), leder, og varamedlem til AU
Ingvild Kverneland, Strikker (Iull.no), kasserer
Tove Seierstad, Keramiker, (Keramiken.no) styremedlem
Ingeborg Lura, Spinning og strikk (Ullrommet.no)
Jette G. Ravndal, Skinn/Lær
Mary Florence Aalberg Undheim, Vev
Tone Skjæveland Tengs, Klær og tilbehør (Kroken Gård og Hestesenter Tengs)
Nina Tvedt Sliper, Filtmaker (Nina Filtmaker)
Karen-Torunn Hårr, Glassarbeid (Glass-studio Jæren)
Carina Sandsmark Øvestad, Design og søm studio (Varpogveft.no)
Flere av oss tilbyr kurs og foredrag både lokalt og nasjonalt. Noen har
egne utsalgssteder, mens andre selger sine unike produkter på
markeder, messer og utstillinger.
Kontaktperson: Tone Tvedt mob 906 78 781 E-post: post@ullform.no

HUSFLIDEN STAVANGER
I disse dager er det viktigere enn noen gang å støtte lokale
leverandører og håndverk. Vi på Husfliden i Stavanger har egen
bunadtilvirker og skredder som tilvirker bunadene våre på huset. Vi
har norskprodusert stoff fra blant andre @krivivev og
@gudbrandsdalens_uldvarefabrik Vi utvikler oss stadig, og jobber for
at du skal få det beste produktet. Hvis du ønsker noe bunadrelatert
eller noe fra butikk - ta kontakt siv@husflidenstavanger eller facebook
Vi ønsker å være med på vår felles dugnad for å begrense smitte.
Butikken vil derfor være stengt minst to uker frem i tid. MEN - vi er
med i samarbeidsprosjektet til Stavanger Sentrum og kan levere varer
hjem til deg og tar betaling på vipps. Vi kan nås på telefon, mail og
sosiale medier
#støttlokalt #norskhåndverk #stavangersentrum #brukbyendin
#rogalandsbunad
www.husflidenstavanger.no
Telefon/mobil: 51 89 43 55
Kirkegata 7, 4006 Stavanger

kontakt@husflidenstavanger.no
Postboks 98 Sentrum, 4001 Stavanger

