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ÅRSMELDING 2011

Drakter på utstillingen fra folkevandringstiden.

Drakter fra
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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 100 % stilling i Norges Husflidslag.
Vest-Agder Fylkeskommune gir økonomisk tilskudd til stillingen.
Kontorstedet er Store Elvegt. 27.3 etg.
Adresse: Postboks 242
Telefon:382 60 246/41628189
E-post:vestagder@husflid.no

Organisasjonskart, fylket
Norges Husflidslag
ca 23 000 medlemmer
Vest-Agder husflidslag
Ca 705 medlemmer
Lokale husflidslag
10 lokallag

Husflidsbutikker
2 butikker

Husflidshåndverkere
0 husflidshåndverkere
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Strategisk plan 2011 – 2014
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.
V-A hl skal arrangere medarbeiderkurs for 4 fylker i september.
Resultat pr. 31,12
18,1
Styremøte.
22,2
Styremøte.
09,3
Møte angående medarbeiderkurs
12,3
Årsmøte på Høgtun. Marnardal hl.
22,3
Styremøte med gammelt og nytt styre.
25,5
Styremøte
23 til 25.9
Medarbeiderkurs for 4 fylker
”
”
Kurs i Holbeinsøm.
17,10 Styremøte
27,10 Samarbeidsmøte i Lyngdal
28,11 Styremøte i Kr.sand
Jeg har et nært samarbeid med fylkeslaget. V-A arrangerte medarbeiderkurs for 4 fylker, som
ble meget vellykket. Det er spennende å møtes på tvers av fylkene. I den forbindelse underviste
jeg i Holbeinsøm.
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
I7,2
Kvinesdal hl. Årsmøte og Håndverk i Vest-Afrika
16,2
Lista hl. Årsmøte og fletting med siv.
17.2
Åseral hl. Brikkeveving
16,3
Lyngdal hl. Fletting med siv.
30,3
Kristiansand hl feiret 100 år.
31,3
Åseral hl. Videre arbeid med brikkeband
5,4
Hægbostad hl. Naturfiber + floss på vanter.
28.9
Lyngdal hl. Håndverk i Vest- Afrika
13,10 Åseral hl. Knipling
26,10 Kr.sand hl. Håndverk i Vest-Afrika
2,11 Kvinesdal hl. ”Klær over tid” Slovakiske og norske drakter.
14,12 Julemøte i Kr.sand hl.
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Aust-Agder:
21,2
Bygland hl. A-A. Årsmøte. Orientere om NH
10,3
Arendal og omegn hl. A-A. Lin fra strå til tråd.
9,5
Tromøy Bygdelag A-A. Naturfiber.
22,7
Tromøy Bygdelag – Spinning på Prøysen Dager.
4,9
Bygland hl. Husflidsdagen - Lindebast
5,10 Grimstad hl. Stoffene som kom inn til agderkysten og brukt i folkedrakter.
Har besøkt 7 lag i V-A og 5 lag i A-A med forskjellige emner. På grunn av
folkevandringsutstillingen har vi i Åseral hl arbeidet med brikkeband til utstillingen. A-A har
ikke konsulent så derfor har jeg gått over grensen. For meg er det utrulig viktig å ha nær
kontakt med lokallagene.
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 vil det bli en del av arbeid i forbindelse med arrangement på
huset. Vil også være med på å utarbeide ”nye” draktdeler til drakter som brukes i dag.
Resultat pr. 31,12
14,2
Så på stoffer til rekonstruksjon med Inger Lise og Lisa veveriet
10,2
Gikk gjennom bildene til Bunadhistorie.
6,5
Bunad dag på Husfliden i Kristiansand
16,12 Gjennomgang av teksten i Bunadhistorien.
Arbeidet i Husfliden både i Kristiansand og Mandal gjelder som regel bunad. Her blir gjort et
stort arbeid med å finne fram gammelt materiale som kan brukes til dagens bunad.
Strategi: Sikre informasjon til og god dialog med politikere og offentlige administrasjon i
fylker og kommuner
Tiltak/tiltakene: Fylkeskommunen
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
8,2
Hente utstillingsbyster på fylkeskommunen.
18,2
Se på byster på Sjølingstad
23,2
Møte med Judit Seland Nilsen angående skolesekkopplegg til høsten.
31,3
Møte på Minne, Åseral angående utstilling
10,5
Budsjettmøte på Fylkeshuset + møte om utstillingen på Minne
Sydd 5 drakter til folkevandringsutstillingen på Minne. Åseral
11.5
Mandal hl. Omvisning i draktutstilingen.
8,6
10 års jubileum for den Kulturelle Skolesekk. ”Lin fra strå til tråd”.
14,6
Lunsj for alle som hadde arbeidet på utstillingen på Minne
”
Omvisning på draktutstillingen for Holum bkl.
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18,6
28,6
14,10
1,11
19,11

Museumsdagen i V-A, Kr.sand. Lindebast tau.
Montering av bunaderutstilling på Minne, Åseral.
Omvisning på draktutstillingen for en gruppe fra Laudal.
”
”
”
” styre i Husfliden Lillehammer.
Åpen omvisning på draktutstillingen for siste gang

Den kulturelle Skolesekk høsten sammen med Judit Seland Nilsen
25,10 Furulunden Skole, Mandal
” ”
Holum Skole, Mandal
27,10 Ime Skole, Mandal
16,11 Frøysland Skole, Mandal
Til sammen

2 grupper
1 gruppe
2 ”
2 ”

67 elever
21 elever
50 ”
44 ”
182 elever

Alle 5 klasser i Mandal kommune fikk et opplegg på draktutstillingen. Jeg har også i dette året
vist rundt på draktutstillingen for grupper. Det store arbeidet i vår var drakter til
Folkevandringsutstillingen i Åseral.

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: Nyoppnevnt utvalg som skal holde seg oppdatert
hva som skjer innen bunadbevegelsen å gi råd til NH.
Resultat pr.
7,5
12,5
28.7 til 3.8
3,9
8 og 9.9
11 og 12.10
19 til 22.10

31,12
25 års jubileum på Instituttet for bunad og folkedrakt på Fagernes
Telefonmøte
Utstilling av bunader i Bratislava og møte i fagutvalget
Åpning av draktutstilling ”Gull i veggene” på Hillestad Galleriet i Tovdal
”Møte i nettverket Drakt og tekstil” i Bergen
Møte i fagutvalget i Oslo
Pakking av bunadutstillingen i Bratislava.

Det har vært et spennende år med nytt fagutvalg og ikke minst med oppsetting
av draktutstilling i Bratislava. Dette tok mye tid for fagutvalget. Det var på
samme tid flott at vi fikk alle være med på åpning av utstillingen og ble kjedt
med hverandre. Vi har arbeidet med strategi for fagutvalget. Har også deltatt på
flere spennende arrangement. Det er viktig å holde seg orientert hva som skjer
innen bunadbevegelsen.
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 + lærer på enkelte moduler
Underviste i broderi på skjorte på Modul 4 i Bunadopplæringen
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Samarbeidspartnere: Studieforbundet håndverk og tradisjon, NH, NU Og Instituttet for
Norsk bunad og folkedrakt
Resultat pr.
26,3
30,1 til 4,2
29,9

31,12
Første møte i Oslo med nyoppnevnt faggruppe for bunadopplæringen.
Underviste 20 personer i broderi på skjorte.
Felles møte i Oslo for lærere i bunadopplæringen

Det har vært spennende å delta på faggruppa. Underviste i skjortebroderi hvor
Ann Lundekvam underviste i skjortesøm.

Drift:
Fellessamlinger:
Deltatt på 2 fellessamlinger både på Værnes og Oslo Hvor ”Form, farge og funksjon” var
et viktig emne.
Faglig utvikling:
11 – 13.4
Konsulentsamling i Stjørdal. Nytt satsing (Form, farge og form) og
strikking.
14,5
Ullfestival i Saltum. Danmark
20 til 28.6
Internasjonal Kniplefastival og Linmarked i Vologda, Russland.
10 til 13.11 Konferanse ”Ornament – Key to the world” og håndverkermarked i Tallinn
Jeg ser viktigheten av å komme ut for å få faglig påfyll og i den forbindelse har
jeg vært både i Danmark og Estland. I Russland var jeg for det meste på privat
tur, men deltok på Internasjonalt Kniplefestival og Linmarked. For meg som har
arbeidet med lin og knipling gjennom mange år er det flott å få 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: Oslo i januar, Værnes i april i forbindelse med personalsamling
og fylkesledermøte. Rauland i juni. Gjennom året har vi mange telefonmøter.
Driftsrutiner:
Vanlig kontorarbeid
Dette har jeg arbeidet med spesielt:
Arbeider med å skanne dias.
19,8 Sanking av siv i elva. Sivene skal brukes på besøk i lokallag.
Power Point av bunadutstillingen i Bratislava til bruk i NH.
Arbeider med forskjellige foredrag som skal brukes i lokallagene
Service og henvendelser
Mange henvendelse om husflidsfaglige spørsmål gjennom året. Mange av spørsmålene
gjelder bunad.
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Avslutning og veien videre i 2012
Det har vært et spennende år med mange forskjellige oppgaver. Alt fra utstilling
av norske bunader i Bratislava til søm av klær fra folkevandringsperioden til
utstilling i Åseral. I Den Kulturelle Skolesekk har jeg for siste gang hatt barn på
draktutstillingen i Vest-Agder Museet Mandal. Det har vært flott å arbeide
sammen med museums pedagoger. I begynnelsen av 2012 skal jeg pakke ned
utstillingen etter at den først er filmet.
Det er viktig for meg å ha god kontakt med både fylkeslag og lokallag. VestAgder hl. er 75 år i 2012. I den forbindelse planlegger vi en tur til Ullfestivalen i
Saltum, Danmark i mai og feiring av 75 år på høsten. Dette er arbeid som jeg
blir trukket inn i. Aust-Agder hl. har ikke konsulent så jeg vil også i dette året
besøke fylkes- og lokallag hvis det er ønskelig.
2012 blir å starte med brikkevevkurs i Åseral med svensk lærer. Dette er på
grunn av folkevandringsutstillingen som fylke har i Åseral.
De fleste oppgavene jeg har arbeidet med i 2011 vil fortsette i 2012. Der i blant
barn og unge og 3XF.
Mandal 2012-01-23
Kathrine Holmegård Bringsdal

