ÅRSMELDING 2011

Metallarbeid av Linn Sigrid Bratland.
Vinner av arbeids- og utviklingsstipend innen tradisjonshåndverk
i Telemark 2011.
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Innhold:
Organisasjonskart over fylket
Strategisk plan og kjerneverdier
Arbeidsoppgaver:
Fylkeslag
Lokallag
Husflidshåndverkere
Husflidsbutikker
Skoler, museum
Fylkeskommunen
Andre tiltak
Drift
Avslutning og veien videre

Kultur- og næringskonsulenten i Telemark fylke er ansatt i 80 % stilling i Norges
Husflidslag. Telemark Fylkeskommune gir økonomisk tilskudd til stillingen.
Kontorstedet er i Gullbring Kulturanlegg, Bø i Telemark
Adresse: Gullbringvegen 34, 3800 Bø
Telefon: 950 74 892
E-post: telemark@husflid.no

Organisasjonskart Telemark
Norges Husflidslag
ca 23 000 medlemmer
Telemark Husflidslag
Ca. 610 medlemmer
Lokale husflidslag

Butikker

Husflidshåndverkere

11 lokale lag

Norsk Flid Husfliden

9 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.

Vervepremie for Norges Husflidslag.
Strikket og designet av Husflidshåndverker
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fra Telemark Ann Mari Jore, Rauland.

Arbeidsområde: Kommunikasjon, del 1
Strategi
Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag, konsulent,
husflidshåndverkere og husflidsbutikker
Tiltakene Fylkeshusflidslaget, årsmøtet, styremøter Fylkeshusflidslaget, andre
arrangement

Beskrivelse av tiltakene
Møter med Fylkeshusflidslaget
Delta på styremøter, årsmøte og medarbeidersamlinger.
Samarbeid Dyrsku`n
Planlegging, gjennomføring og evaluering. Utstilling med tema ”Blå”, loddsalg og
boksalg.
Mål
God kommunikasjon. Være et bindeledd mellom de sentrale, regionale og lokale leddene.
Bidra til godt samarbeid mellom ansatte og frivillige i organisasjonen.
Gi informasjon fra andre instanser inn i styret å formidle styrets interesser ut.
Resultat
Deltatt på 9 styremøter, 2 medarbeidersamlinger,presentert organisasjonsstoff
på årsmøtet.
Dyrsku`n: Deltatt med arbeid fram mot temautstillinga ”BLÅ” samt boksalg.

Strategi
Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag, konsulent,
husflidshåndverker og husflidsbutikker
Tiltakene Lokale husflidslag og opplæring

Beskrivelse av tiltakene
Kontakt med lokale lag og støtte opp om deres kurs og virksomhet.
Mål
Bli kjent med lokale lag, deres kunnskap, aktiviteter og interesser.
Se hva slags rammer de fungerer i og hvor utfordringene finnes (eks. lokaler)
Motivere til gode, lokale arenaer med møteplasser, kurs og aktivitet.
Gi anledning til å formidle kunnskap om husflid og håndverk til alle aldersgrupper.
Gi informasjon om støtteordninger, utfylling av skjema eller henvise videre.
Samarbeidspartnere
Lokale lag, formidlere/håndverkere, studieforbundet kultur og tradisjon og andre
organisasjoner og samarbeidspartnere.
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Resultat
Besøk i lokale lag:
Haukeli
Presentasjon av web-sider og muligheter for publisering.
Deltakelse på møte, besøk i Husflidsutsalg, Aamyri Systoge og blei kjent med leder og
studieleder.
Vinje Handverkarlag
Foredrag om ”Belter og band fra mange land”. Salg av bøker.
Grenland
Årsmøte, Bamsekorga blei overlevert til ansvarlig for aktivitet med barn.
Samarbeid med kontaktperson i Grenland Husflidslag angående Handelsstevnet om
boksalg og annet. Tilstede på Handelsstevnet, deltok i aktivitetene.
Notodden
Møte om opprettelse av nytt lag sammen med fylkeslagsleder. Planlegging av
informasjons/etableringsmøte på vårparten.
Oppstart av lokalt lag, info om Norges Husflidslag og fordeler av å være medlem.
Hjuksebø
Møte om fordeler ved å være medlem i Norges Husflidslag.
Seljord
Møte med styret, Info om web og bamsekorg. Strikkekafe.
Deltatt på årsmøte, og styremøte med gjennomgang av websider og drift av laget.
Julemøte på Telespinn A/S. Strikkekveld i den nye driftsbygningen til spinneriet i
Svartdal. Mange frammøtte, omvisning i produksjonsavdelingen.
Dommer i lokal strikkekonkurranse.
Kviteseid
Foredrag om belter og band.
Gransherad
Deltakelse på møte, presentasjon av konsulenten, bli kjent, presentasjon av fagstoff
(Gerlijabroderi og bunadskjorte etter Rikard Berge sin samling).
Møtte her deler av nytt styre i Notodden Husflidslag.
Stridsklev
Møte med resterende styre sammen med sekretær Solveig Myrtrøen
Bidratt til gjennomføring av spørreundersøkelse hos medlemmer angående drift videre.
Rauland
Møte med leder Ann Mari Jore. Informasjon om aktivitet og samarbeid videre.
Mange flotte kurs er gjennomført og mye kunnskap erfart og formidla i regi av
Telemark Husflidslag og de lokale lagene. Flere har kurs for barn og unge som
er en god investering i håndverkets framtid.
Rauland Husflidslag må nevnes spesielt da det her er gjennomført over 60 kurs
av faglig høy kvalitet i samarbeid med Raulandsakademiet.

Konsulent og lokale lag har jevnlig kontakt.
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Strategi Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag,
konsulent, husflidshåndverker og husflidsbutikker
Tiltak Husflidhåndverkere i Telemark

Beskrivelse av tiltakene
Samarbeidsmøter
Innkalling av husflidshåndverkerne i Telemark og representanter fra
Norsk Flid Husfliden, Telemark Husflidslag m/sekretær.
Bli kjent og se hvor kompetanse og utfordringer finnes.
Opprette kontakter gjennom forskjellige kommunikasjonsverktøy
(tlf, post, digitale medier etc.)
Besøke håndverkere
Se utstillinger, være på messer, utsalgssteder.
Fremme håndverkerne i fylket
Opprettelse av håndverksregisteret
Kommunikasjon via flere medier.
Mål
Jobbe mot å fremme godt samarbeid i fylket gjennom dialog og informasjon.
Samarbeidspartnere
Telemark Husflidshåndverkere, Norsk Flid Husfliden, Telemark Husflidslag.
Resultat
1 møte i Seljord i juni 2011. Telemark Husflidslag var ikke representert.
Vært tilstede på flere utstillinger og messer.
Besøk til håndverkere:
Jane Boddy (veverske), Ingun Hovde (veverske), Marit Bergland Rysstad
(sølvsmed), Heidi Ovida Olsen (filigransmed), Gry Marie Grindbakken
(filigransarbeider), Mikkel Sigfred Andreassen (tømrer), Mari Haugerud
(bokbinder), Helga Fahre Bergland (veverske), Sonja Berlin (veverske), Liv
Berit Kaasa (bunadsøm og broderi), Ingrid Gunnes, (bunadsøm og broderi),
Borghild Telnes (kalligraf), Gunvor Strømodden (bunadtilvirker, søm og
broderi).
Øvre verket håndverkstun: Ingrid Skåland Eriksen (vev/søm), Eva Flatin
(billedkunstner, formgiver), Tove Sand (div. søm, strikk, redesign og bøker),
Tony Carey (speilmaker), leder av utsalg og vevstue på tunet.

Strategi Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag,
konsulent, husflidshåndverkere og husflidsbutikker
Tiltak Husflidsbutikkene

Beskrivelse av tiltakene
Samarbeidsmøte
Besøk i butikk, bli kjent.
I kontakt angående Telemark Kunstnersenter sin utstilling:
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”STING – skandinavisk samtidsbroderi” med aktiviteter og foredrag.
Mål
Holde kontakt og fremme hverandres interesser.
Samarbeidspartnere
Telemark Husflidslag, sekretær, Husflidshåndverkere og Nors Flid Husfliden.
Telemark Kunstnersenter.
Resultat
1 samarbeidsmøte
Aktivitet utenfor butikken i Skien på nattåpent.
Besøk i butikken, treff på forskjellige arenaer.
Kontakt per e-post og tlf.

Strategi Være åpen for samarbeid med andre miljøer utenfor organisasjonen
som skoler, museer og beslektede fagmiljøer og organisasjoner
Tiltak med skoler, museer og andre

Beskrivelse av tiltaket
Holdt 2 inspirasjonsforedrag om produksjon innenfor husflid og håndverk i den lokale
delen av den kulturelle skolesekken for alle kommunenekontaktene i Telemark som har
ansvar for oppfølging.
Mål
Stimulere til produksjoner basert på lokalt håndverk.
Samarbeidspartnere
Telemark Fylkeskommune, rådgiver for kunst og kultur.
Produsentansvarlige for Den kulturelle skolesekken i Telemark.
Resultat
Samarbeid og kontakt opprettet både på lokalt og regionalt plan.

Strategi: Sikre informasjon til og god dialog med politikere og offentlige
administrasjon i fylker og kommuner
Tiltak Fylkeskommunen

Beskrivelse av tiltakene
Utforming av 3-årig samarbeidsavtale
Faglig tilknytning
Den kulturelle skolesekken
Håndverksregisteret
Arbeids- og utviklingsstipend
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Mål
Ha faglig nytte av hverandre
Holde en god dialog.
Samarbeidspartnere
Leder i Team kultur og Team Nyskaping.
Andre fagfolk i Fylkeskommunen innen opplæring, folkehelse, web og kulturminnevern.
Resultat
Samarbeidsavtale er utarbeidet per oktober 2011.Ikke underskrevet.
Håndverksregister opprettet.
Deltatt på Fylkeskulturkonferansen.
2 inspirasjonsforedrag holdt for kommunekontaktene i DKS.
Deltatt i innstillingskomite for Arbeids- og utviklingsstipend i samarbeid med
Bodil Akselvoll ved HiT, Rauland og fylkeskultursjef Geir Berge Nordtveit.

Arbeidsområde Opplæring
Strategi Videreutvikle opplæringa i husflid gjennom handlingsbåren kunnskap.
Tiltak Håndverksregister

Beskrivelse av tiltaket
Opprettelse av håndverksregister for Telemark.
Mål
Lage nettverk og dialog gjennom å skape oversikt og gi informasjon.
Tilrettelegging av handlingsbåren kunnskap.
Oversikt over kontaktinfo, virkested, hvem som har kunnskaper, lokaler, utstyr m.m.
Dette skal bli offentlig tilgjengelig informasjon på Telemark Fylkeskommune sine websider.
På lengre sikt kan man lage målretta tiltak for håndverkerne etter behov og slik sett
styrke håndverket i Telemark.
Samarbeidspartnere
Telemark Fylkeskommune, Kommunene i Telemark, Regionale næringsutviklingskontor
og etablererkontor, Maihaugen, Statistisk Sentralbyrå, Brønnøysundregisteret
Datatilsynet, Posten, Høgskolen i Telemark, Lokale Husflidslag
Resultat
Over 60 registrerte håndverkere.

Strategi Sikre tilgjengelige utdanningsløp innen våre fagfelt på alle
utdanningsnivåer.
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Tiltak Praksis og lærlingeplasser

Beskrivelse av tiltaket
Kartlegge muligheter for lærlingeplass og mulighet for praksis hos håndverkere.
Mål
Sikre gode praksisplasser og lærlingeplasser for studenter i utdanning.
Samarbeidspartnere
Fylkeskommunen, lokale lag, kommunene, regionale næringssenter, håndverkere etc.
Resultat
Kartlagt praksisplasser og muligheter for lærlingeplasser hos
håndverkere i Telemark

Strategi Organisasjonsopplæring skal være tema på alle fylkesledermøter.
Tiltak Organisasjonsopplæring

Beskrivelse av tiltaket
Deltakelse på Fylkesledermøte på Værnes og i Bodø.
Debatt om vedtekter og medlemsbetaling i gruppe med kollega og vikar for fylkesleder
Mål
Gi fylkelederne kunnskap og skape kommunikasjon.
Samarbeidspartnere
Organisasjonssektoren i Norges Husflidslag, stab og styret.
Resultat
Deltatt på 2 fylkesledermøter.

Strategi Arbeide for å få husflid inn i offentlige ordninger for kulturformidling
Tiltak Husflid inn i offentlige ordninger

Beskrivelse av tiltakene
Samarbeid i fylket, med kommunene, Ungdommens kulturmønstring,
Den kulturelle skolesekken, Kulturskolene og andre aktører.
Mål
Bidra til produksjoner innen håndverksfag på lokalt og regionalt nivå
Følge opp lokale produksjoner med veiledning.
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Bidra til minst en produksjon på Fylkesnivå i løpet av de neste 3 år.
Pleie kontaktnettet.
Samarbeidspartnere
Telemark Fylkeskommune, DKS Kulturkon.taktene i kommunene, gode formidlere.
Resultat
Holdt foredrag, oppretta kontakt med alle kommuner.

Strategi Formidle regionale/lokale tradisjoner ved utstillinger, kurs, foredrag
og andre utadrettede tiltak.
Tiltak Formidling

Beskrivelse av tiltakene
Foredrag, formidling på annet vis.
Mål
Formidle kunnskap og interesse.
Samarbeidspartnere
Lokale husflidslag, Fylkeslaget, Telemark Kunstnersenter, Lokale håndverkere, Dyrsku`n
Seljord Kunstforening, Høyskolen i Telemark, avd. Rauland.
Resultat
Vist fram tekstil folkekunst
Bidratt til seminar om samtidsbroderi
Fargelære 3 x F internt og eksternt
Bunadutstilling på Dyrsku`n og Seljord Kunstforening
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Strategi Sørge for at organisasjonsopplæring skal være tema på
medarbeiderkurs og regionale møter i fylkene.
Tiltak Organisasjonsopplæring, lokalt plan

Beskrivelse av tiltaket
Gi informasjon ved foredrag og debatt.
Mål
Skape inspirasjon og motivasjon ved å gi kunnskap og informasjon.
Få til dialog.
Resultat
Gjennomgang av vedtekter og kursopplæring på medarbeidersamling.

Strategi Arbeide for at det skal være minimum en hel konsulentstilling i hvert
fylke i samarbeid med nasjonalt plan.
Tiltak Konsulentstillingen

Beskrivelse av tiltaket
Utforme en 3-årig samarbeidsavtale med Fylkeskommunen utarbeidet i samarbeid
med direktør Marit Jacobsen.
Mål
Lage ryddige rammer for samarbeid med Fylkeskommunen.
Formalisere arbeidsoppgaver for godt samarbeid og faglig utbytte videre.
Samarbeidspartnere
Fylkeskultursjef Geir Berge Nortveit, Stab-leder Jon Skriubakken, direktør i Norges
Husflidslag Marit Jacobsen.
Resultat
1 møte, skriftlige avtale er utarbeidet.
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Arbeidsområde Organisasjonsutvikling
Strategi Sikre at arenaer for kunnskap, ferdigheter og skaperglede er åpne og
inkluderende møteplasser basert på demokratiets prinsipper
Tiltak Møteplasser

Beskrivelse av tiltaket
Bevisstgjøre holdninger i organisasjonen og skape gode møteplasser.
Mål
Få til konkrete aktiviteter med dette mål som fokus. Videreutvikle eksisterende tilbud.
Samarbeidspartnere
Telemark Røde Kors
Folkehelseprogrammet i Telemark
Resultat
Fokus på inkludering både på medarbeidersamling og møter.
Utvikle fagMetodikk i møte med personer med spesielle behov i
formidlingssammenheng (eks. språk og
spesielle faguttrykk.)
Oppfordra til flerkulturelle møteplasser og utveksling av kunnskap.
Samarbeid med Folkehelseprogrammet i fylkeskommunen.

Strategi Utarbeide gode rutiner som gjør det enkelt å rapportere og å overføre
kunnskap på alle nivåer i organisasjonen.
Tiltak Rutiner i organisasjonen

Beskrivelse av tiltaket
Arbeid i sektor for organisasjonsutvikling.
Mål
Lage gode verktøy for rapportering og best mulig rammer for kunnskapsoverføring.
Resultat
Deltatt på 3 sektormøter.
Utarbeiding av skjema og innspill på web-verktøy.
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Strategi Være en aktiv deltaker i relevante norske, nordiske og internasjonale
nettverk.
Tiltak Faglige nettverk

Beskrivelse av tiltaket
Bli kjent med hva som finnes av nettverk.
Mål
Skape grunnlag for videre samarbeid.
Samarbeidspartnere
Høgskolen i Telemark, Rauland.
Resultat
Konferanse og håndverksmarked i Tallin, Estland.
Her fikk jeg kontakt med fagfolk fra flere forskjellige land, mest Skandinavia.
Har kontakt med ansatte ved University of Tartu Viljandi Culture Academy.
Høgskolen i Telemark, veiledning med Johan Verde og instituttleder Hedvig
Harmati ved Maholy-Nagy University of Arts and Design in Budapest.

Tradisjonell, gammel vott fra Estland og nye vanter inspirert av trad. mønster.
Dette kan ligne på tradisjonen av håndplagg fra Telemark.

Strategi Gjennomføre årlige samarbeidsmøter for husflidshåndverkere, styre i
fylkeshusflidslaget, butikker og husflidskonsulenten i fylket.
Tiltak Samarbeidsmøter

Beskrivelse av tiltakene
1 møte
Oppretta kommunikasjonsverktøy, kontakt og opprydding i medlemsregister.
Resultat
Se Husflidshåndverkerne
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Strategi Tilby Ung Husflid-aktivitet i fylket
Tiltak Ung Husflid

Beskrivelse av tiltaket /tiltakene
Motivere lokale lag til å drive aktivitet.
Mål
Skape aktivitet for barn og ungdom
Samarbeidspartnere
Lokale lag, 4h, Speideren, Bondekvinnelaget, Skogselskapet og andre.
Resultat
Kartlagt hvilke lokale lag som driver Ung Husflid. Støtte disse.
Bamsekorg, strikke-aktivitet for barn, har vært rundt i lokale lag.

Arbeidsområde Kommunikasjon, del 2
Strategi Sikre informasjon til og dialog med relevante undervisningsinstitusjoner
og fagmiljøer
Tiltak Informasjon og dialog

Beskrivelse av tiltakene
Bli kjent med relevante institusjoner i fylket.
Mål
Skape kontakt, dialog og informasjonsflyt for videre samarbeid.
Samarbeidspartnere
Høgskolen i Telemark, Museene i fylket, Telemark Kunstnersenter
Gallerier, utsalg, håndverkere og deres samlingssteder.
tilTelemark.com Bunadshow
Seljord Kunstforening
Dyrsku`n (se eget tiltak)
Telespinn AS
Resultat
Samarbeid og kontakt med instansene nevnt over.
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Fra utstillingen og foredragene på Telemark Kunstnersenter i høst.
Geriljalederen Astri Loraas holdt foredrag med motto: ”For et mer aggressivt
korsstingsbroderi!”. Om historien og opprinnelsen bak geriljabroderiet i Norge.
Professor i folkekunst, Mikkel B Tin, holdt foredrag om "Magi, strev og fantasi.
Bokstaver i tradisjonelt broderi".

Strategi Etablere samarbeid med fabrikker og leverandører av relevante
redskap, materialer og verktøy.
Tiltak Leverandører

Beskrivelse av tiltaket
Skape oversikt og kontakt
Mål
Få oversikt og kontakt
Samarbeidspartnere
Norsk Flid Husfliden, Andre utsalg, Telespinn AS, Skape oversikt av
produsenter/håndverkere som kan lage spesielle produkt.
Resultat
Kontakt med Norsk Flid, Telespinn, håndverkere og andre aktuelle
kontaktpersoner. Følge med på nett hva man kan bestille og kjøpe .

Strategi Sørge for å nå flere nye interessegrupper ved å utvikle www.husflid.no
og www.unghusflid.no og ta i bruk sosiale medier
Tiltak Sosiale medier

Beskrivelse av tiltaket /tiltakene
Oppretta facebookprofil for Norges Husflidslag, kultur-og næringskonsulenten i Telemark.
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Mål
Sjekke ut hvordan dette kan nyttiggjøres
Resultat
Oppretta desember 2011, prøvekanin for organisasjonen.

Strategi Sikre informasjon til og dialog med relevante
undervisningsinstitusjoner og fagmiljøer
Tiltak /tiltakene Dyrsku`n

Beskrivelse av tiltaket /tiltakene
Arbeid med organisering og markedsføring av Husflidstevlinga og tilhørende utstilling.
Faglig bidrag til arrangement av ”Bunadshow med fart på Dyrsku`n”.
tilTelemark.com fikk oppdraget fra Dyrsku`n og ba om faglig støtte.
Mål
Lage en faglig god utstilling og konkurranse.
Få til et godt program både av underholdende, estetisk, historisk og faglig art.
Samarbeidspartnere
Dommere, håndverkere, arrangører m.fl.
tilTelemark.com, dansere, enkeltpersoner, foto, spelemann, utlån av draktdeler etc.
Resultat
Ansvar for husflidstevlinga, markedsføring, dommerpanel,
påmeldinger m.m. (20% engasjement utenom konsulentstillinga for fylket).
Se egen årsrapport som vedlegg.
Hjalp til med å velge ut hva som skulle presenteres, hvordan, faglig tekst
og gjennomføring. Hovedansvar for påkledning av hodeplagg og frisyrer.
Fotograf. Muligheter for å gjenta programmet.

Fra bakrommet før bunadshowet, dansere på scenen.
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Et lite utvalg av gjenstander til bedømming i konkurransen og noen blikk fra aktivitetene
og fesjået.
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Drift
Fellessamlinger 2 personalsamlinger, 3 samlinger i sektor.
Faglig utvikling
Deltaker på seminar i maskinstrikk, workshop i designaknit og ”moodboard”, ideutvikling.
Deltakelse på Fashion Fesjå ved institutt for folkekultur, Rauland.
Deltatt på åpning av sommerutstilling på Kunstlåven i Seljord.
Deltaker på den regionale medarbeidersamlingen i Vest-Agder, kurs i orientalsk broderi.
Deltaker på medarbeidersamlingen i Kviteseid, kurs i englemasker (hekling).
Konferansen ” Ornament – key to the word” og håndverksmesse i Tallin, Estland i
november.
Brød og Sirkus, Norsk Kulturråd.
Sektorarbeid
Konsulenten er tilknytta sektor for organisasjonsutvikling. Arbeidet i sektor ligger på
nasjonalt plan.
Arbeidsoppgaver i sektor er å følge opp alle spørsmål knytta til medlemskap,
organisering og drift av organisasjonen. Vi jobber for å legge til rette for god lagsdrift og
opplæring av tillitsvalgte. Samarbeid med Fellestjenesten i sekretariatet i Oslo.
Vi har telefonmøter fast hver uke.
Fagutvalg
Eli var med i fagutvalg i vev og Marthe blir med i fagutvalg i vev eller bunad fra 2012.
Driftsrutiner
Regnskap er sendt sentraladministrasjonen hver måned. Timelister, kvartalsrapporter og
halvårsrapport er sendt sektorleder. Årsmelding er levert på slutten av året.
Service og henvendelser
Mange henvendelser gjennom året. Oppfølging av e-post, post, tlf. personlige
henvendelser. Dette kan være av økonomisk og praktisk art, også veiledning foretas.
Ofte handler det om å sette personer/fagmiljøer i kontakt med hverandre.

Avslutning / veien videre
Det er yrende aktivitet i lokale lag rundt i fylket.
Mange lag har aktiviteter med barn og ungdom. Dette er et særdeles viktig arbeid for å
ivareta kunnskap og videreføre tradisjoner.
På Notodden er det gledelig at det er opprettet et nytt Husflidslag.
Grenland Husflidslag hadde en flott arena med mye aktivitet på Handelsstevnet i år.
Dessverre blir Handelsstevnet nedlagt etter en mange-årig tradisjon i fylket.
Konsulent Marthe Haugerud var tilbake i stillingen per 1. august.
Eli Wendelbo var vikar fra oktober til juli 2011.
Eli jobba godt ute i de lokale lag og hadde en 20% stilling for Dyrsku`n i arbeidet med
Husflidsutstillinga dette året.
Fra september til november var konsulenten uten kontor. Kontoret er per november
flyttet til Gullbring i Bø.
Håndverksregisteret for fylket er opprettet. Det skaper gode muligheter for
kommunikasjon, nettverksdannelse, tilrettelegging av formidling på alle nivå og vil
forhåpentligvis styrke dem som er med.
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På Dyrsku`n var Norges Husflidslag involvert på mange arenaer i år. Det er utarbeidet en
3-årig samarbeidsavtale på nasjonalt nivå. Fylkeslaget hadde utstilling på stabburet samt
flere aktiviteter. Konsulent Eli var ansvarlig for husflidsutstilling, dømming og utdeling av
priser. Husflidshåndverkerne var i messehallen og konsulent Marthe bidro til ”Bunadshow
med fart”. Fra neste år vil fagutvalget i tre starte et nytt prosjekt innen dreiing og
spikking med ungdom.
I 2012 står mye spennende på programmet.
Konsulenten vil fortsette å besøke lokale lag, jobbe for organisasjonssektoren sentralt og
videreutvikle samarbeidet med Dyrsku`n. I juni er det landsmøte i Førde.
Konsulenten vil også delta på fylkeslagets møter og medarbeidersamlinger på Jomfruland
og i Kviteseid samt videreutvikle samarbeid med institusjoner i fylket
Vest-Telemark Museum åpner et nytt bygg, spennende muligheter kan åpne seg.
Konsulenten vil engasjeres i et utvalg ved Evju bygdetun og bidra med faglig kompetanse
mht. strikkeutstilling og foredrag med Annemor Sundbø sommer 2012. Innsamling og
registrering av strikkegjenstander er planlagt i Sauherad kommune.
Videreføring av arbeidet innen DKS på fylkesplan og lokale produksjoner kan bære
frukter. Husflidshåndverkerne og konsulenten planlegger et seminar om ”Reiseminne fra
Telemark”.
Telemark Husflidslag står for tur til å arrangerer regional samling i 2013. Regner med at
vi allerede i 2012 begynner med planleggingen av dette.
Telemark Museum utstilling om folkekunst, bunad og folkedrakt 2013. Her vil jeg og bistå
med kompetanse.
I de følgende år er det flere nasjonale begivenheter som skal markeres;
Jubileet for kvinners stemmerett i 2013 og Grunnlovsjubileet i 2014.
Dette vil følges opp på forskjellig vis i organisasjonen og skape grobunn for samarbeid
med andre.
Takk til alle ledd innen det organiserte husflidsarbeidet, samt alle andre som har vært
samarbeidspartnere i 2011. En spesiell takk rettes til Telemark Fylkeskommune.
Bø, 2. februar 2012
Marthe Haugerud
Kultur- og næringskonsulent, Telemark

Mohairgeit og garn fra Telemarks eget spinneri: Telespinn AS i Svartdal.
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Årsrapport 2011 Husflidstevling/utstilling
Overordna mål – satsingsområde:
Husflidstevlinga Dyrsku’n er ei open tevling der alle kan ta del. Her er både dei som har
husflid og handverk som hobby og dei som driv profesjonelt velkomne til å delta.
Husflidstevlinga Dyrskun’n skal ta vare på:
Tradisjon
Nyskaping
Kvalitet
Breidde og mangfald
Særutstillinga: Brurefølgje frå Telemark v/ Marit Bergland Rysstad, Liv Berit Neset Kaasa,
Ingrid Adesøn Dillekås. 14 drakter brud og brudgom, med sølv og alt tilbehør var stil ut.
Svært god respons på utstillinga.
Verksemdutgreiing
Husflidsgruppa har saman med avdelingsleiar, hatt 3 planleggingsmøter og 1 evalueringsmøte.
Organisering av husflidstevlinga har vore eit samarbeid med Noregs Husflidslag.
Husflidstevlinga er inndela i formgjeving- og handverksklassa for tekstil, tre og sylv. For
kniv er det stas- eller brukskniv og smiing er inndela i eggverktøy, kunstsmiing og
eksperimentell form.
Rosemåling er inndela i rekrutt og eliteklasse.
Gongestogo
Vest-Telemark museum har hand om historisk utstilling i Gongestogo. I år var det utstilling
frå 100 årsjubileum for polfarar frå Telemark.
Stabburet
Telemark Husflidslag hadde eigen utstilling med tittel ”BLÅ” av husflid og handverk i
Stabburet.
Prisar
Nyskapingsprisen – har som motto: ”Nye skot frå gamle røter”. Den vart i 2011 ikkje dela ut
denne prisen
Stimuleringsprisen – går til ein handverkar som utmerkar seg med godt arbeid og til
stimulering for vidare arbeid.
I 2011 vart stimuleringsprisen gjeven til Geir Morten Kåsastul frå Notodden for stort
rodemåla fat.
Heidersprisen – skal gå til ein eller fleire personar som over lengre tid har gjort ein innsats
utover det vanlege innan husflidsfeltet på Dyrsku’n.
I 2011 gjekk prisen til Borghild Telnes frå Seljord for sin mangeårige innsats for
husflidsutstillinga på Dyrsku’n.
Noregs Husflidslags Diplom for godt arbeid:
Leif Reiersen, staskniv
Kari-Anne Pedersen, skjortekvarde
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Edel Frotveit, Dåpskjole
Hovudtal husflidstevlinga
Det vart totalt levert inn 215 (178 i 2010) arbeid frå 135 utøvarar (102 i 2010)
Totalt 168 produkt vart premierte.
Til saman har 20 dommarar vore med på døminga.

Kategori
Tekstil
Tre
Sylv
Smiing/eggverkty
Rosemåling
Bruks-/stas Kniv
Totalt:

Totalt innlev. arbeid
56
35
19
25
23
57
215

1. pr
23
4
0
6
6
13
52

2. pr
18
10
10
9
3
12
62

3. pr
4
7
4
5
10
24
54

168

Premiar:
1. premie: Dessertskei i sylv + diplom
2. premie. Teskei i sylv + diplom
3. premie: Dyrsku-krus + diplom
Personell/organisering:
Eli Wendelbo – avdelingsleiar husflid, tilsett gjennom Norges Husflidslag i 20% stilling,
Frøydis Kivle – leiar for oppsett/utstilling, Aslak Slettemeås, Gunnar Tovslid,
I tillegg er det leigd inn 10 eksterne personar til vakthald
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