ÅRSMELDING 2012

Tradisjonelle broderte strikkevanter med flossekant fra Midt-Telemark.
Antakelig laga i andre halvdel av 1800-tallet.
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Kultur- og næringskonsulenten i Telemark fylke er ansatt i 80 % stilling i Norges
Husflidslag. Telemark Fylkeskommune gir økonomisk tilskudd til stillingen.
Kontorsted: Bø i Telemark
Adresse: Gullbringvegen 411, 3830 Bø
Telefon: 95074892
E-post: telemark@husflid.no

Organisasjonskart, fylket
Norges Husflidslag
ca 23 000 medlemmer
Telemark Husflidslag
Ca. 610 antall medlemmer
Lokale husflidslag
11 lokallag

Husflidsbutikker
2 butikker
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Husflidshåndverkere
13 Husflidshåndverkere

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, del 1
Arbeidsområde Kommunikasjon
Strategi Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag, konsulent,
husflidshåndverker og husflidsbutikker
Tiltak Fylkeshusflidslaget: Telemark Husflidslag

Beskrivelse av tiltaket /tiltakene
Delta på styremøter, årsmøte, medarbeidersamlinger og støtte opp om andre aktiviteter.
Innkalle fylkeslaget til samarbeidsmøter med butikk og håndverkere 2 ganger i året.
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 og formidle styrets interesser ut.
Samarbeidspartnere
Styrets medlemmer, Dyrsku`n. Norsk Flid Husfliden i Skien, Husflidshandverkarane i
Telemark, Høgskolen i Telemark og andre.

Resultat
Deltatt på de fleste styremøter.
Deltatt på årsmøtehelgen i Jondal. Holdt foredrag i organisasjonsopplæring om
verdidebatten og presentert årsrapport for 2011.
Jevnlig kontakt med leder og sekretær.
Vært bindeledd i sammenheng mellom avtale på nasjonalt nivå med Dyrsku`n
for bedre vilkår for fylkeslaget. De har fått gratis fast standplass i 5 år og
lagringsmuligheter mellom aktivitetene.
Solgt bøker til inntekt for fylkeslaget på Dyrsku`n.
Tatt i mot og oppsummert aktiviteter ut fra årsmeldingene for Telemark.
Laget oversikt over tidsfrister for søknader etc.
Deltatt på datakurs.
Gitt opplæring og støtte til vedlikehold av web-sidene.
Deltatt på medarbeidersamling i Kviteseid og holdt foredrag i
organisasjonsopplæring.
Fylkeslaget har vært involvert i produktutviklingskonkurransen ”Reiseminne frå
Telemark” (se eget tiltak side……) Fylkeslaget har sponsa prosjektet til
Husflidshåndverkerne økonomisk.
Bidratt i planleggingsarbeid til 4-fylkers medarbeidersamling i 2013. Arbeidet
fra sentralt hold med å etablere en rødliste for utrydningstrua håndverk er
fletta inn i temaet for dette arrangementet.

Datakurs i Bø, lærenemme deltakere fra Grenland Husflidslag.
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Arbeidsområde Kommunikasjon
Strategi Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag, konsulent,
husflidshåndverker og husflidsbutikker
Tiltak Lokale husflidslag

Beskrivelse av tiltaket
Kontakt og besøk i lokale lag. Støtte opp om deres aktiviteter.
Mål
Bli kjent med lokale lag, deres kunnskap, aktiviteter og interesser.
Motivere til gode, lokale arenaer som gode møteplasser med aktiviteter og kurs.
Gi anledning til å formidle kunnskap om husflid og håndverk til alle aldersgrupper.
Gi informasjon om støtteordninger, aktiviteter og veilede på aktuelle temaer.

Resultat
Jevnlig kontakt med kontaktpersoner for de lokale lag.
Informasjon om aktualiteter per e-post og telefon samt møtesteder.
Tilgjengelig ved behov.
Holdt kurs og foredrag
Tilbydd foredrag om farge i tråd med den nasjonale satsingen 3xF
Årsmeldinger: Informert, vært tilgjengeligfor veiledning og spørsmål, purra på
frister og tatt i mot årsmeldinger, adresseskjema og regnskap i samarbeid med
sekretæren i fylkeslaget. Oppsummert tallene for aktivitet i Telemark totalt.
Besøk og kontakt med lokale lag:
Stridsklev Husflidslag
Samarbeid med leder om undersøkelse blant medlemmene for laget om videre drift.
Besøk med foredrag og utstilling om vevde belter og bånd.
Besøk med foredrag om Ittens fargelære samt fletting av hjertebånd.
Notodden Husflidslag
Bidratt med forespørsel om foredragsholder.
Besøk med foredrag om Ittens fargelære samt informasjon om drift av husflidslag
sammen med leder for fylkeslaget.
Deltatt på arrangement med Aagot Noss.
Hovin Husflidslag
Besøk i Husflidshuset, Camerina kulturverksted og lokal vevstue.
Seljord Husflidslag
Konsulenten satt i jury for bedømming av vinner til babysokk-konkurransen. Dette var et
samarbeid mellom helsestasjonen og Seljord Husflidslag.
Gransherad Husflidslag
Gave er gitt i forbindelse med jubileum.
Grenland Husflidslag
Besøk med foredrag om Ittens fargelære samt fletting av hjertebånd.
Haukeli Husflidslag
Besøk på Haukeliutstillinga, lagets faste sommerutstilling
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Kragerø Husflidslag
Deltatt på 30-årsjubileum, holdt tale og gitt gave.

Ittens 12-delte fargesirkel.
Mange flotte kurs og aktiviteter er gjennomført og mye kunnskap erfart og
formidla i regi av lokale lag og fylkeslaget. Flere steder er det aktiviteter for
barn og unge som er en viktig investering i håndverkets fremtid.

Arbeidsområde Kommunikasjon
Strategi Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag, konsulent,
husflidshåndverker og husflidsbutikker
Tiltak Husflidhåndverkerene

Beskrivelse av tiltaket/tiltakene
Innkalle og delta på 2 samarbeidsmøter i året med butikk, fylkeslag, konsulent og
husflidshåndverkere.
Konsulenten har vært prosjektleder for prosjektet ”Reiseminne frå Telemark”
Besøk til håndverkere, utstillinger, messer og utsalgssteder.
Kommunikasjon og kontakt via e-post, facebook, tlf. etc.
Mål
Bidra til å fremme håndverkernes interesser.
Bistå arbeid for de beste rammer og kår for næringsvirksomhet og formidling.
Være et bindeledd mellom flere instanser.
Fremme dialog, nettverk og informasjon.
Samarbeidspartnere
Leder av Husflidshåndverkerne i Telemark, Norsk Flid Husfliden i Skien, Næringsparken
på Herøya, Fylkeskommunen, Høgskolen i Telemark, utstilling- og utsalgssteder.
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Resultat
Samarbeidsmøter avholdt i januar og november. Konsulenten fungerer også
som sekretær.
Produktutviklingskonkurransen ”Reiseminne frå Telemark” blei gjennomført på
initiativ fra første møte. Konsulenten er prosjektleder. Se eget tiltak.
Tilbud til Husflidshåndverkerne om å stille ut på Herøya næringspark.
Arbeid for å verve nye håndverkere. En ny håndverker fra Telemark er blitt
medlem sentralt.
Husflidshåndverkerne blei invitert til å ha årsmøte sammen med Telemark
Husflidslag. De hadde årsmøte i forlengelse av fylkeslaget.
Dyrsku`n: Se eget tiltak
Konsulenten har informert om utstilling- og utsalgssteder, turer, stipender etc.
Kontakt, informasjon og kommunikasjon via e-post, facebook og tlf.
Besøk til håndverkere:
Ingunn Hovde, veverske, Hjartdal, om kurs og formidlingsmuligheter som næring.
Merleyn v/ Judith Boumann, diverse i Fyresdal, om oppstart av kulturhus med
galleri, utsalg og verksted.
Berit Kowalski, smed Skien. Ny husflidshåndverker, besøk på atelier og informasjon
om virksomheten. Verksted på den nyåpna kunsthallen i Skien, ”Spriten”.
Tuva Gonsholt, glasskunstner, Skien, visning på verksted og informasjon om hennes
arbeid.
Mikkel Sigfred Andreassen, restaureringstømrer og treverksted, besøk i verksted.
Gry Marie Grindbakken, smed møte i Skien og Rauland.
Eva Flatin, Sauherad, diverse håndverk, besøk på verksted på Øvre verket. Sammen
på Åpen Dør arr. På Hit, avd. Notodden. Samarbeid om Dyrsku`n, eva var tilsatt i 20%
stilling fra mars-oktober i Norges Husflidslag for å arbeide med Husflidsutstillinga.
Ingrid Skåland Eriksen, veverske, Ulefoss. Arbeida sammen om oppsett av stor
flatvev, Øvre Verket. Bidratt med stotte til søknader.
Torill Aavik, Bø, firfletterske. Vinner av den nasjonale konkurransen ”Identitet, ide-itet” i regi av Norges Husflidslag. Besøk på verksted, syning av arbeid i firfletting og annet
arbeid, informasjon om arbeidet hennes og planlegging av tur til landsmøtet i Førde. Ho
ønsker sterkt å formidle håndverket, konsulenten prøver å bidra til dette. Ho skal holde
flere kurs i 2013 og bygge nytt atelier.
Konsulenten bidro med organisering av en markering rundt et arbeid som er oppkjøpt av
kulturetaten i Bø kommune i et samarbeid mellom Gullbring kulturanlegg, Bø kommune,
håndverker og konsulent.

Firfletting med mønsteret Bø-rosa.

Torill Aavik med utstilling på landsMøtet i Førde.
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Linn Sigrid Bratland, Edland, smed.
Vinner av Telemark Fylkeskommune sit arbeids- og utviklingsstipend.
Kontakt på fylkelederkonferansen, work-shop i Rauland og besøk på stipendutstillingen.

Linn Sigrid Bratland, sølv og emalje. Resultat av arbeid i stipendperioden.

Ann Cathrin Samuelsen, tekstilkunstner, Spriten kunsthall i Skien. Besøk i atelier i
forbindelse med veiledning.
Kjell Hellstrøm, grafiker. Besøk på verksted og informasjon om drift og produksjon av
tresntt.
Konsulenten møter stadig håndverkere på messer, utstillinger, seminarer etc.
Det blei oppretta kontakt med AU (arbeidsutvalg) for Husflidshåndverkerene sentralt på
landsmøtet. Mulighet for å organisere husflidshåndverkerne i Agder sammen med
Telemark blei drøfta. Dette er det mulighet for.
Kontakt med mange håndverkere gjennom håndverksregisteret, sosiale medier, e-post
og telefon.

Smykkedesign av ny husflidshåndverker; Berit Kowalski, Skien.
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Arbeidsområde Kommunikasjon
Strategi Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag, konsulent,
husflidshåndverker og husflidsbutikker
Tiltak /tiltakene Husflidsbutikkene

Beskrivelse av tiltaket /tiltakene
Besøke butikkene, kontakt med ledere, samarbeidsmøter.
Mål
Opprettholde kontakt og utvikle samarbeid.
Bidra til arrangement og aktiviteter i samarbeid med lokale lag, fylkeslag og andre.
Innkalle til samarbeidsmøter med håndverkere, leder for fylkeslaget med sekretær 2
ganger i året.

Resultat
Tre besøk og et møte i butikken i Skien.
Et besøk i butikken i Porsgrunn.
Fylkeslaget eier 35 % av butikken Norsk Flid i Skien. Sekretæren for fylkeslaget
sitter i styret til butikken.
Leder i butikken i Skien sitter i jury til prosjektet ” Reiseminne frå Telemark” og
butikken har sponsa prosjektet til Husflidshåndverkerne økonomisk.
Kontakt via e-post og telefon.
Grenland Husflidslag har aktiviteter i butikken i forbindelse med nattåpent.
Arbeidsområde: Kommunikasjon
Strategi: Være åpen for samarbeid med andre miljøer utenfor organisasjonen som
skoler, museer og beslektede fagmiljøer og organisasjoner
Tiltak i samarbeid med skoler, museer og andre

Beskrivelse av tiltaket /tiltakene
Følge opp avtaler og planer angående Den Kulturelle Skolesekken både på lokalt og
regionalt nivå.
Mål
Styrke kunnskap og formidling av håndverk i fylket

Resultat
Kontakt med Nome kommune om opplegget ”kulturslusa”, i samarbeid med
Øvre verket håndverkstun.
Kontakt med Bamble kommune om deres kulturformidling til barn og unge.
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Arbeidsområde: Kommunikasjon
Strategi: Sikre informasjon til og god dialog med politikere og offentlige administrasjon i
fylker og kommuner
Tiltak Fylkeskommunen

Beskrivelse av tiltaket /tiltakene
Arbeid med 3-årig samarbeidsavtale.
Faglig tilknytning
Samarbeid om formidling av håndverk i Den kulturelle skolesekken
Håndverksregisteret for Telemark
Arbeids- og utviklingsstipend for husflid og håndverk
Web-side om husflid og håndverk i Telemark under kultur på Telemark Fylkeskommune
sin web-side.
Mål
Få godkjent og underskrevet samarbeidsavtalen
Holde kontakt med fagmiljøet, samarbeide om DKS og andre relevante saker.
Få håndverksregisteret ut på FK web-sidene i en fullverdig versjon, den ligger i en
midlertidig versjon nå.
Ta i mot søknader, behandle i samarbeid med Instituttleder på Hit, avd. Rauland.
Kontakte søkere og gi tilbakemeldinger. Være tilstede ved utdelinger, følge opp vinner,
hjelpe til ved behov med stipendutstillingen.
Arbeide med web-sidene om husflid og håndverk i Telemark.
Arbeide med tekst på utlysning av stipendet.

Resultat
Utkast til samarbeidsavtale blei levert 1. oktober 2011.
Avtalen blei tatt opp til høring i to politiske utvalg i mai 2012. Avtalen blei
godkjent i hovedutvalg for kultur og i hovedutvalg for næring.
Samarbeidsmøte med fylkeskultursjef , leder for hovedutvalg i kultur og
direktøren i Norges Husflidslag blei gjennomført i november. Avtalen er nå i
orden både formelt og økonomisk.
Konsulenten oppfordrer til flere produksjoner i DKS innen håndverk og står som
kontaktperson både på det lokale og regionale plan.
Konsulenten holder kontakt med fagmiljøet ved behov.
Arbeid med stipend i samarbeid med instituttleder ved Hit, Rauland, Bodil
Akselvoll og fylkeskultursjefen.
Kontinuerlig arbeid med håndverksregisteret. Ny versjon blei lagt ut i høst.
Se: http://www.telemark.no/Vaare-tjenester/Kultur-og
idrett/Haandverk/Haandverksregister-for-Telemark
Konsulenten har utarbeidet tekster til de aktuelle web-sidene innen håndverk
på fylkeskommunen sine nye web-sider i samarbeid med kontaktperson fra
fylkeskommunen.
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Arbeidsområde: Opplæring
Arbeidsområde Opplæring
Strategi Lage og videreutvikle arenaer for kunnskap, ferdigheter og skaperglede
Tiltak Arenaer

Beskrivelse av tiltaket /tiltakene
Støtte lokale lag og fylkeslaget sine arenaer, Raulandsakademiets og Dyrsku`n sin
kursvirksomhet.
Mål
Kartlegge arenaer, skape oversikt, støtte opp om virksomhet.

Resultat
Kontinuerlig arbeid. Støtte bestående aktiviteter og institusjoner.
Være mellomledd mellom flere instanser, eksempelvis håndverkere, formidlere
og lokale lag og institusjoner. Andre samarbeidspartnere enn de nevnte overfor
har i 2012 vært: Telemark kunstnersenter, Evju bygdetun, Fargeriet og
Gullbring kulturanleg.

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

Beskrivelse av tiltaket /tiltakene
Bruke håndverksregisteret til å knytte kontakter og skape aktiviteter.
Ha dette på agendaen til enhver tid.
Mål
Videreutvikle registeret, holde det ved like, registrere nye håndverkere, formidle
informasjon, være et bindeledd mellom aktuelle instanser som håndverkere,
institusjoner, messer, salg og aktuelle formidlingsarenaer.

Resultat
Demonstrere, informere og formidle.
Organisere andre til å demonstrere og formidle.
Opplysningsarbeid, gjøre folk oppmerksomme på viktigheten av handlingsbåren
kunnskap. Bruke håndverksregisteret til å markedsføre og formidle.
Konsulenten fungerer som et bindeledd mellom flere instanser i disse
henseender.
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Arbeidsområde Opplæring
Strategi Sikre tilgjengelige utdanningsløp innen våre fagfelt på alle utdanningsnivåer.
Tiltak Utdanningsløp

Beskrivelse av tiltaket /tiltakene
Videreutvikle oversikt over lærlinge- og praksisplasser i håndverksfag og informere om
spesielle ordninger.
Mål
Lage gode lærlingeplasser for aktuelle fag , bidra til opprettelse av utdanningasløp.

Resultat
Kommunikasjon med Fylkeskommunen, videregående skoler og Høgskolen i
Telemark og Maihaugen. Aktiv bruk av håndverksregisteret.
Nasjonal vevopplæring med studiepoeng starta opp i Rauland høsten 2012.

Arbeidsområde Opplæring
Strategi Organisasjonsopplæring skal være tema på alle fylkesledermøter
Tiltak Organisasjonsopplæring

Beskrivelse av tiltaket /tiltakene
Drive organisasjonsopplæring.
Mål
Være på alle fylkeslagets arenaer for styremedlemmer og andre: medarbeidersamlinger
og årsmøte. Formidle nyttig kunnskap.

Resultat
Holdt foredrag om verdidebatten på årsmøte.
Ung Husflid- konsulent Elin Gilde Garvin informerte om sitt arbeid og hvordan
det kan organiseres på medarbeidersamling på Jomfruland.
Foredrag om organisasjonsopplæring på medarbeidersamling i Kviteseid.
Jevnlig informasjon til fylkeslaget.

12

Arbeidsområde Opplæring
Strategi Arbeide for å få husflid inn i offentlige ordninger for kulturformidling
Tiltak Offentlige ordninger for formidling

Beskrivelse av tiltaket /tiltakene
Arenaer man kan jobbe mot:
Den kulturelle skolesekken DKS, Ungdommens kulturmøstring UKM.
Kulturskoler og Skolefritidsordningen SFO og samarbeid med andre.
Oppmuntre lokale lag til samarbeid i lokalmiljøet.
Mål
Formidle husflid og håndverk til kommende generasjoner på en systematisk måte.
Motivere, formidle og informere, gjere folk i kultursektoren oppmerksomme på
fagområdet.

Resultat
I Nome kommune er det nå inngått og gjennomført på første året et godt
samarbeid med håndverkerne på Øvre verket håndverkstun. Ei uke formidling
med håndverk av forskjellige slag var vellykka.
I Bamble kommune har de planer om å lage formidling av kystkultur med tau
som tema i det håndverksfaglige.
Flere steder i Telemark er det etablerte opplegg lokalt med tilknytning til våre
fagområder. Konsulenten er kontaktperson mht. håndverksregisteret og
veiledning for å etablere og eventuelt videreutvikle opplegg både på lokalt og
regionalt nivå.

Arbeidsområde Opplæring
Strategi Utvikle et godt opplæringsprogram for instruktører som skal formidle husflid til
barn og unge
Tiltak Ung Husflid, instruktører

Beskrivelse av tiltaket /tiltakene
Skape møtested og nettverk for de som formidler husflid til barn og unge.
Mål
Gi dem mulighet for refleksjon, utveksling av erfaringer og faglig påfyll.

Resultat
Barn- og ungdomskonsulent Elin Gilde Garvin var på medarbeidersamlingen på
Jomfruland. Der fortalte ho om drift av Ung Husflid og holdt kurs i hva man
eksempelvis kan gjøre med boka ”barn+symaskin= gøy”.
Konsulenten står som kontaktperson for veiledning og bistand ved behov.
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Arbeidsområde Opplæring
Strategi Formidle regionale/lokale tradisjoner ved utstillinger, kurs, foredrag og andre
utadrettede tiltak.
Tiltak Formidling

Beskrivelse av tiltaket /tiltakene
Bidra til formidling på de aktuelle arenaer.
Mål
Bidra med faglig kompetanse og være tilgjengelig ved behov.

Resultat
Evju bygdetun, utstilling: ”Folkelege kulturskattar i strikking”.
Vært med på et møte med faglig utvalg og ledere. Hatt kontakt via mail og
telefon. Konsulenten var med på å få oversikt over hva som var samla inn.
Oppfordra til registrering av objektene og til aktiviteter innen husflid for barn
og unge i sammenheng med utstillingen (karde, spinne, farge, strikke).
Bistått og stått til disposisjon for arbeid med utstillingsarbeidet.
Åpning med foredrag av Annemor Sundbø.
Hørte Dampfarveri:
Markedsføring og offisiell åpning av vevutstillng på Fargeriet på Hørte.
Jubileumsutstilling for Anne Hørte, ” 50 år med vev”.
Gullbring Kulturanlegg:
Bidratt til offisiell opphenging av skulpturen ”Ørnulf” på kulturhuset i Bø.
Verket er innkjøpt av Bø kommune, kunstneren er Torill Aavik.
Produktet er laget i teknikken firfletting.
Samarbeid mellom kultursjefen i Bø kommune, datter av Ørnulf og kunstneren.

Folkelege kulturskattar i strikking, frå utstillinga på Evju sommaren 201.,
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Arbeidsområde Opplæring
Strategi

Arrangere husflidskurs med høy kvalitet

Tiltak Kursvirksomhet

Beskrivelse av tiltaket /tiltakene
Støtte institusjoner, lag, formidlere og håndverkere til å gjøre denne jobben godt.
Mål
Bidra til mange gode kurs i Telemark

Resultat
Kontakt med mange involverte.

Tall for studieforbundet kultur- og tradisjon i Telemark 2012:
Gjennomførte kurs: 41, antall timer: 826
Deltakere på kurs: 244
I tillegg kommer kurs som ikke har søkt om tilskudd eller har rett på tilskudd.

15

Arbeidsområde: Organisasjonsutvikling
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 /tiltakene
Snakke om dette som tema i div. fora, lokale lag, ledere etc.
Samarbeide med andre organisasjoner eks. Røde Kors, Folkehelseprogrammet i Telemark
etc.
Mål
Samarbeid, bidra til inkluderende møteplasser i lokalmiljøet.

Resultat
Tema i diskusjoner og i opplæring i organisasjonen.
Eksisterende samarbeid med Røde Kors i Notodden og Seljord.
Kontakt med leder for Folkehelseprogrammet i Telemark.
Spre informasjon om aktuelle samarbeidsoppgaver til lagene .

Arbeidsområde Organisasjonsutvikling
Strategi Utarbeide gode rutiner som gjør det enkelt å rapportere og å overføre
kunnskap på alle nivåer i organisasjonen.
Tiltak Jobbe med rammer som godt arbeidsverktøy

Beskrivelse av tiltaket /tiltakene
Jevnlige oppdateringer av maler for skjema og web.
Mål
Gjøre verktøyene best mulig for de som bruker dem og for å få et riktig bilde av
aktivitetene i organisasjonen på landsbasis.

Resultat
Arbeid i organisasjonssektor.
Forbedring av årsmeldingsmal for lokale lag og fylkeslag.
Forbedring av rapporteringsskjema på nasjonalt og regionalt plan i samsvar
med årsmeldingsmalen og nye kategorier.
Laget sammendrag av all aktivitet på nasjonalt nivå, et strategisk dokument
som bør brukes på alle nivå for å vise konkrete tall på aktiviteter.
Årshjul, oversikt over faste arbeidsoppgaver i løpet av året i Telemark på alle
nivå og med forskjellige samarbeidspartnere..
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Arbeidsområde Organisasjonsutvikling
Strategi Være en aktiv deltaker i relevante norske, nordiske og internasjonale nettverk.
Tiltak Nettverksbygging og vedlikehold

Beskrivelse av tiltaket /tiltakene
Være tilstede på aktuelle arenaer og pleie kontakter
Mål
Vedlikeholde og skape nye kontakter

Resultat
Kontakt med ansatte ved Institutt i Tallin og Budapest via facebook.
Deltatt på vevsymposium i Stockholm. Etablerte nye kontakter og traff tidligere
kjente fagfolk.

Arbeidsområde Organisasjonsutvikling
Strategi Tilby Ung Husflid-aktivitet i fylket
Tiltak Ung Husflid

Beskrivelse av tiltaket /tiltakene
Støtte opp, informere, lage møteplasser, samarbeid med andre, motivere.
Mål
Tilby aktiviteter og formidle kunnskap til barn og unge.

Resultat
Støtte bestående aktiviteter og oppfordre til nye.
I Telemark har vi Ung Husflid i Kragerø, Notodden, Haukeli, Tokke, Gransherad
og Hovin.
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Arbeidsområde: Kommunikasjon, del 2
Arbeidsområde Kommunikasjon
Strategi Sikre informasjon til og dialog med relevante undervisningsinstitusjoner og
fagmiljøer
Tiltak Kontakt

Beskrivelse av tiltaket /tiltakene
Være i kontakt med aktuelle institusjoner
Mål
Få oversikt over over institusjoner, bli kjent med kontaktpersoner.
Vedlikeholde kontaktnettet i fylket.

Resultat
HiT, avd. Notodden Deltatt på ”Åpen Dør”, arrangement med åpen skole.
Studentarbeider, utstillinger, verksteder og fashion show.
Høgskolen i Telemark, avd. Rauland
Deltatt på Vinterfestival. Foredrag og work-shop med Conrad Mehus
Utstillinger, boklansering, utsalg og faglige møter. Mingle i fagmiljøet, sammen med Berit
Lindquister og flere håndverkere i smedfaget. Tilstede på veiledning med Johan Verde.
Møte med ”Morgendagens helter” aktørene og studentene bak den prisbelønte bedriften
”Med eiga hand”.

Conrad Mehus
Sølje av blikkboks

2. premie i konkurransen ” Morgendagens
” helter” Laget av student ved Hit, Rauland,
Magnus Wendelbo,
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Dyrsku`n Se eget tiltak
Telemark Kunstnersenter Samarbeid om foredrag med professor i folkekunst Mikkel B
Tin ” Tradisjonens estetikk. Omvisning i utstillingen ”Readymades” med utøvende
håndverkere. Faglig og kontaktskapende møtested.
Herøya Næringspark møte om avtale for utstillingsmuligheter. Synfaring av lokaler og
avtale om rammer for håndverkerne/produktene.
Kulturbedriften Kunstgjødsel v/ Linda Cecilie Rønningen
Informasjon om hverandres arbeid, møtepunkter og samarbeidsmuligheter.
Info om ordninger som: kulturcash, crowfounding, seniorressurs.no, NODF (møteforum
for arts and business i Grenland) og Nettverkskreditt.
Spriten
Tilstede på den offisielle åpninga, besøk på utstilling, atelierer og verksteder.
Norsk Linforening
Kontakt med leder angående arrangement av kurs i Telemarksbinding. Hjelp til å
kartlegge dokumentasjon på film og instruktører.
Øvre Verket Håndverkstun
Kontakt med håndverkere og drivere, tilstede på arrangement, besøk i butikk og på
verksteder.
Folkehelseprogrammet i Telemark
Kontakt angående muligheter for samarbeid med lokale lag. Muligheter for økonomisk
bevilgninger.
Natur- og kulturreiser
Pilotprosjekt i Bø og Sauherad. Et samarbeid mellom Riksantikvaren, Kartverket, Norsk
kulturråd og Direktoratet for naturforvaltning.
Bidratt med historier innen håndverk på digitalt fortalt.
Se: http://www.digitaltfortalt.no/default.aspx
Besøk på forskjellige utsalg og utstillinger:
Rauland Kunstforening, 2 utstillinger
Seljord Kunstforening
Bø kunstforening
Kunstnerhuset på Gvarv
Mjonøy, utstilling og utsalg
Vinjeutstillinga
Jomfrulandutstillinga
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Arbeidsområde Kommunikasjon
Strategi Etablere samarbeid med fabrikker og leverandører av relevante redskap,
materialer og verktøy.
Tiltak Leverandører

Beskrivelse av tiltaket /tiltakene
Kartlegge og gjøre meg kjent med aktuelle leverandører.
Mål
Være oppdatert, holde kontakt.

Resultat
Etablert kjennskap til og kontakt med de aktuelle bedrifter.
Oversikt i håndverksregisteret over produsenter eller håndverkere som kan
levere spesielle redskap etter forespørsel.

Garn fra Telespinn AS i Svartdal.
Produksjon av mohair-ull til både strikking, vev og filting.
Her kan man også levere ull til behandling.
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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
Jobbe med sosiale medier. Har vært prøvekanin som konsulent på facebook siden
november 2011.
Mål
Se hvordan facebook kan nyttes som sosialt medie av en konsulent.

Resultat
Facebooksiden: ”Norges Husflidslag, kultur- og næringskonsulenten i Telemark”
brukes jevnlig. Det er en flott måte å spre informasjon på og å oppdatere seg
faglig på andres informasjon som blir sendt ut. Aktualiteter deles flittig videre.
Det er per desember 2012 over 60 personer eller bedrifter som ”liker” siden og
mottar informasjon.

2. og 3. premier i produktutviklingskonkurransen
”Reiseminne frå Telemark:

Tresko fra Nissedal . Kubbestol i sølv.
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Støvler med rosemaling.

Arbeidsområde Kommunikasjon
Strategi Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag, konsulent,
husflidshåndverker og husflidsbutikker
Tiltak Husflidshåndverkerne

Beskrivelse av tiltaket
Produktutviklingskonkurransen ”Reiseminne frå Telemark”
Mål
Lage gode tiltak for håndverkerne og skape nye produkter for produksjon og salg.
Skape samarbeid mellom alle ledd av organisasjonen i fylket; konsulent,
håndverkere, fylkeslag og butikk.

Resultat
På samarbeidsmøte i januar lagde vi utkast til en prosjektskisse og en søknad
til Telemark Fylkeskommune om prosjektmidler.
Prosjektmidlene blei innvilga i mars.
Møte i Rauland med leder av Husflidshåndverkerne Ann Mari Jore og konsulent
Berit Lindquister. Planlegging av program for seminar, tidslinje for prosjektet,
arbeid for å finne foredragsholdere, veiledere, jury, muligheter for utstilling,
premier m.m. Arbeid med budsjett.
Konsulenten har vært prosjektleder og jobbet med utforming og distribusjon av
invitasjoner, informasjon og utvikling program. Påmelding og organisering av
aktivitetene seminar, veiledning, juryering og pressekonferanse Konsulenten
har fungert som bindeledd og kontaktperson mellom de faglige instanser. Leder
av husflidshandverkarane har hovedansvar for søknad , økonomi, rapportering
og utstilling.

Vinner av konkurransen ”Reiseminne frå Telemark”:
Ann Cathrin Haugland med Kanalspillet
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Arbeidsområde Kommunikasjon
Strategi Sikre informasjon til og dialog med relevante undervisningsinstitusjoner og
fagmiljøer
Tiltak Dyrsku`n

Beskrivelse av tiltaket
Dyrsku`er et stort arrangement i Seljord i Telemark i september hvert år.
Norges Husflidslag og Dyrsku`n arrangement oppretta en samarbeidsavtale 2011.
Mål
Koordinere og ha et overordna blikk på forskjellige aktører og legge til rette for å
utvikle et samarbeid så man kan dra veksel på hverandre innen fagområdet husflid
og håndverk på denne arenaen.
Samarbeidspartnere
Ansatte på Dyrsku`n, spesielt koordinator med ansvar for utstilling og tevling
Fagutvalget i tre, nasjonalt utvalg i Norges Husflidslag
Ansvarlig for levende håndverk på Sterke Nils-tunet, smed Øyvind Klausen
Telemark Husflidslag
Husflidshåndverkarane i Telemark

Resultat
Norges Husflidslag og Dyrsku`n har skrevet en 5-årig arbeidsavtale som fungerte på
2. året i 2012. Det sees resultater av dette på relativt kort tid og i år bugna det av
levende håndverk, utstillinger og aktivitet på Dyrsku`n. Samarbeid er etablert på kryss
og tvers i organisasjonen, med fagmiljøer i Telemark og med Dyrsku`n sitt nettverk.
Dette skapte mye positiv aktivitet, men og nye utfordringer. Det er behov for en
overordna koordinator for hele feltet som kan samordne alle involverte parter slik at alle,
både ansatte og frivillige, får gode arbeidsforhold. En slik stilling vil antakeligvis
opprettes i et samarbeide mellom NH og Dyrsku`n i 2013.
Husflidsutstillingen og tevlinga
Jury konsulent i Telemark var tilstede under juryeringen og fungerte som sekretær for
tekstilgruppa. Konsulenten var leder for juryen som tildelte ”Diplom for godt håndverk”
fra Norges Husflidslag. 3 håndverkere fikk utdelt diplomet og blei stilt ut.
2 konsulenter fra NH var med i fag-juryene.
Utstilling Konsulent og koordinator ved Dyrsku`n var på befaring på Hit, avd. Notodden
for å se gjenstandene til studentutstillinga ”Krakk”. Den blei vist sammen med
gjenstander fra studentene fra Folkekunstakademiet i Rauland.
Konsulent i NH Elin Gilde Garvin stod for særutstiilinga på Dyrsku`n i år.
Konsulenten i Telemark stod for boksalg til inntekt for fylkeslaget inne i utstillinga i år.
Fagutvalget i tre
Konsulenten i Telemark var tilstede i et samarbeidsmøte mellom Dyrsku`n, fagutvalget i
tre og frivillig representant for husflidstevlinga tidlig på året. Her blei det skissert en plan
for et 3-årig prosjekt med opplæring hovedsakelig for ungdom innen fagene dreiing og
spikking. Konsulenten har lagt til rette for kontakt med lokale miljøer, overnatting,
informasjon og koordinering mellom de forskjellige ledd. Konsulenten jobba for
fagutvalget en dag med spikkeopplæring og var med på omvisning for skolegruppa i
utstillingslokalet.
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Fylkeslaget
Konsulenten stod for boksalget til inntekt for fylkeslaget i husflidsutstillinga i år.
Konsulenten har ellers jobba med koordinering og informasjon mellom de forskjellige
partene innen husflidsfag på Dyrsku`n.
Husflidshåndverkerne
Konsulenten har jobba for å bedre husflidshåndverkernes kår på Dyrsku`n.
Fungert som bindeledd mellom leder på Dyrsku`n, fylkeslag og andre involverte.
Julemessa
Fylkeslaget og Husflidshåndverkarane i Telemark stilte med stand, aktiviteter for barn og
loddsalg for første gang i år.

Separatutstiller 2012: Elin Gilde Gravin

Å smi sin egen pilspiss var en populær aktivitet på Sterke-Niils
tunet i år.
Bunad og folkedrakter ser man i en levende tradisjon på Dyrsku`n
hvert år. Blant annet i barneparaden i forbindelse med
husdyrtevlinga.
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Drift:
Fellessamlinger
Medarbeidersamling på Gardermoen.
Landsmøte i Førde i juni.
Medarbeidersamling i Sandvika.
Faglig utvikling
Vevsymposium i Stockholm
Sektorarbeid
2 sektormøter i første halvår, 1 sektormøte 2. halvår.
Telefonmøter. Kontakt per e-post.
Driftsrutiner Kontinuerlig arbeid.
Kontorrutiner: e-post, post, tlf, regnskap, bank, reiseregninger og rapporteringer.
Service og henvendelser
Kontinuerlig og ved behov, mye forskjellig.
Blant annet arbeid med re-oppheng av gamle åkler på garden Øvre Strond i Seljord.
Montering av 4 åkler på lister.
Synfaring på loft med gamle bolster. Originalt oppheng.
Planer om ny befaring med kamera.

Media:
2 oppslag i media angående flytting av kontor. Telemarksavisa TA og den lokale avisa Bø
Blad i Bø der kontoret nå er plassert i kulturhuset.
2 annonser om arrangement i samarbeide med Telemark kunstnersenter, Norsk Flid
Husfliden, Telemark Husflidslag og Husflidshåndverkerne.
Bidratt til reportasjer om håndverk i TA bl.a. tredreiing, firfletting og smiing.
Bruk av gratis-tilbudene i regionsavisene.
Oppslag og annonse i TA om konkurransen Reiseminne.
Oppslag i de fleste av fylkets aviser med vinneren av konkurransen.
Aktiv bruk av facebooksiden, fin måte å spre informasjon på.

Avslutning / veien videre
2012 har vært et begivenhetsrikt år på husflidsfronten i Telemark. Fylkeslaget har hatt
stor aktivitet og i de lokale laga yrer det også av forskjellige arrangementer. Mange
kunnskapsrike og flittige damer rundt om i fylket har æren for alt som skjer. Det finnes
noen få menn i organisasjonen som og stiller opp, men det er få av de. Vi ønsker oss
flere! Barn og unge er en viktig målgruppe å jobbe med og for i framtida. Ung Husflid er
en viktig satsning både i skolen og på fritida. Mange av våre frivillige gjør en livreddende
jobb for å lære barna det som før var alminnelig kunnskap innen materialkunnskap,
teknikker og verktøy.
På Dyrsku`n i år var det noen som sa: ”Norges Husflidslag var jo overalt på Dyrsku`n i
år!” . Samarbeidsavtalen på nasjonalt nivå bærer frukter både på lokalt, regionalt og
nasjonalt nivå takket være mange ivrige, engasjerte og arbeidsvillige mennesker. Mange
aktiviteter og arrangementer er etablert tidligere, men kan nå videreutvikles og settes i
en større sammenheng. Mange kokker kan bety mye søl, men en overordnet koordinator
som kan samordne alt arbeid inne husflid og håndverks står høyt på ønskelista for 2013.
Da kan det virkelig bli spennende med Dyrsku`n som nasjonal arena for husflid og
håndverk de kommende år!
Håndverksregisteret på fylkeskommunen sine nettsider blei oppretta av konsulenten i
2011 og har nå et godt grunnlag for å bli brukt og utvikles videre. Her er det potensiale
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for å danne nettverk, spre informasjon, finne håndverkere, skaffe oppdrag innen
formidling, spesielle gaver, produksjon, utstillinger, salg og utsmykningsoppdrag.
Husflidshåndverkerane i Telemark har slått på stortromma og arrangert en
produktutviklingskonkurranse i år. Det viser seg å være noe av det mest produktive man
kan gjøre for håndverkere. Det å skape møteplasser, tilbud om faglig på fyll i form av
seminar, gruppearbeid og veiledning er det virkelig behov for. Dette prosjektet som blei
kalt ” Reiseminne frå Telemark” var et samarbeid mellom Husflidshandverkarane i
Telemark, konsulenten, fylkeslaget og butikken Norsk Flid, Husfliden i Skien. Det er flott
å erfare at alle medlemskategoriene av organisasjonen i fylket kan samarbeide om noe
felles som gagner alle ledd. Dette håper også fylkeskommunen å se mer av i framtida,
der det er positive krefter som ønsker å gagne vårt arbeid med faglig og økonomisk
støtte.
Lokaler er en stadig aktuell sak i lokale lag. Noen har faste steder å møtes på og har
jobbet hardt for å komme dit, andre har midlertidige lokaler eller flytter litt rundt. Det
som er spesielt for oss husflidslag er at vi ofte har lagringsbehov for utstyr og materiell.
Det er ikke så lett å putte en vev i veska og ta med seg en kveld i uka…… Dette krever
opplysningsarbeid, det er ikke alle som skjønner ordentlig hva vi holder med på. Så
fortell om arbeidet vårt og stå på!
I 2013 vil det foregå en nasjonal satsing i Norges Husflidslag med å opprette en
”rødliste” for truede håndverk. Videre vil man lage tiltak for å bevare noen av teknikkene
og det blir spennende å se hvordan dette arbeidet vil slå ut i Telemark i 2013.
Medarbeidersamlingen i Morgedal for de 4 fylkene Rogaland, Agder-fylkene og Telemark i
september vil ha fokus på dette.
Konsulenten vil i 2013 være i foreldrepermisjon, vikar Amalie Riisager er tilsatt fra
januar.
Jeg ønsker alle et rikt husflidsår i 2013!
Kultur- og næringskonsulent i Telemark
Marthe Haugerud

Sølvsmykke laget av smed Linn Sigrid Bratland, som fikk
Telemark fylkeskommunes stipend for husflid og håndverk i 2011.
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Dyrsku`n: Årsrapport 2012
Husflidstevling/utstilling
(egen konsulent i 20% stilling mars- okt, Eva K Flatin)
Overordna mål – satsningsområde:
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, i tillegg
til dei som er i ein læresituasjon.
Husflidstevlinga Dyrskun’n skal ta vare på:
Tradisjon
Nyskaping
Kvalitet
Breidde og mangfald
Husflidstevlinga og –utstillinga på Dyrsku’n skal i tillegg stimulere til rekruttering til
husflids- og handverksfaga.
Verksemdutgreiing
Organisering og gjennomføring av husflidstevlinga og -utstillinga har, gjennom
avdelingsleiar, vore eit samarbeid med Norges Husflidslag. Husflidsutvalet har, saman
med avdelingsleiar, hatt 3 planleggingsmøter og 1 evalueringsmøte. I tillegg vart det
oppretta ein Komite for endring av kriterier for premiering, som saman med
avdelingsleiar har hatt 1 møte, med Norges Husflidslag som ansvarleg for arbeidet.
Husflidstevlinga
Kategoriane for tekstil, tre og sylv var i år dela inn i ei rekruttklasse og ei eliteklasse.
Eliteklassa i nevnte kategoriar var i tillegg dela inn i formgjeving og handverk. Kategorien
kniv var dela inn i rekruttklasse, staskniv, brukskniv og open klasse, medan kategorien
smiing var dela inn i rekruttklasse, eggverktøy/verktøy, kunstsmiing og eksperimentell
form. Kategorien rosemåling var dela inn i rekruttklasse og eliteklasse.
Særutstillinga
Temaet for årets særutstilling var tre, og Elin Gilde Garvin stilte ut korger, fruktknivar og
vandrestavar i spreke former og fargar. Ein svært god kontrast til både tradisjonsarbeida
og studentarbeida, både i form og farge. Ei utstilling som gav folk litt å tenke på, og som
fekk veldig god respons frå publikum.
Studentutstillinga
Studentar frå Høgskolen i Telemark, studiestader Notodden og Rauland, bidrog i år med
ei eigen utstilling av arbeider i tre. Utstillinga synte trekrakkar (frå Notodden) og ulike
arbeid med rot i tradisjon (frå Rauland) og vart svært godt motteken.
Treprosjektet
Tregruppa i Norges Husflidslag innleia eit treårig prosjekt innan trearbeid, der 8. klasse
frå Kviteseid skule blir fylgd opp av tregruppa gjennom 8. og 9. klasse og ut 10. klasse.
Det vart arrangert både tredreiing og spikking for born under Dyrsku’n 2012, i tillegg til
at elevane fekk ei omvisning på Husflidsutstillinga.
Gongestogo
Vest-Telemark museum har hand om den historiske utstillinga i Gongestogo. I år tok
utstillinga for seg Handverkarar frå Trollebotn, og synte sylv-, tekstil- og trearbeid.
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Stabburet
Telemark Husflidslag hadde ei eigen utstilling med tittel ”Blott til bruk - smått og nyttig»,
som synte små husflidsprodukt med nytteverdi. Dei heldt i tillegg demonstrasjonar av
ulike strikketeknikkar.
Prisar
Nyskapingsprisen har som motto ”Nye skot frå gamle røter”, og vart i år dela ut til Odin
Brubakken frå Porsgrunn for sin bolle i smijern, som han kallar for «Kråkebolle».
Stimuleringsprisen går til ein handverkar som utmerkar seg med godt arbeid og til
stimulering for vidare arbeid. Prisen vart i år gjeven til gjeven til Benita Tornholm frå
Larvik for hennar frodige og spanande bilder i tekstil.
Heidersprisen skal gå til ein eller fleire personar som over lengre tid har gjort ein innsats
utover det vanlege innan husflidsfeltet på Dyrsku’n. Denne prisen vart ikkje dela ut i år.
Norges Husflidslags Diplom for godt arbeid kan delast ut til opp til tre utøvarar i ei
tevling, og gjekk i år til:
Randi Nicolaisen, for plattsøm til bunadsskjorte
Rolf Bauge, for kniv med skaft i buksbom og slire i bukkhorn
Helge Gunnar Bjaaland, for lita skipskiste i tre
Hovudtal husflidstevlinga
Det vart i år levera inn 197 arbeid (mot 215 arbeid i 2011) frå 104 utøvarar (mot 135
utøvarar i 2011). Totalt 156 produkt vart premiera (mot 168 produkt i 2011), der 42
arbeid nådde opp til fyrste-, 69 arbeid nådde opp til andre- og 45 arbeid nådde opp til
tredje premiegrad .
Til saman har 20 dommarar vore med på døminga.

Kategori
Tekstil, elite

Totalt innlev. arb.
57 (56/11)

1. pr
9 (23/11)

- rekrutt
Tre, elite

0
41 (35/11)

0
9 (4/11)

- rekrutt
Sylv, elite
- rekrutt
Smiing, elite
- rekrutt
Rosemåling, elite
- rekrutt
Kniv, elite

2
2 (19/11)
3
19 (25/11)
0
13 (23/11)
0
60 (57/11)

- rekrutt
Totalt:

0
197 (215/11)

0
0 (0/11)
0
4 (6/11)
0
2 (6/11)
0
16
(13/11)
0
40
(52/11)

Talla i klamme er fra 2011.
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2. pr
22
(18/11)
0
13
(10/11)
0
1 (10/11)
3
7 (9/11)
0
4 (3/11)
0
19
(12/11)
0
69
(62/11)

3. pr
11 (4/11)
0
10 (7/11)
2
1
0
3
0
4
0
9

(4/11)
(5/11)
(10/11)
(24/11)

0
40
(54/11)

149
(168/11)

Premiar
Det vart i år dela ut ein fysisk premie kun til dei som nådde opp til fyrste premiegrad.
Borghild Telnes vart hyra inn til å lage eit nytt og meir frodig og fargerikt diplom.
1. premie: Dessertskei i sylv + diplom
2. premie: Diplom
3. premie: Diplom
Personell/organisering:
Eva K. Flatin – avdelingsleiar for husflid, tilsett gjennom Norges Husflidslag i 20% stilling.
Frøydis Kivle, Aslak Slettemeås, Gunnar Tovslid og Anne Slettemeås – Husflidsutvalet
Tove Gulsvik, Aslak Slettemeås, Eli Taugbøl og Eva K. Flatin – Komite for endring av
kriterier for premiering
I tillegg er det leigd inn 10 eksterne personar til vakthald.

Skrive av Eva K. Flatin
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