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Årsmelding blir ikke sendt ut før årsmøtet. 
Den legges ut på våre hjemmesider senest 15. februar 2019.  

I tillegg vil den foreligge skriftlig på årsmøtet.  
www.askerhusflidslag.no   
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Etter årsmøtet blir det åpent møte med kaffe og kaker, loddsalg med  
fine gevinster og sosialt samvær. 
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ÅRSRAPPORT 2018 

 
Asker husflidslag hadde ved årets slutt 452 medlemmer. 
 
Asker Husflidslag har i 2018 hatt følgende aktiviteter: 

 Årsmøte 28. februar på Prestegården med foredrag om Asker Prestegård med Peter Paaske og Elin 
Flaaten. 

 Stort styremøte 14. mars, der vi samlet komité-medlemmene, både nye og gamle, til informasjon og 
hyggelig samvær for å bli kjent. 

 Vårmøte 11. april på Asker Prestegård med besøk av strikke-entusiast og forfatter Gunn Birgirsdottir. 

 Kulturuken i Asker 23-27. mai, både salgsutstillingen og styret deltok. 

 Museumsdagen 27. mai på Asker Museum. Asker Husflidslag demonstrerte husflidsteknikker for barn 
og voksne. 

 Hasselnøtten ble malt utvendig i sommer. En stor jobb utført på dugnad.  

 Kursledersamling 23. august, informasjon og sosialt samvær. Enkel servering. 

 Askerdagene 20-22. september. 

 Høstmøte 26. september med toving som tema. Praktisk verksted, loddsalg, kaffe og kaker. 

 Åpent hus 13-14. oktober på Asker Prestegård. Utstilling Kunst rett vest v/Rigmor Bové samt 
demonstrasjon av ulike håndverksteknikker. 

 20. oktober Barnas Verdensdager. Praktisk verksted for barn med toving som tema. 

 10. november rulling av duker på Asker Prestegård. 

 Husflidsmesse 23-25. november, Venskaben. 

 Julemøte 28. november på Asker Prestegård med juleverksted, julegrøt og julefortellinger. Loddsalg, 
kaffe og kaker. 

 Ringledersamling 4. desember, informasjon og sosialt samvær. Enkel servering. 

 Pynting av juletreet i Asker Kulturhus. 

 Det har blitt avholdt totalt 11 styremøter 

 Vi har arrangert til sammen 43 kurs og vi har ved årsskiftet 21 aktive studieringer. 

 Ung Husflid hadde 11 medlemsmøter.  

 To Kreative sommeruker.   

 Håndarbeidstreff mandag kveld og onsdag formiddag på Hasselnøtten. 
 
Generelt. 
Styrets arbeid er i vesentlig grad rettet mot driften av Asker husflidslag, og ikke minst Asker Prestegård. Men vi 
ser nå at mye går seg til over tid, regler og rutiner begynner å fungere, og styret har etter hvert kunnet bruke 
mer tid på andre oppgaver.  
Styret har vært svært opptatt av økonomi dette året. Driftskostnader ved Prestegården er en ny post i 
regnskapet, og vi har hatt behov for å søke prosjektmidler flere steder til å finansiere innkjøp av utstyr i.f.m. 
aktiviteter for medlemmene i Asker Husflidslag. Vi er meget takknemlig for tilskuddet vi har fått fra Asker 
Kommune og Sparebankstiftelsen.  
Vi har arbeidsgiveransvar for de ansatte og plikter å følge lover og regler i forhold til dem. I år har vi dessuten 
ommøblert kontoret på Hasselnøtten for at det skal fungere bedre i forhold til de arbeidsoppgavene som skal 
utføres. Det ser ut til å fungere etter hensikten. Styret er også i stor grad delaktig i planlegging av møter og 
andre felles aktiviteter.  
 
Elin Flaaten 
Styreleder 



ÅRSRAPPORT STUDIEKOMITEEN 
Det har vært avholdt 8 møter i studiekomiteen hvor vi har gjennomgått kurs og studieringer.  
Kurs:  
Det ble i 2018 satt opp 56 kurs. 42 kurs ble gjennomført og 14 ble avlyst. Det var 111 deltakere på 
vårsemesteret og 119 deltakere på høstsemesteret. 
I tillegg ble det arrangert Kreativ Sommeruke for barn i uke 23 og 33. Se rapport fra Ung husflid. 
Studieringer: 
Det var 23 studieringer på våren og høsten inkludert håndarbeidstreffet og juletregruppen.  
Det var 108 deltakere på høsten og 115 deltakere på våren. 
Fremmøte:  
I denne oversikten er det kun tatt med de som har fått godkjent fremmøte i Studieforbundet kultur 
og tradisjon.  
På grunn av endrede ferie og fritidsvaner er det en del deltakere som ikke får godkjent fremmøte 
(75% er minimum for å få godkjent). 
Eva Hveding 
 

ÅRSRAPPORT MATERIALFORVALTER VEV 
Laget har 24 flatvever og 14 bordvever. En flatvev låner vi, en bordvev er på utlån. 
Vi har fått en flatvev, den står foreløpig umontert. 2 vever står i kjelleren på Drengestua og en vev 
står i stabburet.  
Brigitta Qvam 
 

ÅRSRAPPORT FRA HUSFLIDSMESSEKOMITEEN 
Vi hadde også i år en flott messe med godt besøk. En stor takk til dere som deltar på Husflidsmessen 
og som lager så mye vakkert. Vi er stolte av hva vi presenterer, og vi har fått skryt for kvalitet og 
mangfold.  
33 solgte selv, også i år var det flere nykommere.  
10 leverte varer til fellesbordet. Kaker, honning og eplemost er populære varer her. 
Kafeen var godt besøkt og lotteriet gikk bra og vi takker for mange flotte gaver til premiebordet.  
Også i år hadde vi eget bord med presentasjon av Asker bunaden, noe vi har fått positiv 
tilbakemelding på fra besøkende.  
Overskudd på messen er ca. 30.000,- Messen i 2019 holdes på Venskaben, men vil en gang i 
fremtiden flyttes til Asker Prestegård.  
Margit Hoen 
 

ÅRSRAPPORT FRA UTSTILLINGSKOMITEEN 
Asker Husflidslag har i 2018 hatt to utstillingsmontere i Asker Bibliotek, en monter på Asker Museum 
og en monter ved inngangen til Solgården. 
Montrene skal synliggjøre Asker Husflidslag i lokalsamfunnet, gi informasjon om aktiviteter og gi 
detaljer om kursvirksomheten.  Det skal vises et utvalg av medlemmers flotte arbeider i skiftende 
utstillinger. Målet er å lage aktuelle utstillinger, knyttet til årstidene og høytidene og å gjøre 
temautstillinger. 
Salgsutstillingen på Hasselnøtten blir representert i mange utstillinger med informasjon om f.eks. 
åpningstider. 
Utstillingskomiteen takker for stor velvilje fra alle som har hatt sine ting på utstilling. 
Brit Robertsen 
  



ÅRSRAPPORT FRA KVALITETSKOMITEEN 
Kvalitetskomiteen hadde to møter for vurdering av nye varer før husflidsmessen. Et i mai og et i 
september.  
Kvalitetskomiteen møttes for vurdering av messearbeider onsdag 21. november fra kl. 17.30 til kl. 
23.30. Etter hardt arbeide klarte vi å avslutte arbeidet onsdag kveld. Det er en stor fordel for 
komiteen at vi får disponere hele Venskaben, ikke bare den største salen som tidligere. Det er også 
en fordel for messekomiteen at vi blir ferdig onsdag, da de har en stor jobb foran seg med å montere 
messen for åpning fredag 23. november.  
Britt Robertsen og Inger Beate Mellgren var forhindret fra å delta. 21. november. Anne Lisbeth Øiseth 
og Nina Granlund Sæter deltok som reserver.  
Arbeidet gikk fint, men det ble refusert en del varer som vi ikke fant hadde den kvaliteten vi ønsket.  
Inger Arnet 

 

ÅRSRAPPORT FRA VERTSKOMITEEN 
Vertskomiteens medlemmer velges for 2 år av gangen. Komiteen har bestått av 14 medlemmer pluss 
en kontaktperson fra styret. Leder av komiteen har vært Siri Schrøder Vesterkjær. Styrets 
kontaktperson har vært Grete Bølling. 
Vertskomiteen har ansvar for å bistå som vert på Husflidslagets faste møter: Årsmøtet, Vårmøtet, 
Høstmøtet og Julemøtet.  
Siden Husflidslaget i år har flyttet inn i prestegården, har vertskomiteen bistått ved 
innvielsesmarkeringen med ordfører Lene Conradi tilstede. Likeledes ved «Utstilling og åpent hus» 
over to dager; 13. og 14. oktober.  
«Åpent hus» vil være et årlig arrangement. Styret bør derfor ta initiativ til å avklare om vertspliktene 
– koke kaffe/te, bake kaker og servere – skal inkluderes i vertskomiteens instruks. Det må også 
tydeliggjøres når vertene skal bake eller ikke. Noen ganger serveres for eksempel kjøpkringle.  
Det har vist seg at mange av komiteens medlemmer er aktive pensjonister som gjerne er «på farten» 
og ikke så lett kan si ja selv om alle i utgangspunktet er velvillige. Den som ikke kan ta sin vakt skal 
selv finne en erstatter. Dette har ikke fungert.  Leder eller styrets kontaktperson har kontaktet alle. 
Men det presiseres at arbeidet på alle møtene har fungert veldig bra, med et meget godt samarbeide 
mellom de frammøtte. 
Siri Schrøder Vesterkjær 

ÅRSRAPPORT FRA HASSELNØTTGRUPPEN 
Komiteen har bestått av Kari Skyberg, Mona Østhassel, Beatrix Abrahamsen, Astrid Mejlænder-
Larsen fram til 1. mai, og Jennifer Akselsen som er styrets representant. Da Astrid forlot komiteen 
trengte vi en annen til å ta regnskapet, og Taran Skjerdal sa seg villig til å gjøre dette. Hun hadde ikke 
anledning til å delta i komiteen, så komiteen fortsatte fra 1. mai med de andre tre + Jenny fra styret. 
Gruppen har ansvar for medlemmenes Salgsutstilling, og er også vertskap for de ukentlige 
håndarbeidstreffene, totalt ca 75 treff som alle er godt besøkt. Vi har hatt 5 møter i komiteen og 4 
møter med leverandørene. I 2018 har vi satt opp utstillingene på Hasselnøtten etter årstidene. Pr. 
31.12.18 er det 24 medlemmer som leverer juryerte, håndlagede produkter. Av disse har 14 sittet 
vakt 1 til 2 ganger i måneden, pluss at vi har hatt 4 ringevikarer. Vi har åpent tirsdag til fredag fra 
12.00 til 16.00 og lørdag 11.00 til 15.00. I tillegg har vi holdt åpent alle søndagene + noen mandager 
fra midten av november og hele desember, og vi utvidet åpningstidene i forbindelse med 
Høstutstillingen på Venskaben, og holdt åpent samtidig med denne. 
I 2018 har vi hatt en total omsetning på kr 154.370,-, kr 5570,- mer enn i 2017. Hovedtyngden av 
salget er i 4. kvartal på nesten kr 97.000,-, og i år var det høyeste salget i november. I 1. kvartal var 
salget nesten kr 30.000,-, mens 2. og 3. kvartal hadde et salg på kr 14.000,- i snitt pr kvartal. Etter 
utbetaling av salgsinntekter til medlemmer og dekking av våre direkte driftskostnader, overførte vi kr 
14.888,- til laget. Beløpet skal dekke vår bankterminal og bidra til betaling av driftskostnader ved 
Hasselnøtten. Det har ikke vært noen problemer med at vi nå bare har salg over bankterminal. 



Besøkene har også økt. Det er veldig positivt og viktig at vi blir kjent og vi er stolte over vårt arbeid 
som ambassadører for Asker husflidslag. Alle leverandørene har fått tilsendt flyeren vår på mail til 
kopiering og utdeling, og vi prøver å markedsføre oss så godt vi kan. Vi har hatt stands på Trekanten 
under Kulturuka i mai og Askerdagen i september. Flere av leverandørene har også stilt opp i 
Kulturhuset en gang i måneden, for salg av egne produkter, og markedsføring av både Asker 
Husflidslag og Hasselnøtten. 
 

ÅRSRAPPORT FRA UNG HUSFLID 
Vi har mange lærevillige barn som har deltatt på Ung Husflid i løpet av året 2018. Antall barn som har 
vært med på medlemsmøtene i 2018 har vært 18 stk.  
Alderssammensetningen på medlemmene ligger i hovedvekt mellom 8 og 10 år. Den eldste 
deltageren er 13 år. Hovedvekt av medlemsmassen er jenter.  
På vår og høstsemesteret har vi vært fast 2 voksne og 1-2 assistenter. Vi er hovedsakelig 3 voksne.  
Ung Husflid har i 2018 hatt 11 medlemsmøter fordelt på 6 møter om våren samt 5 møter om høsten. 
Vi har i 2018 jobbet med temaer og arbeider/aktiviteter som har gått over en eller flere 
medlemsmøter.  
Avgiften er pålydende kr. 300,-. Vi har som tidligere år vurdert økningen av denne avgiften som 
primært er materialkostnader og driftskostnader. 
Våren 2018 ble det laget: 
Makrame, fuglekasse, perlevev, broderi, toving, prikking av mønster på ull, søm med maskin og 
brikkevev. 
Høst 2018 ble det laget:  
Søm med maskin, bokbind, snekring av syskrin, maling med gamle teknikker, toving av ull, trearbeid, 
treknagger, lin engler, julepynt i naturmaterialer.  

 
Kreative Sommeruker 2018 
Vi har i løpet av 2018 arrangert 2 vellykkede kreative sommeruker.                                                                    
Den første kreative sommeruken ble avholdt uke 26 i uke 33. 
Antall deltagere første uke:  21 
Antall deltager annen uke: 16  
 
Temaer ukene var:  
Møbeltapetsering, trearbeid, knipling, plantefarging, stofftrykk med trykkblokker, søm på maskin, 
broderi og sting, håndsøm og toving. 
 
Oppsummering:  
Årets kreative sommeruker har vært svært vellykket , men det er stor konkurranse mellom de ulike 
aktørene som tilbyr sommerskoler/sommeruker i løpet av skolens ferie. Det er flere aktører i 
markedet samt utvidelse av antall uker hos enkelte arrangører i løpet av sommer perioden. 
Vi har hatt to uker med entusiastisk og kreative barn. 
 

ÅRSRAPPORT DRIFTSKOMITEEN PRESTEGÅRDEN 
På Årsmøtet i 2018 ble det nedsatt en Driftskomite for Prestegården. Følgende ble valgt inn i 
komiteen: Eva Aaserud, Elin Nordenstam, Borghild Solheim, Tone Torgersen og Helge Semb. Styrets 
representant var Anne Berit Gunbjørud. Styret vedtok at hun skulle lede komiteen.  Oppgavene var 
definert i Retningslinjer datert 12. mars 2018.  
Det første som måtte komme på plass, var kontrakt vedr snømåking/strøing, inngå kontrakt vedr 
rengjøring, avklare «interne forhold» som papir- og såpedispensere, søppelbøtter etc. – og 
oppfølging av dette. Videre ble det inngått avtale om plenklipping. 
Det har vært ønske om å klippe frukttrærne med mer. Husflidslaget har ikke økonomi til dette, og 
styret fattet vedtak om at Asker Husflidslag kun kan bidra med vedlikehold slik som gressklipping etc. 
for å holde området pent. 
OVF har hatt ønske om å utarbeide en plan for hagen og en slik plan vil foreligge første kvartal 2019.  



Det er iverksatt et «Låveprosjekt» hvor bl.a. Helge Semb er ressursperson. Det vil i løpet av første 
kvartal 2019 foreligge en rapport for prosjektet. 
Styret har vedtatt instruks for «inne-koordinatorene». Dette fungerer bra. 
Styret har vedtatt instruks for utleie av Prestegården samt leieavtale. Styret vedtok nye leievilkår 
høsten 2018.  Utleie ivaretas i et samarbeid mellom kontoret og en i Styret.  
Det er innkjøpt nye bord til finstuen. Videre er det innkjøpt nytt kaffeservice, kjeler og bestikk. Det er 
forbudt med levende lys, og batteridrevet lys er innkjøpt. 
Husflidslagets økonomi har vært stram, og dessuten er det første året med drifting av Prestegården. 
Styret vedtok derfor at alle innkjøp måtte godkjennes av Styret. 
Diverse: Rydding av utearealer ble organisert som dugnader i regi av Styret/Driftskomiteen. Det er 
satt på filter på enkelte takrenner og fjernet vekster som tilstopper vindu/dører samt nedløpsrør. 
Vask av vinduer inne/ute. Utførte oppgaver i regi av OVF: Nytt toalett i kjelleren, søppelkassene er 
flyttet, og bygget tak over disse, grusing, utetrappene på både forsiden og baksiden er reparert samt 
reparasjonsarbeider av Lysthuset. Lampen på stabburet er reparert og frostsikre kraner på begge 
sider av huset et montert. Gjenstående arbeide OVF: Grave opp tank i forkant av Hovedhuset. 
 
Styret fant det naturlig å ha en gjennomgang og evaluering av Driftskomiteens arbeid etter første 
halvår 2018. Styret mente at Driftskomiteens oppgaver var ivaretatt og tilrettelagt på en 
tilfredsstillende måte og i henhold til retningslinjene datert 12. mars 2018. Men økonomien og 
enkelte driftsoppgaver må trekkes inn i Styret uten forsinkende mellomledd i Driftskomiteen. I sitt 
møte 30. august 2018 vedtok styret at dagens Driftskomite avvikles i sin nåværende form pr 1. 
september 2018. 
Anne Berit Gunbjørud 
 

ÅRSRAPPORT BUNAD SALG OG MATERIALFORVALTER BUNAD 
Et meget bra salg av stoffer til Askerbunadene i år også. Vi takker alle som syr og holder kurs i søm av 
bunaden, dere gjør et meget godt arbeid. 
 
Antall bunader som det er levert stoffer til:  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Herrebunader  67 58 46 64 73 60 65 62 71 
Frakk   51 46 51 65 75 51 51 65 63 
Damebunader  31 34 34 25 39 23 27 21 22 
Cape   7 7 10 13 16 9 13 14 27 
Sommerbunad   19 14 18 22 22 14 20 7 12 
Guttebunad  11 11 7   9 27 12 11 14 16 
 
I tillegg er det solgt mye bunad-tilbehør som silkesjal, seler, hatter og garn til strømper. 
 
Materialforvalterne i bunad har i 2018 hatt 2 møter hvor vi bl.a. har arbeidet med utredelse av 
stoffkvalitet og mønster til en jakke til guttebunaden. Vi er også i gang med å gjennomgå 
opphavsrettighetene på tilbehøret til Asker bunadene. Det arbeides med å få tatt nye bilder av Asker 
bunaden som møter dagens krav til oppløsning for digital bruk, hjemmeside og ny bunadsbrosjyre.  
Ombyggingen av Asker bibliotek i september, resulterte i at glass monteren som Asker bunaden var 
utstilt i ble fjernet. Bunadsansvarlig, Hilde Aspås, er i dialog med biblioteket om å finne et nytt sted i 
biblioteket eller kulturhuset hvor bunadene kan stilles ut. Per i dag er bunaden kun utstilt på 
Hasselnøtten. 
Asker Husflidslag har i 2018 hatt samarbeid med 8 syersker som syr Asker bunadene, og det har vært 
avholdt 2 møter med dem for fordeling av bestillingene. 
Salg og utleie av bunadene i 2018: 
Hilde M. Aspås 


