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Saker til årsmøtet må sendes styret innen 10. januar 2018 

 
Årsmelding blir ikke sendt ut før årsmøtet. 

Den blir å finne på «styret» og på www.askerhusflidslag.no  
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Etter årsmøtet blir det servering av kaffe og kake, loddsalg og foredrag: 
Peter Paaske, om Asker prestegård. 
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ÅRSRAPPORT 2017 

 

Ved årets slutt hadde Asker husflidslag 495 medlemmer, og vi har følgende æresmedlemmer: 

Elna Setekleiv, Turid Herland og Liven Bruun og Inger Beate Mellgren. 

 

Asker Husflidslag har i 2017 hatt følgende aktiviteter: 

 Årsmøte 8. februar, på Ut-i-solen-stua med påfølgende foredrag om prestegården ved Peter 

Paaske, Jan Andersen og Marit Brandt Rasmussen.  

 Stort styremøte 15.mars, der vi samlet komité-medlemmene, både nye og gamle, til 

informasjon og hyggelig samvær for å bli kjent. 

 Vårmøte 26.april, Asker museum, m åpning av utstillingen «Hjelp, hva skal jeg ha på meg». 

 Kulturuken i Asker 20-28.mai, både salgsutstillingen og styret deltok. 

 Kursledersamling 24.august, informasjon og sosialt samvær. Enkel servering. 

 Markedsdag i Asker, 23.september. 

 Høstmøte 27.september. Jubileumsfeiring m skuespiller Wenche Medbøe i Labråten ved 

Asker museum. Samling i Ut-i-solen-stua etterpå, med taler, kaffe og kaker. 

 Åpen dag på hasselbakken, oktober. 

 Husflidsmesse 24.-26.november, Venskaben. 

 «Mors hjerte», utstilling i Asker museum, billedvev av Tilla Valstad og Else Evensen. 

 Julemøte 29.november, historiefortellinger ved Tor Christian Østeby. Julegrøt. 

 Jubileumslotteri 

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

 Det har blitt avholdt totalt ordinære 10 styremøter, pluss ett ekstraordinært. 

 Det ble avholdt til sammen 37 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. 

Stipend. 

Det ble tildelt stipend til Camilla Goffeng, kr 7750,- til kurs i avtegning og gradering av mønster til 

bunad. 

Bjørn Bergheim fikk innvilget kr. 5150,- til kurs i sliping og vedlikehold av gammelt verktøy. Dette 

kurset ble imidlertid avlyst, så pengene er ikke utbetalt. 

 

Generelt. 

Styrets arbeid er i vesentlig grad rettet mot driften av Asker husflidslag.  

Vi har arbeidsgiveransvar for de ansatte på kontoret, og vi er i stor grad delaktig i planlegging av 

møter og andre felles aktiviteter. 

For styret og styremedlemmene har også mye av arbeidet i år dreid seg om Asker prestegård. Det har 

kostet både tid og penger, sikkert også både svette og noen tårer. Heldigvis har vi fått uvurderlig hjelp 

av eksterne ildsjeler. Med sitt engasjement og frivillige innsats har de vært helt avgjørende for at vi nå 

har signert leiekontrakt med OVF. 

Driftskomiteen som ble opprettet av styret i høst, har også vært helt uunnværlig. De har planlagt og 

koordinert alt det praktiske arbeidet i forbindelse med flyttingen. De ble også en svært sentral part 

under oppussingsarbeidet som ble igangsatt av OVF. 

Stor takk også til alle andre frivillige! Håndverkere, kurs- og ringledere, vanlige medlemmer og ikke-

medlemmer som har bidratt.  

 

Elisabeth Bolstad 

Styreleder 



 

ÅRSRAPPORT FRA STUDIEKOMITEEN 

Det har vært avholdt 8 møter i komiteen hvor vi har gjennomgått kurs og studieringer. 

Åpen dag på Hasselbakken ble fra i år erstattet med kulturkonferanse i kulturhuset. Dette 

falt dessverre på samme helg som husflidsmessen. 

Kurs: 

Det ble i 2017 satt opp 50 kurs. Det var 150 deltagere på våren og 77 høsten, totalt 227 

deltagere. Det ble avlyst 9 kurs på våren og 4 kurs på høsten. Ett kurs ble utsatt til vår 2018. 

I tillegg ble det arrangert Kreativ Sommeruke for barn i uke 26 og uke 33. Til sammen 39 

barn ble påmeldt på disse to ukene. 

Studieringer: 
Det var 22 studieringer på våren (inkludert julepyntgruppen) med 72 deltakere og 21 

studieringer på høsten (inkludert julepyntgruppen) med 101 deltakere.  

Fremmøte:  

I denne statistikken er kun tatt med de som har fått godkjent oppmøte ved registrering av 

fremmøte lister registrert hos Studieforbundet kultur og tradisjon. Det er mange flere som er 

medlem i studieringer, men deltakelsen er så lav at vi ikke får godkjent fremmøte og da heller 

ikke mottar støtte.  

 

ÅRSRAPORT FRA MATERIALFORVALTER VEV 

Laget har nå 23 flatvever og 14 bordvever. En flatvev er på utlån og vi låner en flatvev. Vi har 

fått 2 stk. flatvever og byttet ut disse med eldre vever.  

Den store flyttingen av vevene fra Drengestuen til Prestegårdens 2. etg. fant sted i 

desember/januar. Takket være mange gode hjelpere og fin organisering og forarbeide har 

dette gått bra. 

Birgitta Qvam 

 

ÅRSRAPPORT FRA HUSFLIDSMESSE KOMITEEN 

En flott messe med godt besøk. Kvalitetens-komiteen hadde en hyggelig jobb med å gå 

gjennom alle de flotte produktene som holder en meget god kvalitet. 

En takk til alle dere som deltar på Husflidsmessen og som lager så mye vakkert håndverk. Vi 

er stolt av hva vi presenterer. 

33 solgte selv, i år var det 3 nykommere med vakre vevnader, fine ullengler og spennende 

smykker i perlevev. 10 leverte til fellesbordet, kaker og syltetøy/honning er populært. 

Loddsalget var jubileumslotteriet så inntekter fra dette går utenom messeregnskapet. Nytt i år 

var at vi hadde eget bord med presentasjon av Asker-bunaden.  

Overskudd på messen er ca kr. 21.130,- 

Anne Sofie Breistein 

 

ÅRSMELDING FRA BUNAD FORVALTERE 

Vi har hatt noen møter med bunadsansvarlig Hilde Aspås for å gå gjennom håndhevingen av 

en del av stoffene til bunaden. Videre har vi deltatt på møter med syerskene. Jeg har startet å 

redigere teksten i den gamle katalogen til ny bunadskatalog. 

Anne Sofie Breistein  

 

ÅRSMELDING FRA MATERIAL FORVALTER 

Vi har fått inn en del tekstiler som er stelt og fordelt mellom ansvarlig for Prestegården, blant 

annet flere Asker-løpere, og utstillingskomiteen. Alt er registret.  

Anne Sofie Breistein 

  



 
 

ÅRSRAPPORT FRA UTSTILLINGSKOMITEEN 

Asker Husflidslag disponerer to utstillings-montere i Asker Bibliotek, en monter på Asker  

Museum og monter ved inngangen til Solgården.  Fra juni 2017 har vi også vært heldige å få 

disponert en av montrene i Øvre Vestibyle i Asker Kulturhus. Dessverre har vi fra sommer 

2017, ikke noen monter i Heggedal bibliotek. 

Ved hjelp av skiftende utstillinger prøver utstillingskomiteen å synliggjøre Asker Husflidslags 

aktiviteter i lokalmiljøet, informere om kursvirksomheten, vårt lokale salgssted 

"Hasselnøtten", lage aktuelle utstillinger knyttet til årstidene, i tillegg til temautstillinger om 

husflidsteknikker. 

Det er i år laget Jubileumsutstilling i monter i Kulturhuset etterfulgt av juleutstilling, 

bibliotekmontrene har hatt temautstilling om bunadstilbehør og presentasjon av en av 

kurslærerne i billedvev.  Monteren i Asker museum har vist gammel pikebunad og Asker 

guttebunad.  I monteren på Solgården har det vært vist div arbeider fra utvalget på 

"Hasselnøtten" med info om salgsutstillingen. 

Utstillingskomiteen takker for stor velvilje fra alle som har hatt sine ting på utstilling. 

Brit Robertsen  

 

 

ÅRSRAPPORT FRA DRENGESTUEKOMITEEN 

Drengestua komiteen har bestått av to personer: Anne Arnestad og Siv Lockert.  Styrets 

kontaktperson har vært Anne Berit Gunbjørud.  

Instruksen for Drengestuakomiteen er revidert pr 4. april 2017 og oversendt styret. Det er der 

gitt uttrykk for at komiteen burde ha 4 medlemmer og at disse representerer ulike 

brukergrupper.   

Det har vært forsøkt å rekruttere representanter fra brukergruppene uten at man har lykkes 

med det.   

Høsten 2017 ble gresset foran og bak Drengestua klippet og rakt sammen. Utover dette og 

vanlig renhold, har det ikke vært utført dugnad eller andre arbeider fra komiteens side. Det er 

imidlertid en utfordring at det blir mye støv og «bøss» i vevstuene – og at de som vever bør ta 

ansvar for å feie opp/støvsuge etter seg. Dette er et viktig punkt som bør følges opp når man 

flytter over i Prestegården.  

Anne Berit Gunbjørud  

 

 

ÅRSRAPPORT FRA UT i SOLEN-STUA 

Dette er siste året vi har hatt UIS. Et nytt kapittel starter på Asker prestegård.  

UIS-komitemedlemmene i inneværende år har vært Randi Ree, Borghild Solheim, Synnøve 

Høvset og Eva Aaserud. 

Vi har hatt flere dugnader i år, to store, en på våren og en på høsten. På våren hadde vi 

rakning av plen og klipping av trær og skråninger Det ble brukt mye tid på å ordne i 

blomsterbedene rundt huset. De har aldri vært så fine.  Etter den siste kreative sommeruke var 

avviklet siste uke før skolestart hadde vi storrengjøring av hele lokalet, vasking av alle skap 

og pussing av vinduer. Et komitemedlem har også hatt ansvar for å skifte lyspærer. Sist vinter 

fikk vi snekret en sandkasse som stod på trappa. 

Eva Aaserud 

 

  



 

ÅRSRAPPORT FRA VERTSKOMITEEN 

Vertskomiteens medlemmer velges for 2 år av gangen. Leder av komiteen har vært Siri 

Schrøder Vesterkjær. Styrets kontaktperson har vært Anne Berit Gunbjørud.  

Vertskomiteen har ansvar for å bistå som vert på Asker Husflidslags måter: Vårmøtet, 

Høstmøtet, Julemøte og Årsmøte.   

Det ble avholdt et møte med flere av komiteens medlemmer 29. mars 2017.  Der ble bl a 

instruksen for komiteen datert 20. desember 2016 gjennomgått. Det var enighet om at 

instruksen i all hovedsak er bra og dekkende for oppgavene. Det ble imidlertid tilføyet at 

dersom en ikke kan ta sin vakt, er det vedkommende som skal finne noen til å dekke vakten. 

Det ble også påpekt at det alltid må sørges for glutenfri kake. Den reviderte instruksen datert 

4. april 2017 ble oversendt styret.  

Komiteen har bestått av 15 medlemmer, og disse har vært inndelt i 2 grupper. For hvert 

arrangement er det utpekt en kontaktperson. Det har vært to vaktlag som overlapper 

hverandre.  

Gruppene har fungert fint og medvirket til god gjennomføring av møtene.   

Det er blitt gitt uttrykk for at man gjerne kan påta seg også andre oppgaver. Dette er ikke blitt 

fulgt opp i 2017, men er noe man bør følge opp særlig med tanke på innflyttingen i 

Prestegården.  

Anne Berit Gunbjørud  

 

ÅRSRAPPORT FRA HASSELNØTTGRUPPEN 

Komiteen består av Kari Skyberg, Elisabet Glenne, Solgunn Heim Nordgard, Sylvi Lohne og 

Jennifer Akselsen som er styrets representant. Sylvi Lohne er kasserer. Gruppen har ansvar for 

medlemmenes Salgsutstilling, og er også vertskap for de ukentlige håndarbeidstreffene. Vi har 

hatt 6 møter i gruppen og 4 møter med leverandørene. I 2017 har vi satt opp spesielle 

temautstillinger i tillegg til vår faste utstilling av medlemmenes produkter. Det er ca. 25  

medlemmer som leverer juryerte, håndlagede produkter. Av disse sitter 11 vakt 1 til 2 ganger i 

måneden, pluss at vi har 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 i desember før jul, og vi 

utvidet åpningstiden i forbindelse med Høstutstillingen på Venskaben, og holdt åpent samtidig 

med denne. 

2017 har vært et spennende år! Første halvdel av året hadde vi en lav inntjening, men etter 

sommeren hadde medlemmene økt fokus på markedsføring og å nå ut til publikum, så i 2017 

har vi hatt en omsetning totalt på 148.800,-, vårt beste årsresultat noensinne. Etter utbetaling 

av salgsinntekter til medlemmer og dekking av våre direkte driftskostnader, overførte vi 

15.545,- til laget. Beløpet skal dekke vår bankterminal og bidra til betaling av driftskostnader 

ved Hasselnøtten. Vi håper å øke salget i 2018, men er litt spente på den ny situasjonen hvor 

det er ikke mulig med kontant salg i fremtiden. 

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 er velkommen innom! Vi har også hatt 

ca. 72 håndarbeidstreff med fulle hus, og vi har hatt stands på Trekanten under 

kulturfestivalen. 

Kari Skyberg 

  



ÅRSMELDING FRA UNG HUSFLID 

Vi har mange lærevillige barn som har deltatt på Ung Husflid i løpet av året 2017. Antall barn 
som har vært med på medlemsmøtene i 2017 har vært mellom 20-25 stk.  
Alderssammensetningen på medlemmene ligger i hovedvekt mellom 8 og 10 år. Den eldste 
deltageren er 12 år. Hovedvekt av medlemsmassen er jenter.  
På vår og høstsemesteret har vi vært fast 3 voksne og tidvis 2-3 assistenter. Vi er 
hovedsakelig 3-5 voksne, med fordelingen av 2-3 voksne oppe på Ut i Solen Stua og 2-3 
voksne i underetasjen. I løpet av høsten 2017 har vi vært mellom 4-6 instruktører/ 
assistenter. Vi er meget takknemlig for andre voksne i Asker Husflidslag som bidrar frivillig på 
Ung Husflids medlemsmøter.  
Ung Husflid har i 2017 hatt 11 medlemsmøter fordelt på 6 møter om våren samt 5 møter om 
høsten. 
Vi har i 2017 jobbet med temaer og arbeider/aktiviteter som har gått over en eller flere 
medlemsmøter.  
Avgiften er pålydende kr. 300,- for medlemmer. Vi har som tidligere år vurdert økningen av 
denne avgiften som primært er materialkostnader og driftskostnader. 

Temaer/arbeider Ung Husflid har jobbet med dette året er som følger: 
Vår 2017: 
Lage strikkemaskin, lære teknikk strikkemaskin i tre, keramikk, keramikk teknikker dekor, 
broderi korssting, hekling 
Høst 2017 
Lage kabylsk vev, lære teknikk kabylsk vev, batikk, toving av ull, juledekorasjoner trådkuler, 
juledekorasjoner historisk 1900 talls julepynt engler.  

KREATIV SOMMERUKE 

Vi har i løpet av 2017 arrangert 2 vellykkede kreative sommeruker.                                                                    
Den første kreative sommeruken ble avholdt uke 26, fra 26., - 30. juni og den siste i uke 33,                       
14., – 18. august 2017.  

Antall deltagere første uke:  15 
Antall deltager annen uke: 25  
Temaer/arbeider under Kreative Sommeruker 2017: 
Lage vev, teknikk veving med tekstil, male på silke, søm på maskin, batikk, broderi, lage 
snorgaffel, lære teknikk med bruk av snorgaffel, takkebakst, trearbeider. 
Oppsummering:                                                                                                                                                                     
Kreative sommeruker har vært avholdt i lokalene på Ut i Solen Stua. Vi har hatt to uker med 
entusiastisk og kreative barn. 
Elin Flaaten 

 

 



BUNADSALG 
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 

Herrebunader  67 58 46 64 73 60 65 62 

Frakk   51 46 51 65 75 51 51 65 

Damebunader  31 34 34 25 39 23 27 21 

Cape   7 7 10 13 16 9 13 14 

Sommerbunad   19 14 18 22 22 14 20 7 

Guttebunad  11 11 7   9 27 12 11 14 

 

I tillegg er det solgt mye bunad-tilbehør som silkesjal, seler, hatter og garn til strømper. 

AH har flere Askerbunader som brukes til utstilling, som modeller på kurs og til lån/utleie. 

To skjorter og to stakker samt et vinterbunadsliv må fornyes dersom det skal leies ut videre. 

Dette på grunn av slitasje.   

Vi har nå 8 syersker som syr bunader for oss. Noen på heltid, de syr også andre bunader, og 

noen har det som biinntekt. Salget av bunader ligger omtrent på det samme som i fjord. Nytt 

av året er at vi har egen stand på husflidsmessen, noe vi fikk veldig positive tilbakemeldinger 

på.  De ansatte på kontoret kler oss i Asker bunaden så ofte vi kan når vi representerer 

husflidslaget. Dette for å sette mer fokus på den flotte festbunaden og vinterbunaden. Vi håper 

dette vil bære frukter i årene som kommer.  

Hilde M. Aspås 

 

 

 


