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Asker Husflidslag
ÅRSRAPPORT 2020

Asker husflidslag hadde ved årets slutt, ca. 410 medlemmer og 7 æresmedlemmer.
Asker Husflidslag har i 2020 hatt følgende planlagte aktiviteter:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Årsmøte 25. februar på Prestegården.
Stort styremøte 16. mars. Avlyst.
Ekstraordinært årsmøte 31. mars.
Vårmøte 23. april. Avlyst
Dugnad på Asker Prestegård 5. mai ble gjennomført i.h.t. smittevernhensyn, og uten felles innendørs
lunsj. Godt oppmøte av mange dyktige medlemmer som bidro til at området rundt Prestegården ble
ryddet etter vinterens dvale. Et stort lass med grus er lagt på veiene rundt Prestegården og på
parkeringsplassen bak Drengestuen. Stabburet ble vasket og ryddet. Slottsgartner Jan Høvo bidro
med sin kunnskap om beskjæring av bærbusker, og vi fikk gjort vesentlig mer i år i nedre del av
Prestegårdshagen. Vi fikk også hjelp til å bekjempe Parkslirekne med meget godt resultat.
Kulturfestival i Asker i mai. Avlyst.
Markedsdager i Asker sentrum høsten 2020. Avlyst.
Årlig utstilling Kunst Rett vest v/Rigmor Bové. Avlyst.
Høstmøte 5. oktober. Avlyst.
10. oktober Barnas Verdensdager. I år ble hovedarrangementet en direkte stream på Facebook.
Husflidsmesse 27-29 november. Avlyst.
Julemarked i Asker Sentrum i november og desember, der vi hadde egen salgsbod.
Julemøte 8. desember på Asker Prestegård. Avlyst.
Det har blitt avholdt totalt 17 styremøter.
Det ble i 2020 satt opp 64 kurs, og 35 kurs ble gjennomført.
Vi har i løpet av 2020 hatt 18 læringsverksteder både vår og høst.
Ung Husflid hadde planlagt 11 medlemsmøter, men kun 5 gjennomført. 2 vår og 3 høst.
Vi hadde planlagt 2 kreative sommeruker, en i juni og en i august. Det var kun mulig å gjennomføre
én kreativ sommeruke i uke 33.
Håndarbeidstreff mandag kveld og onsdag formiddag på Hasselnøtten har vært arrangert de
periodene det har vært mulig.
Medlems salgsutstilling på Hasselnøtten var stengt fra mars til august. Siste halvdel av 2020 var
likevel omsetningen høyere enn året 2019.

Generelt.
Styrets arbeid har i 2020 i vesentlig grad vært rettet mot driften av Asker husflidslag og ikke minst
utfordringene i forbindelse med Covid-19 situasjonen.
Mange av de planlagte aktivitetene; kurs, møter og foredrag er blitt avlyst, og de ansatte ble også delvis
permittert i en periode.
På tross av at dette har det likevel vært mye å ta hånd om. Det er et stort ansvar å forvalte og ta vare på
Prestegården, og styret har brukt mye tid på dette.
Denne høsten ble omsider HC toalettet ferdigstilt på Prestegården.

Styret jobber også med å klargjøre en sløydsal/snekkerverksted i den gamle stallen på Prestegården.
Det er nedsatt en egen prosjektgruppe til dette arbeidet, men på grunn av pandemien er vi usikre på når
dette blir klart.
Styret har også deltatt i en prosjektgruppe sammen med Asker Kommune og Opplysningsvesenets fond
m.h.t. å restaurere Prestegårdshagen. Dette er en langsiktig plan, og man ønsker på sikt at hagen skal
være åpen for allmenheten.
Asker Kommune er i løpet av 2020 blitt større, og vi er nå 3 husflidslag med Røyken og Hurum i «nye»
Asker.
Vi er enige om at lagene skal fortsette som før, og er ansvarlig for egen virksomhet.
2020 har vært et svært annerledes år, men et lite lyspunkt er det at mange er blitt veldig gode digitalt –
og det er kunnskap som vi kan ha nytte av i fremtiden.
En stor takk til alle som har bidratt; ansatte, kurslærere, ringledere, vanlige medlemmer og alle ildsjeler
som vi har i vår organisasjon. Vi er heldige!
Elin Flaaten
Styreleder

ÅRSRAPPORT STUDIEKOMITEEN
Det har vært avholdt 3 møter i studiekomiteen hvor vi har gjennomgått kurs og studieringer. Komiteen
har i tillegg vært flinke med digital kontakt i forbindelse med pandemien
Året har vært svært spesielt for alle på grunn av pandemien, men på tross av dette klarte våre flinke
lærere å gjennomføre flere kurs med digital undervisning.
Kurs:
Det ble i 2020 satt opp 64 kurs. 35 kurs ble gjennomført og 41 ble avlyst. Totalt antall kursdeltakere var
180. I 2019 var totalt antall 251 kursdeltakere.
De fleste kurs som ble avlyst ble avlyst på grunn av pandemien. Det har ikke påløpt utgifter på avlyste
kurs.
I tillegg ble det arrangert Kreativ Sommeruke for barn i uke 33. Se rapport fra Ung husflid.
Læringsverksteder:
Det var 18 læringsverksteder på våren og 18 læringsverksteder på høsten.
Det var og 96 deltakere på våren og 97 deltakere på høsten. Totalt antall deltakere var 137. I 2019 var
det totalt 192 deltakere.
Det holdes fremdeles håndarbeidstreff 2 ganger pr. uke.
Fremmøte for kurs og læringsverkstedene:
Tallene overfor viser kun deltagere som har fått godkjent fremmøte i Studieforbundet kultur og
tradisjon. 75% oppmøte er minimumskravet for å få dette godkjent. Dette gjelder spesielt
læringsverkstedene.
Eva Hveding
studieleder

ÅRSRAPPORT FRA HUSFLIDSMESSEKOMITEEN
Messekomiteen hadde (som vanlig) oppsummeringsmøte etter messen 2019, på nyåret 2020. Hele
komiteen - linkl. kasserer Eva Hveding - var tilstede, og alt var i rute til Husflidsmessen 2020. Den skulle
gått av stabelen på Venskaben.
P.g.a. Koronapandemien ble Husflidsmessen avlyst (Styrets avgjørelse).
Messekomiteen støttet tiltaket med salgs bod på Jernbanetorget i Asker, som et lite «plaster på såret».
Det er ikke tatt noen avgjørelse om hvor Husflidsmessen 2021 eventuelt skal holdes, på Venskaben eller
på Asker prestegård.
Margit Hoen
ÅRSRAPPORT FRA UTSTILLINGSKOMITEEN
Etter Brit Robertsen bortgang tidligere dette året ble det ny utstillingskomite med Eva Ingier og Liv
Salvesen.
Komiteen har hatt 3 møter hvorav et møte med Asker Husflidslag styres kontakt person, Grete Bølling.
Asker husflidslag har i 2020:
1 monter i øvre vestibyle Asker kulturhus, 1 monter på Asker museum og 2 montere ved inngangen til
Solgården. Bunad utstilling på Asker bibliotek er satt på vent på grunn av plassmangel.
Videre planlegging av ny bunadsutstilling blir ivaretatt av Asker husflidslags kontoransatte.
Fra 12. mars ble alt stengt ned på grunn av koronapandemien, og ingen nye utstillinger ble satt i gang.
28. oktober laget vi en vinter/ juleutstilling på Solgården og Asker museum. Øvre vestibyle i kulturhuset
er stengt.
1 monter på Solgården har ikke lås, men låsesmed er kontaktet. Monter på Asker museum ønsker vi blir
flyttet så den blir mer synlig, og museets leder er kontaktet. Ingen utgifter i 2020.
Eva Ingier og Liv Salvesen
ÅRSRAPPORT FRA KVALITETSKOMITEEN
Kvalitetskomiteen satte av tid til formøter i mai og september, men ingen møter ble avholdt pga.
koronapandemien.
Inger Arnet
ÅRSRAPPORT FRA VERTSKOMITEEN
Vertskomiteen har bestått av 11 medlemmer. Styrets kontaktperson har vært Liv Klev som også har
fungert som komiteens leder. Ansvaret til komiteen er å bistå som vert på Husflidslagets faste møter:
Årsmøte, Vårmøte, Høstmøte og Julemøte. I 2020 har det kun vært avholdt et møte, Årsmøte 25.2.2020
(pga Corona restriksjoner). Komiteen har opplevd godt samarbeid med styret og gjennomføringen av
dette møtet gikk fint.
Eva Ingier

ÅRSRAPPORT FRA HASSELNØTTGRUPPEN
Det har vært et annerledes år med en del utfordringer, men vi kom greit ut av det.
Situasjonen førte til at det ble bare 1 møte i komiteen og 1 med leverandørene. Vi kommuniserte over email sammen, hvis det var ting vi måtte diskutere, på den måten kunne alle si sin mening.
I år har alt vært litt annerledes grunnet koronaen, vi måtte stenge Hasselnøtten i mars og åpnet ikke før
august igjen.
Vi er ansvarlig for salgsutstillingen på Hasselnøtten og for håndarbeidstreffene, som ikke kunne finne
sted fra midten av mars til sommeren og i november/desember. Antall leverandører har gått ned med
2, leverandørene med tre produkt kom ikke tilbake når vi åpnet i august.
Antall leverandører som sitter vakt er den samme som før. Våre åpningstider har vært de samme som
før samt søndagsåpent fra 15.november til jul.
Salget i 2020 lå på kr. 138.825,-, det er kr.13.425,- mer enn i 2019, til tross til for at vi måtte stenge ned i
3,5 måneder på våren. Bortsett fra januar og litt i november var salget 2020 i alle andre måneder bedre
enn året før.
I oktober hadde vi en votteutstilling på Hasselnøtten som ble et blikkfang. Vi hadde sendt et bilde og litt
om oss og utstillingen til Budstikka og var så heldig at vi fikk en halv side der. Det kom en god del
mennesker til Hasselnøtten som hadde lest om det i Budstikka, det var en kjempegod reklame.
Salget i oktober lå på kr. 26.735,-, det var kr.19.625,- mer enn året før.
Så kom tilbud om boden på torvet gjennom Asker kommune, hvor vi bidro med å lage bakgrunnsutstilling med produkter fra Hasselnøtten. Når vi skulle fordeler vakter bestemte vi at de medlemmer i
husflidslaget som ikke hadde noen muligheter for å selge sine ting, siden husflidsmessen måtte avlyses,
skulle få fortrinnsrett. Det var beklageligvis veldig få som meldte sin interesse, men vi klarte å fylle
vaktlistene.
17. desember fikk vi en henvendelse fra Asker kommune som skulle med Asker Rotary og andre
samarbeidspartnere arrangere alternativ jul til vanskeligstilte og andre som slet i koronatiden i Asker.
De var ute etter varme plagg som luer, votter osv. som de ønsket å kjøpe til en gunstig pris. Jeg sendte
en e-mail til alle og ba dem å levere, hvis de hadde noe å bidra med. De fleste leverte ting gratis, sånn at
vi kunne gi mer enn 30 gaver fra oss til en god sak uten at de måtte betales for. Det ble i tillegg til det
bare kjøpt 5 par store herresokker til redusert pris. Vi fikk en stor takk og damen som hentet tingene
var imponert over givergleden, hun skulle skrive om det på face book alternativ jul.
Det fører til godt omdømme i Asker og vi representerer Asker husflidslag på en god måte.
Kari Skyberg legger med jevne mellomrom bilder på Hasselnøttens face book side som nå har 234
medlemmer.
Beatrix Abrahamsen
Hasselnøttgruppen
ÅRSRAPPORT FRA UNG HUSFLID
Vi har mange lærevillige barn som har deltatt på Ung Husflid i løpet av året 2020.
Antall barn som har vært med på medlemsmøtene i 2020 har vært:
24 stk. på vårsemesteret og 26 stk. på høstsemesteret.
Alderssammensetningen på medlemmene ligger mellom 7 og 12 år.
På vår og høstsemesteret har vi vært fast 3 voksne og 2 assistenter.
Ung Husflid planla i 2020 å ha 11 medlemsmøter fordelt på 6 møter om våren samt 5 møter om høsten.
Slik ble det ikke. På grunn av Covid-19 ble medlemsmøtene fra mars til juni avlyst. I tillegg var vi nødt til
å avlyse de to siste medlemsmøtene i november og desember grunnet restriksjoner fra Asker
Kommune/FHI i.f.m. Covid-19.
Istedenfor fysiske møter i november og desember fikk alle deltagerne utdelt materialpakker og et
instruksjonshefte. Det har også vært viktig med oppdateringer på Ung Husflid Asker Face book side og
Instagram konto. Ung Husflids har egen julekalender som ble lagt ut på FB samt utsending av link til alle
deltagerne. Bak lukene i julekalenderen lå det en husflidsaktivitet med kreativt innhold samt
instruksjon, bilder og materialoversikt til den aktuelle aktiviteten. Dette tilbudet har blitt godt mottatt
av foreldre og barn.
Vi har i 2020 jobbet med temaer og arbeider/aktiviteter som har gått over en eller flere medlemsmøter.

Deltageravgiften har tidligere vært kr. 300,- som er ment til å dekke materialkostnader. Denne avgiften
ble økt til kr. 350,- for medlemmer av Ung Husflid/Norges Husflidslag.
Temaer/arbeider Ung Husflid har jobbet med dette året er som følger:
Vår 2020:
Søm med maskin, sy bagger med innvendig og utvendig lomme, beregning av stoff og klipping,
makrame belter og armbånd, makrame ampel henger, snorgaffel
Planlagte aktiviteter mars – juni: Avlyst på grunn av Covid-19
Påskeaktivitet – trearbeid kjøkkenrullholder med påskekylling, tove påskeegg, broderi påskeegg,
stoppe/lappe - ta med plagg som kan repareres, brikkevev/Grindvev, keramikk
Høst 2020:
Planlagte aktiviteter i november – desember avlyst på grunn av Covid-19
Søm med maskin, søm av puter, sy i glidelås, keramikk form og utrykk uten brenning,
maling av keramikk, metallsløyd/Tatersløyd, Juleaktivitet – Tre engel/toving/filting,
Juleaktivitet – trespon arbeider
Kreative Sommeruker 2020
Vi hadde planlagt 2 kreative sommeruker som tidligere år, men på grunn av Covid-19 ble uke 26 avlyst.
Vi klarte imidlertid å få gjennomført uke 33 med omorganisering, økt antall lærere og assistenter for å
ivareta smittvernshensyn. Denne ene uken var en suksess med den nye organiseringen som vi tenger å
videreføre også for året 2021.
Antall deltager annen uke:
30
Temaer/arbeider under Kreative Sommeruker 2020:
Snekring og pussing trebrett, kolrosing, maling med gamle malingsteknikker,
fargelære – pulver/linolje, plantefarging, søm og redesign, søm med maskin, batikk,
broderi og stingtyper, håndsøm, kimihumo, våt toving, tørr toving, hoppetau med reperbane, vindspill i
tre.
Oppsummering:
Årets kreative sommeruke ble vært svært vellykket, og vi økte antall deltagere fra 25 stk. til 30. stk. Det
er fortsatt stor konkurranse mellom de ulike aktørene som tilbyr sommerskoler/sommeruker i løpet av
skolens ferie. Det kommer flere aktører i markedet som tilbyr aktivitetsuker i skoleferien. I tillegg har
flere aktører også utvidet antall uker i løpet av sommersesongen. Vi registrerer at det er viktig å
markedsføre kreative sommeruker så tidlig som mulig over nyttår.
Vi gleder oss til to nye uker med entusiastisk og kreative barn i 2021.
Elin Flaaten
leder ung husflid
ÅRSRAPPORT BUNAD SALG OG MATERIALFORVALTER BUNAD
Samarbeidet bunad ansvarlig og materialforvaltere har vært lite prioritert dette «annerledesåret» men
vi er nå i gang igjen der vi slapp i våres.
Det har vært mye arbeid med å få maskinvevet det grønne sommerbunad-stoffet, og vi håper nå å lande
et resultat rundt årsskifte.
Tove Fevang har levert ny oppskrift til ullstrømpene.
Arbeidet med ny jakke til guttebunaden fortsetter, vi har fått avtegnet mønster, blitt enige om
utforming og avventer en del materialprøver nå.
De nye hårbåndene til sommer bunaden er ferdige, vi har solgt flere og får veldig gode tilbakemeldinger
på dem.
Vi ser videre på muligheten for å ta opp et par gamle oppskrifter på håndvevde bånd til
stakk/understakk.
Arbeidet med å oppdatere søm beskrivelsene på bunadene er også i gang.
En ny veverske er i full produksjon for Husflidslaget, og da Charlotte Engstad (Atellier Stellaria)
dessverre la ned, har vi tilknyttet oss enda to veversker til. De siste to vil være i gang fra nyåret.

Salg og utleie av bunadene i 2020:
SALG 2018
Produkt
Sum
Dame
Skjorte lin
kr
22 610,00
Liv vinter
kr
13 880,00
Ullforkle
kr
8 448,00
Liv damask
kr
114 570,00
Silkeforkle
kr
26 000,00
Stakk
kr
230 010,00
Understakk
kr
11 880,00
Cape håndvevet
kr
15 860,00
Cape maskinvevet kr
92 800,00
Herre
Skjorte lin
Skjorte bomull
Vest håndvevet
Vest maskinvevet
Bukse
Frakk

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Guttebunader
kr
Sommerbunader kr
Sum totalt
kr

34 930,00
23 350,00
285 862,00
33 402,00
152 660,00
216 240,00
34 385,00
20 540,00
1 314 817,00

SALG 2019
Antall Sum

SALG 2020
Antall Sum

19
4
3
19
20
22
22
2
25

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

17 703,00
10 587,00
6 052,00
143 650,00
27 210,00
268 854,00
14 068,00
26 400,00
34 530,00

15
3
2
23
22
25
25
3
8

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

16 367,00
14 116,00
9 078,00
45 185,00
10 080,00
110 474,00
5 890,00
8 800,00
35 510,00

12
4
3
7
8
10
10
1
8

25
45
56
15
71
63

kr
kr
kr
kr
kr
kr

37 480,00
21 750,00
290 698,00
20 651,00
143 280,00
247 980,00

23
39
56
9
65
69

kr
kr
kr
kr
kr
kr

35 255,00
21 840,00
318 244,00
2 155,00
142 804,00
230 715,00

24
39
61
1
64
65

26 394,00
11 350,00
1 021 797,00

11
7

16 kr
12 kr
kr

20 180,00
24 470,00
1 355 543,00

9 kr
13 kr
kr

Utleie:
2017 har vi leid ut 3 dameskjorter, 2 herreskjorter, 1 damebunad og 1 bukse
2018 har vi leid ut 1 dame skjorte, 1 herreskjorte, 3 damebunader og1 vest
2019 har vi leid ut 2 herreskjorter, 3 bukser, 3 vester, 3 frakker
2020 har vi leid ut 1 dameskjorte og 1 herrebunad
Anne Lisbeth Øiseth
Materialforvalter bunad

Antall

Hilde Molvig Aspås
Bunad ansvarlig

