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Asker husflidslag hadde ved årets slutt, ca 380 medlemmer og 6 æresmedlemmer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Asker Husflidslag har i 2021 hatt følgende planlagte aktiviteter: 

• Årsmøte 4.mars. Digitalt. 

• Stort styremøte. Avlyst. 

• Vårmøte. 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.  

• Kulturfestival i Asker i mai. Avlyst. 

• Markedsdager i Asker sentrum høsten 2021. Avlyst. 

• Årlig utstilling Kunst Rett vest v/Rigmor Bové. Avlyst.  

• Høstmøte 11. oktober.  

• Husflidsmesse 26.-28. november.  

• Julemøte 7. desember på Asker Prestegård. 

• Det har blitt avholdt totalt 10 styremøter.  

• Det ble i 2021 satt 68 kurs. 28 kurs ble gjennomført og 40 ble avlyst. 

• Vi har i løpet av 2021 hatt 18 læringsverksteder både vår og høst.  

• Ung Husflid hadde planlagt totalt 22 medlemsmøter. Kun 8 ble gjennomført, alle disse på høsten. 

• Vi har gjennomført 2 kreative sommeruker, en i juni og en i august.  

• Håndarbeidstreff mandag kveld og onsdag formiddag på Hasselnøtten har vært arrangert de 
periodene det har vært mulig. 

• Medlemmenes salgsutstilling på Hasselnøtten har vært stengt når det har vært pålagt, men har 
ellers vært i normal drift. 

 

Generelt. 
2021 ble heller ikke som forventet. Vi håpet på et mer normalt år, men flere arrangementer og kurs 
måtte utsettes eller avlyses. 
For styret har det likevel vært et travelt år, med flere baller i luften. Vi er et arbeidende styre, som 
aktivt deltar i driften av husflidslaget både praktisk og administrativt. 
Styret samarbeider tett med Opplysningsvesenets Fond (OVF) som er eier av Prestegården. Vi har 
ansvar for daglig drift, og i tillegg bistår vi OVF med oppfølging og gjennomføring av flere store 
prosjekter. 
I 2021 startet arbeidet med rehabilitering av stabburet. Dette ble mer omfattende enn forventet, og 
blir ikke ferdig før i januar 22. 
Høsten 2021 var det også oppstart av ombygging av stallen til sløydsal og snekkerverksted. Det er 
elever ved Nesbru videregående skole som utfører arbeidet i samarbeid med Asker husflidslags 
prosjektgruppe. 
Ombygging av stallen finansieres med støtte fra Sparebankstiftelsen og Viken fylkeskommune. 
Norges Husflidslag hadde i høst besøk fra Polen, og en av besøksdagene ble lagt til Asker Prestegård. 
Noen av våre medlemmer fikk demonstrert teknikker som ikke var kjent av oss fra før. Veldig 
hyggelig og inspirerende! 
 



Husflidsmessen i november ble for første gang arrangert på Prestegården. Komiteen gjorde en veldig 
bra jobb, og i samarbeid med både kontoret og andre frivillige ble det en stor suksess. På søndagen 
feiret vi at OVF fyller 200 år i år. Det ble både taler og jubileumskake. 
I 2021 har vi gjort flere investeringer med støttemidler fra Akershus fylkeshusflidslag og med 
egenkapital. Vi har oppdatert maskinparken på kontoret, kjøpt keramikkbrenner, symaskiner, 
bålpanne med div. tilbehør samt utstyr til lysstøping.  
Asker husflidslag ønsker å takke Asker kommune, Norges husflidslag, Akershus fylkeshusflidslag og 
våre eksterne samarbeidspartnere for deres støtte i 2021. 
Til slutt en stor takk til alle som har bidratt i løpet av året; ansatte, kurslærere, ringledere, vanlige 
medlemmer og alle ildsjeler som vi har i vår organisasjon. Det går ikke uten dere!  
 
 

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 som rammet oss 
alle. Alle vårens kurs ble avlyst på grunn av nasjonal nedstengning. Dette var trist for både våre flinke 
lærere og alle som hadde meldt seg på kurs. Høsten startet med normale tider, og vi fikk god respons 
på våre kurs. 
Kurs:  
Det ble i 2021 satt opp 68 kurs. 28 kurs ble gjennomført og 40 ble avlyst. Totalt antall kursdeltakere 
var 182. I 2020 var totalt antall 180 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. Se rapport fra Ung husflid.  
Læringsverksteder: 
Det var planlagt 18 læringsverksteder på våren og 18 læringsverksteder på høsten.  
Vårens læringsverksteder ble avlyst. Det var 122 deltakere på høsten. I 2020 var det totalt 193 
deltakere.  
Det holdes fremdeles håndarbeidstreff 2 ganger pr. uke.  
Fremmøte for kurs og læringsverkstedene:  
Tallene overfor viser kun kurs/deltagere som har fått godkjent fremmøte i Studieforbundet kultur og 
tradisjon. 75% oppmøte og minimum 4 deltakere er minimumskravet for å få tilskudd. 
Læringsverkstedene sliter i dag med jevnt oppmøte, noe som resulterer i at noen av dem ikke har 
blitt godkjent. 
 
Eva Hveding 
studieleder 
 
 

ÅRSRAPPORT HUSFLIDSMESSEKOMITEEN 
 

Det ble ikke avholdt Husflidsmesse høsten 2020 på grunn av Korona situasjonen.  
Komiteen startet planleggingen av messen allerede våren 2021, og i perioden fram til 
messen ble det avholdt 6 møter for å sikre en god gjennomføring av arrangementet på 
Prestegården i perioden 26-28. november.  
I og med at vi for aller første gang skulle bruke våre «egne» lokaler, var det stor spenning og 
nøyaktig detaljplanlegging i månedene fram mot messen. Vi var nødt til å tenke nytt m.h.t.  
praktisk gjennomføring både ute og inne. Trafikkavvikling, parkering, uteservering, 
møblering, telt på tunet og julenek, lotteri m.m. I tillegg ble det organisert reklamemateriell 
digitalt, flyer, påmelding og kontakt med leverandører og kvalitetskomiteen.  
Alle leverandørene fikk et evalueringsskjema under messen, og da det foreløpige 
økonomiske resultatet ble kunngjort kunne vi fastslå at Husflidsmessen i 2021 på 
Prestegården var en suksess. 
Søndag 28. november markerte OVF (Opplysningsvesenets fond) at de var 200 år i 2021. 
Direktør Ole-Wilhelm Meyer, ordfører Lene Conradi og Peter Paaske bidro til 
høytideligheten, og alle besøkende fikk marsipankake og kaffe av OVF.  
 
En stor takk til alle dere som bidro under avviklingen av Husflidsmessen i 2021. 
Vi ser fram til planlegging av ny messe i 2022! 
 
Hilsen fra Margit Hoen, 
Leder i Messekomiteen 



ÅRSRAPPORT UTSTILLINGSKOMITEEN 
 
Asker husflidslag har i 2021: 1 monter på Asker museum, og 2 montere ved inngangen til Solgården.  
3 utstillinger er laget i disse montrene 11.02, 4.05, 29.10. Produktene er lånt fra Hasselnøtten v/ 
Beatrix, og Drengestuen. 
Ingen utgifter i 2021. 
 
Eva Ingier og Liv Salvesen 
 

 
ÅRSRAPPORT KVALITETSKOMITEEN 

 
Kvalitetskomiteen hadde et møte for vurdering av nye varer før husflidsmessen i september. 
Kvalitetskomiteen møttes for vurdering av messearbeider onsdag 24. november fra 
kl. 18.00 til kl. 23.45. Etter hardt arbeide klarte vi å avslutte arbeidet onsdag kveld.  
Det var en stor fordel for komiteen å disponere hele Prestegården under vurderingen og at alle 
innleverte produkter var satt ut der produsentene skulle stå under messen. Vi kunne la ferdig 
vurderte varer bli liggende på bordene som produsentene senere disponerte under messe. 
Inger Beate Mellgren har trukket seg fra komiteen og Anne Lisbeth Øiseth møtte i stedet som vara.  
Arbeidet gikk fint, men det ble refusert en del varer som vi ikke fant hadde den kvaliteten vi ønsket.  
Kvalitetskomiteen har også vært behjelpelig med vurdering av innleverte arbeider på Hasselnøtten 
gjennom året. 
 
Tove Fevang 
 
 

ÅRSRAPPORT VERTSKOMITEEN 
 

Komiteen har bestått av 8 medlemmer. Styrets kontakt har vært Astrid Bustetun. Ansvaret til 
komiteen har vært å bistå styret som vertskap ved Husflidslagets fire faste møter; Årsmøte, Vårmøte, 
Høstmøte og Julemøte. I 2021, har det vært avholdt kun to møter (pga. Corona restriksjoner); et godt 
besøkt høstmøte 11.10.2021, med bakst fra komiteen og et mindre besøkt julemøte 7.12.2021, med 
risengrynsgrøt fra styret. Godt samarbeid. 
 
Eva Ingier 
 
 

ÅRSRAPPORT HASSELNØTTEN 
 

Komiteen har bestått av Hanne Sørensen, Ellen Høkaas, Beatrix Abrahamsen som leder og Jennifer 
Akselsen som representant fra styret. Astrid Mejlænder Larsen og Solgunn Nordgard var ansvarlig for 
utstillingene på Hasselnøtten. Kari Skyberg tok seg av regnskapet, men sluttet nå i desember. Taran 
Skjerdal overtok ansvaret for vaktlistene i høst etter Elisabet Glenne. Ann Kristin Nyttingnes har 
overtatt Facebook-siden etter Kari Skyberg. Elisabet Glenne organiserer kvalitetskontrollen av 
produktene som leveres på Hasselnøtten. 
De første 2 månedene av året hadde vi stengt p.g.a. korona, men i mars kunne vi starte opp igjen og 
det kom ingen nye restriksjoner, bortsett fra at håndarbeidstreffene ble avlyst fra midten av 
desember. Salget for 2021 var 160395 kr, til sammenligning var salget i 2020 på 138825 kr. 
Regnskapsansvarlig sa at det var det høyeste salget på Nøtten siden vi startet så vidt hun kunne se. I 
desember var det en tydelig økning i salget til tross for Husflidsmessen som vi ikke hadde året før. På 
vårparten ble vi kontaktet av de som dekorer monterne på Solgården og i Asker museum om vi 
kunne bidrar med produkter. De sa hvilke ting de var interessert i og alle leverandørene godkjente at 
deres produkter ble brukt. Når de dekorerte på nytt før jul hadde de nok, sånn at de ikke trengte noe 



fra oss. I midten av oktober fikk vi forespørsel fra Vollen Vel om vi kunne kle inn julenissen på 2.75 
meter på nytt. Fristen var før 28. november for da skulle nissen i aksjon. Vi måtte si fra oss 
oppdraget, det var alt for kort tidsfrist og alle hadde nok med å lage produkter til juleutstillingen og 
Husflidsmessen.  I oktober fikk vi besøk av fylkeslederne i husflidslaget som ga veldig god 
tilbakemelding om Nøtten og som kjøpte en god del. Lions arrangerte høstutstilling på Venskaben i 
november, vi tilpasset våre åpningstider til utstillingen og hadde dobbel bemanning i helgene. Noen 
av dagene var det veldig mange besøkende på Nøtten, det var en del som ikke kjente oss fra før, en 
god markedsføring som ikke kostet noe. 
Vi ser oss veldig fornøyd med året 2021 og venter på de utfordringene som kommer. 
 
Beatrix Abrahamsen 
 
 

ÅRSRAPPORT UNG HUSFLID 
 

Vi har utrolig mange ivrige og kreative elever som har deltatt på Ung Husflid i løpet av året 2021.  
Nytt av året er at vi har delt barnegruppen inn i to, en gruppe fra 8-10 og den andre gruppen fra 10-
13. Vi har hatt to medlemsmøter i måneden. 
Antall barn som har vært med på medlemsmøtene i 2021 har vært:  
32 stk. på høstsemesteret.  
Vårsemesteret ble avlyst grunnet restriksjoner fra Asker Kommune/FHI i.f.m. Covid-19.  
Alderssammensetningen på medlemmene ligger mellom 7 og 13 år.  
På høstsemesteret har vi vært fast 3 voksne og 3 assistenter som alle er tidligere Ung Husflid elever.  
Ung Husflid planla i 2021 å ha 22 medlemsmøter fordelt på 12 møter om våren samt 10 møter om 
høsten. Vi har hatt 8 møter i løpet av høsten, men måtte avlyse desember møtene på grunn av Covid-
19. 
Vi har i 2021 jobbet med temaer og arbeider/aktiviteter som har gått over en eller flere 
medlemsmøter. Deltageravgiften har vært kr. 350,- som er ment til å dekke materialkostnader, og 
alle elevene er medlem av Ung Husflid/Norges Husflidslag.  

 
 

Temaer/arbeider Ung Husflid har jobbet med dette året er som følger: 
 
Vår 2021: Planlagte aktiviteter vår avlyst p.g.a. Covid-19 
o Påskeaktivitet – trearbeid kjøkkenrullholder med påskekylling 
o Tove påskeegg/broderi påskeegg/keramikk påskeegg 
o Stoppe/lappe - ta med plagg som kan repareres 
o Grindvev 
o Metallsløyd 
o Trearbeid 
 
Høst 2021:  
o Skinn/lærarbeid: nøkkelknippe/armbånd 
o Søm med maskin 
o Sy ryggsekk  
o Sy i glidelås 
o Dekorsøm på maskin 
o Redesign ullpledd, søm av ullsåler 
o Trearbeid: Spekefjøl/tørkerullholder 
o Bokbinding 
o Juleaktivitet – Filtnisse/papp og papir origami julepynt 
o Juleaktivitet - tresponarbeider 
 



Kreative Sommeruker 2021 
Vi gjennomførte to vellykkede kreative sommeruker. 
 
Temaer/arbeider under Kreative Sommeruker 2021: 
o Linoleums trykk 
o Snekring fuglehus/stylter 
o Kolrosing 
o Maling med gamle malingsteknikker 
o Fargelære – pulver/linolje 
o Stofftrykk 
o Batikk 
o Hekling 
o Broderi/nålepute/eske 
o Søm med maskin skjørt/gryteklut/håndkle/sommerhatt 
o Broderi og stingtyper 
o Håndsøm 
o Kabylsk vev 
o Sølvsmykker 
 
Oppsummering: 
Årets kreative sommeruker var i år gratis for alle deltagerne. Vi fikk støtte av Asker Kommune som 
fullfinansierte våre to sommeruker med 50 elever. Vi fikk nye medlemmer, og elever som ellers 
kanskje ikke hadde hatt muligheten til å delta. 
Vi har allerede fått spørsmål om påmelding til neste års sommeruker. 
Vi gleder oss til to nye uker med entusiastisk og kreative barn i 2022. 
 
 
Elin Flaaten 
Leder Ung Husflid 
 

   
 
 

 



ÅRSRAPPORT BUNAD OG MATERIALFORVALTERE 
 

Første halvdel av 2021 var preget av sykefravær på kontoret og vi har merket Covid pandemien jevnt 
gjennom året, muligens er det bivirkninger av dette vi ser i de litt lave salgstallene også dette året. 
Samarbeidet bunad ansvarlig og materialforvaltere har også dette året hatt lav prioritet, men 
guttejakke og vevde bånd til stakken er fortsatt saker vi vil jobbe med fremover. Vi hadde et møte i 
2021. 
Arbeidet med å oppdatere søm beskrivelsene på bunadene videreføres også. 
Vi har fått og tatt i bruk det nye maskinvevde grønne sommerbunad-stoffet fra Solberg. 

 
En periode nå har vi kun hatt Anne Lisbeth Øiseth som syr linskjorter. Det er for mye arbeid for en, så 
vi har nå tilknyttet oss Cathrine Heiste Sørensen som skjortesyer og vår bunad-syerske Heidi Wie har 
også tatt opp tråden med linskjorte-søm. 
Zinkes mote, vår leverandør av bunadshatter, har dessverre gitt seg og det er foreløpig ingen ny 
leverandør i sikte. 
 
Salg og utleie av bunadene i 2021: 

  SALG 2019 SALG 2020 SALG 2021 
Produkt  Sum  Antall  Sum  Antall  Sum  Antall 

Dame            
Skjorte lin  kr          17 703,00  15  kr       16 367,00  12  kr           14 600,00  10 
Liv vinter  kr          10 587,00  3  kr       14 116,00  4  kr           18 345,00  5 
Ullforkle  kr             6 052,00  2  kr         9 078,00  3  kr             9 078,00  3 
Liv damask  kr        143 650,00  23  kr       45 185,00  7  kr           90 930,00  14 
Silkeforkle  kr          27 210,00  22  kr       10 080,00  8  kr           17 640,00  14 
Stakk  kr        268 854,00  25  kr     110 474,00  10  kr         165 795,00  15 
Understakk  kr          14 068,00  25  kr         5 890,00  10  kr           10 000,00  16 
Cape håndvevet  kr          26 400,00  3  kr         8 800,00  1  kr             8 930,00  1 
Cape maskinvevet  kr          34 530,00  8  kr       35 510,00  8  kr           22 600,00  5 
            
Herre           
Skjorte lin  kr          37 480,00  23  kr       35 255,00  24  kr           30 600,00  18 
Skjorte bomull  kr          21 750,00  39  kr       20 720,00  37  kr           19 040,00  34 
Vest håndvevet  kr        290 698,00  56  kr     305 212,00  59  kr         338 832,00  52 
Vest maskinvevet  kr          20 651,00  9  kr         2 155,00  1  kr             5 970,00  2 
Bukse  kr        143 280,00  65  kr     138 076,00  62  kr           19 040,00  51 
Frakk  kr        247 980,00  69  kr     227 135,00  64  kr         284 310,00  54 
            
Guttebunader  kr          20 180,00  9  kr             26 394,00  11  kr           32 249,00  12 
Sommerbunader  kr          24 470,00  13  kr             11 350,00  7  kr           23 840,00  11 

Sum totalt  kr     1 355 543,00     kr       1 021 797,00     kr     1 111 799,00    
 
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 
2021 har vi leid ut 1 herreskjorte og 1 herrebunad 

 
Anne Lisbeth Øiseth  Hilde Molvig Aspås  
Materialforvaltere i bunad  Bunadsansvarlig 

 


