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Asker husflidslag 
 

ÅRSRAPPORT 2022 
 
 

 
Asker husflidslag hadde ved årets slutt, 373 medlemmer og 6 æresmedlemmer. 

 
Asker Husflidslag har i 2022 hatt følgende planlagte aktiviteter: 

• Årsmøte 2.mars.  

• Vårmøte. 26. april. 

• Medlemstreff: 3 i vårsemesteret og 2 i høst. 

• Dugnad på Asker Prestegård 9.mai.  

• Markedsdager i Asker sentrum både vår og høst. 

• Høstmøte 13. oktober.  

• Husflidsmesse 25.-27. november.  

• Julemøte 6. desember på Asker Prestegård. 

• Det har blitt avholdt totalt 11 styremøter.  

• Det ble i 2022 satt opp 71 kurs. 42 kurs ble gjennomført og 29 ble avlyst.  

• Vi har i løpet av 2022 hatt 19 studieringer i vår og 20 i høst. 

• Ung Husflid har hatt 12 møter i vår og 5 i høst. 

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

• Håndarbeidstreff mandag kveld og onsdag formiddag på Hasselnøtten. 

• Medlemmenes salgsutstilling på Hasselnøtten. 
 

2022 har vært et aktivt og bra år for Asker husflidslag. 
Vi har gjennomført alle planlagte arrangementer, men er som alle andre påvirket av økende utgifter 
og høyere prisnivå. Vi merker en nedgang i antall kurs-påmeldinger, som igjen fører til at ikke alle kan 
gjennomføres, dessverre. 
 
Styret har arbeidet jevnt og trutt, og deltar aktivt i driften av husflidslaget både praktisk og 
administrativt. Det er en både hyggelig og arbeidsom gjeng, som fint takler å ha flere baller i luften 
samtidig. 
Styret samarbeider tett med Opplysningsvesenets Fond (OVF) som er eier av Prestegården. Vi er 
ansvarlig for den daglige driften, den som vårt tilholdssted, og i tillegg bistår vi OVF med oppfølging 
og gjennomføring av flere store prosjekter. 
 
Nytt av året er medlemstreff på lørdager. Dette startet vi opp for å tilby medlemmene våre en 
uforpliktende og uformell møteplass.  
Oppmøtet har vært litt varierende, men vi har etablert nye relasjoner, nye medlemmer og mange 
positive tilbakemeldinger. 
 
Høsten 2021 startet ombyggingen den gamle stallen, der blir det snekkerverksted og nye kurslokaler. 
Det er elever ved Nesbru videregående skole som utfører arbeidet. Det har tatt noe lengre tid enn vi 
regnet med, men håper nå at alt blir klart til sommeren 2023. 
 

 
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. Vi er heldige. 
 
 

Elin Flaaten, Styreleder 



 
ÅRSRAPPORT STUDIEKOMITEEN 

 
Det har vært avholdt 3 møter i studiekomiteen hvor vi har gjennomgått kurs og læringsverksteder. 
Komiteen har i tillegg vært flinke med digital kontakt som vi så fungerte godt under pandemien.  
Vi kunne i år planlegge kurs som vanlig, og vi gledet oss sammen med våre flinke lærere. 
Kurs:  
Det ble i 2022 satt opp 71 kurs. 42 kurs ble gjennomført og 29 ble avlyst. Totalt antall kursdeltakere 
var 276. I 2021 var totalt antall 182 kursdeltakere.  
De fleste kurs som ble avlyst ble avlyst på grunn av for få påmeldte. Det er stor nedgang i kurs 
Askerbunadene. Dette tror vi adresseres til økte utgifter i privatøkonomien. Se rapport fra bunad og 
materialforvalter. 
Det har ikke påløpt utgifter på avlyste kurs.  
Vi opplevde at det var stor interesse for korte, rimeligere kurs. 
I tillegg ble det arrangert Kreativ Sommeruke for barn. Se rapport fra Ung husflid.  
Læringsverksteder: 
Det var planlagt 17 læringsverksteder på våren og 20 læringsverksteder på høsten.  
Totalt var det 198 deltakere på vår og høst. 
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 5 av dem ikke har blitt 
godkjent. 
 
Eva Hveding 
studieleder 



ÅRSRAPPORT HUSFLIDSMESSEKOMITEEN 
 
For andre gang holdt vi Asker Husflidslags salgsmesse på Prestegården, 25.-27. november. Det var 
god stemning og fornøyde leverandører, godt med publikum og erfaringer fra 2021 gjorde at hele 
arrangementet «gled» godt. Kun avbrutt av et lite uhell på søndag, der glasset på brannvarsleren ble 
knust. Dermed fikk vi en udramatisk men realistisk brannøvelse, og brannvesenet kom. Kafeen gikk 
strålende, med 4 personer på hvert skift, hjemmebakte kaker m.m. Svelesalg og juleneksalg i 
partytelt på tunet.  
Dessverre var det også et annet større arrangement i Asker på søndag. Det gjorde at det denne 
dagen var mindre besøk enn vanlig.  
Vær og føre var så ufyselig som det kan bli i slutten av november, slaps, sludd, søle på tunet og på P-
plassen ved Haugbo gård, men Messekomiteen har i oppsummeringsmøte konkludert med et meget 
vellykket arrangement. 
 
Margit Hoen 
Leder i Messekomiteen 
 

ÅRSRAPPORT UTSTILLINGSKOMITEEN 
 
Asker husflidslag har i 2022: 1 monter Asker museum, og 2 montere ved inngangen til Solgården 
sykehjem. 4 utstillinger er laget i disse montrene 9.03, 24.06, 14.09 og 16,11. Produktene er lånt fra 
Hasselnøtten, Drengestuen og medlemmer i husflidslaget. 
Ingen utgifter i 2022. 
 
Eva Ingier og Liv Salvesen 
Utstillingskomiteen 
 

ÅRSRAPPORT KVALITETSKOMITEEN 
 

Komiteen deltok oppsummeringsmøte med Husflidsmessekomiteen og noen leverandører i februar. 

Det ble en del problemer med gjennomgang av innkomne produkter denne sommeren, men det ordnet 

seg til slutt. I september hadde komiteen møte sammen med styrets representant. Vi satte opp noen 

forslag for videre arbeid. Det ble på grunn av mye sykdom ikke gått gjennom varene før åpning av 

Husflidsmessen, dette er meget beklagelig da det er vår hoved-oppgave å sikre topp kvalitet på alt som 

selges på messen. 

 
Anne Sofie Breistein 
Kvalitetskomiteen 
 

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 
Vertskomiteen 
  



ÅRSRAPPORT HASSELNØTTEN 
 

Komiteen besto av Beatrix Abrahamsen som leder, Ellen Høkaas og Hanne Sørensen. Hanne Sørensen 
sluttet i august og hun ble ikke erstattet i komiteen. Taran Skjerdal er vår kasserer og hun lager 
vaktlistene. Frem til oktober laget Astrid Mejlænder Larsen og Solgunn Heimdal utstillingene på 
Hasselnøtten. I forrige medlemsmøte ble vi enig om at det skulle gå på omgang for 1 år av gangen, nå 
er det Kari Skyberg, Ellen Høkaas og Rita Moi som lager utstillingen. Kari Skyberg legger ut bilder på 
Facebook, Astrid Mejlænder Larsen gjorde det før det. Jennifer Akselsen er vår representant i styret. 
Vi hadde 2 medlemsmøter en gang på våren og en gang på høsten. 
Vi deltok på Asker dagen og kulturdagen utenfor kulturhuset sammen med Eva og Hilde. Om våren 
var vi to som sto, på høsten bare en. 
To medlemmer har sluttet i løpet av året og Elisabeth Bolstad begynte i november. Det er to mindre 
som tar vakter, men vi har klart å dekke opp alle vaktene. Vi er flinke til å bytte vakter med hverandre 
og stepper inn når noen er syk. Under kunstutstillingen i november og alle søndager i advent har vi 
hatt søndagsåpent, som oftest med 2 på vakt. Siden ikke alle våre medlemmer deltar på 
Husflidsmessen kunne vi har åpent på Nøtten de samme tidene som på messen. 
Salget i 2022 var kr. 20.000, - bedre enn i 2021, vi solgte for kr. 18.0475, -, det resultatet var vi veldig 
fornøyd med. Tallene 2022 kan man ikke helt sammenligne med 2021 siden vi hadde koronastengt i 
januar og februar. Fordelingen i salget var ikke som i 2021, noen måneder var tydelig bedre og i 
oktober solgte vi for kr. 18.500, - mindre enn året før. I november og desember var det mindre 
kunder som kjøpte, men til gjengjeld kjøpte de flere ting. 
 
Beatrix Abrahamsen 
Salgsutstillingen 
 

  



ÅRSRAPPORT UNG HUSFLID 
 

Vi har utrolig mange ivrige og kreative elever som har deltatt på Ung Husflid i løpet av året 2022. I 
løpet av våren 2022 hadde vi 2 grupper, en gruppe fra 8-10 og den andre gruppen fra 10-13, altså 2 
medlemsmøter per måned. Nytt fra høsten 2022 var at vi gikk tilbake til ett felles medlemsmøte 
fordelt på 2 grupper. 
Antall barn som har vært med på medlemsmøtene i 2022 har vært:  
26 elever på vårsemesteret og 27 elever på høstsemesteret.  
Alderssammensetningen på medlemmene ligger mellom 7 og 13 år.  
På vårsemesteret var vi fast 2 voksne og 3 assistenter. På høstsemesteret har vi vært fast 2 voksne og 
4-5 assistenter, som alle er tidligere Ung Husflids elever.  
Ung Husflid planla i 2022 å ha 22 medlemsmøter fordelt på 12 møter om våren samt 10 møter om 
høsten. Vi har hatt 12 møter i løpet av våren, og 5 medlemsmøter i løpet av høsten. 
Vi har i 2022 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: 
 
Vår 2022:  
o Ullprosjekter 
o Toveteknikk 
o Ullfilt fugl 
o Nålefilting 
o Tovet bolle med perlearbeid 
o Påskeaktivitet: Dekorering av påskeegg 
o Pysanka – Ukrainske påskeegg  
o Decopage og gjenbruk av glass 
 
Høst 2022:  
o Søm med symaskin 
o Dekorsøm med symaskin 
o Omsøm/redesign Olabukser 
o Søm av boks i tekstil  
o Tekstilmaling 
o Såpelaging 
o Lage stempel av sitteunderlag og flaskekorker 
o Gjenbruk ullstoffer til håndsøm av juletre  
o Trearbeid og naturmaterialer 
o Perlearbeid 
o Broderi og sting 
o Juleaktivitet/juleverksted: skinnarbeid/baking/julepynt 
 
Kreative Sommeruker 2022 
Asker husflidslag har gjennomført to vellykkede kreative sommeruker. 
Vi har utrolig mange ivrige og kreative elever som har deltatt på Kreative Sommeruker i løpet av 
sommeren 2022.  
Vi har arrangert kreative sommeruker i to perioder, uke 25 og uke 32 på Asker Prestegård. 
50 elever har deltatt i aldersgruppen 7-13 år. 
 
 
 
 



Temaer/arbeider under Kreative Sommeruker 2022: 
 

o Snekre håndarbeidskasse/verktøykasse/strikkemaskin i tre/Kabylsk vev/snorgaffel 
o Lære strikketeknikk/hekle og vevteknikk til redskapene som lages 
o Snekre/male og kolrose treprodukter 
o Brikkevev – lage brikker og lære teknikken  
o Oppslagstavler i tre med stoff og stofftrykk 
o Trekke knapper i tekstil 
o Sy og trykke på stoff til turpose og bestikkpose 
o Maling på tekstil 
o Batikk – farging ombruk/redesign av tekstiler  
o Batikk knyteteknikker 
o Pappmasjé 
o Maskinsøm 
o Broderi og sting 
o Makrame 
o Metallarbeid/trådsløyd/smykker 
o Rundt bålet prosjekt: Matlaging bålpanne 
o Opplæring og tilbereding av tradisjonsoppskrifter  
o Sylting og safting av bær frå Prestegårdshagen. 
 
Oppsummering:                                                                                                                                              
Årets kreative sommeruker var priset som tidligere år (m/unntak av 2021 som var gratis grunnet 
fullfinansiering fra Asker Kommune ref. stimuleringsmidler Covid-19). 
Vi er takknemlige for støtten vi fikk av Asker Kommune i 2022 som gjør det mulig for oss å 
gjennomføre kreative sommeruker i henhold til prosjektplan.  
Vi har allerede fått spørsmål om påmelding til neste års sommeruker. 
Vi gleder oss til to nye uker med entusiastisk og kreative barn i 2023. 
 
 
Asker, 5. desember 2022 
 
Elin Flaaten 
Leder Ung Husflid 
 

   
  



ÅRSRAPPORT BUNAD OG MATERIALFORVALTERE 
Det har dessverre vært mye avmeldinger på bunadskursene i høstsesongen, dette merker vi på 
bunad salget. Våren gikk det 6 kurs i Askerbunaden, høsten gikk det kun 2 kurs i Askerbunaden.  
Normalt går det 7 kurs pr. sesong. 
Ny leverandør av hatter står klar til å ta over etter Zinkes mote, vi har fått forhåndsbestille og venter 
første levering etter nyttår. 
En veverske som skulle ta over damaskvevingen etter Charlotte Engstad kunne dessverre ikke levere 
likevel. Det ble derfor ny runde med leting etter god leverandør, og beklageligvis forsinkelser på 
damaskstoff. Guro Buttingsrud har takket ja til oppdraget og er i gang med å veve nå. 
Vi er i gang med å lage en materialpakke til grindvevde bånd på damebunaden, den kommer i salg ila 
våren. 
Vi har gått over til ferdig sydde bomullsskjorter til herre i stedet for målsydd.  
Samarbeidet bunad ansvarlig og materialforvaltere har også dette året vært lite prioritert, guttejakke 
er foreløpig lagt på is. Arbeidet med å oppdatere alle søm beskrivelsene på bunadene videreføres 
også, her er det mye å ta tak i. 

 

  SALG 2020 SALG 2021 SALG 2022 
Produkt  Sum  Antall Sum Antall  Sum  Antall  

Dame           
Skjorte lin  kr       16 367,00  12  kr           14 600,00  10   kr         18 657,00 13 
Liv vinter  kr       14 116,00  4  kr           18 345,00  5   kr         11 007,00 3 
Ullforkle  kr         9 078,00  3  kr             9 078,00  3   kr         18 657,00 3 
Liv damask  kr       45 185,00  7  kr           90 930,00  14   kr         77 940,00 12 
Silkeforkle  kr       10 080,00  8  kr           17 640,00  14   kr         13 860,00 11 
Stakk  kr     110 474,00  10  kr         165 795,00  15   kr       143 689,00 13 
Understakk  kr         5 890,00  10  kr           10 000,00  16   kr         10 102,00 16 
Cape håndvevet  kr         8 800,00  1  kr             8 930,00  1   kr                   0,00 0 
Cape maskinvevet  kr       35 510,00  8  kr           22 600,00  5   kr         31 640,00 7 
           
Herre          
Skjorte lin  kr       35 255,00  24  kr           30 600,00  18 kr           32 430,00 21 
Skjorte bomull  kr       20 720,00  37  kr           19 040,00  34 kr           10 580,00 19 
Vest håndvevet  kr     305 212,00  59  kr         338 832,00  52 kr         247 608,00 38 
Vest maskinvevet  kr         2 155,00  1  kr             5 970,00  2   Kr                     0,00 0 
Bukse  kr     138 076,00  62  kr           19 040,00  51 kr           89 832,00 38 
Frakk  kr     227 135,00  64  kr         284 310,00  54 kr         257 985,00 49 
           
Guttebunader  kr             26 394,00  11  kr           32 249,00  12 kr           37699,00 14 
Sommerbunader  kr             11 350,00  7  kr           23 840,00  11 kr           28374,00 12 

Sum totalt  kr       1 021 797,00     kr     1 111 799,00      kr     1 030 060,00   

 
Utleie: 
2019 har vi leid ut 2 herreskjorter, 3 bukser, 3 vester og 3 frakker 
2020 har vi leid ut 1 dameskjorte og 1 herrebunad 
2021 har vi leid ut 1 herreskjorte og 1 herrebunad (korreksjon: + 1 damebunad) 
2022 har vi leid ut 1 herrebunad 

 
Anne Lisbeth Øiseth  Hilde Molvig Aspås  
Materialforvaltere i bunad  Bunad ansvarlig 

 


