
 

 

INVITASJON 

 

PRAKTISK Ung Husflid veilederkurs på nett = WEBINAR 

Spikking! 

  

Tid:         Lør 30.okt kl 10-12  
Pris:        Gratis for medlemmer i NH. Andre kr 100,-  
 
PÅMELDING! 
Den som vil delta må melde seg på til husflidskonsulenten i Oppland, Brita Rusten Åmot, 
e post oppland@husflid.no 
Det er mulig å melde seg på helt fram til ons 27.okt.  
Husk å skrive navn, adresse, e-post, mobilnummer, navn på husflidslag du er medlem i og fødselsår i 
påmeldingen! 
 

Ung Husflid; nye tider -nye muligheter! Praktisk kurs på Zoom.  
Hensikten med dette digitale kurset = webinaret er å møte andre som er engasjert i Ung Husflid 
og få ny motivasjon og inspirasjon. Nå skal vi jobbe praktisk - hver for oss– men likevel sammen!  
Instruksjon blir vist dere via skjermen.  
Kurset er for dere som jobber med eller ønsker å starte opp Ung Husflid i et lokallag, som 
veileder eller tilrettelegger/arrangør. Eller for dere som har holdt på ei stund, og som vil ha litt 
innputt.  
Kurset passer også for styremedlemmer som har ansvar for Ung Husflid.  
 
PROGRAM 30.oktober  
SPIKKE RØREPINNE OG DEKORERE MED KOLROSING  
 
9.30-10.00  Oppkobling til Zoom før kurset starter. Tid for å mingle og ta en kaffekopp. 
                       Oppkobling skjer via lenke som dere har fått i egen e post.   

           Ta kontakt hvis du i ikke finner denne. Ring 97101920. 
10.00   Velkommen til kurs på Zoom.  

Finn fram spikkekniv, et emne i ferskt tre. Se egen tilsendt liste over hva du trenger. Sørg 
for å ha en god plass å sitte og spikke, der du også kan se på skjermen din.  
Gjennomgåing av spikkeregler.  Spørsmål, innspill og veiledning undervegs. 

11.30. Ideer til flere husflidsaktiviteter som kan gjøres ute. Utveksling av ideer. Tenk gjerne på 
noe dere har gjort og som du kan fortelle om.  

11.45 Oppsummering av erfaringer med dette kurset på Zoom. Hvor går veien etter dette?  
Kort evaluering  

12.00   Takk for i dag og lykke til videre!  
 

Arrangør er Oppland Husflidslag i samarbeid med Brita Rusten Åmot, husflidskonsulent i Oppland  
Kurset støttes av Studieforbundet kultur og tradisjon. 

 

 

mailto:oppland@husflid.no

