
 

 

 

 

Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. 

Velkommen til kurs og årsmøte på Honne Hotell og Konferansesenter AS, Biri, 

16.-18.mars 2018 

 

Det har blitt en tradisjon å kombinere kurs og årsmøte samme helg, og vi ser også denne 

gangen fram til å møte alle lokallag og aktive medlemmer i Oppland. Målet er at dere som 

deltar skal få faglig påfyll, bli inspirert til aktiviteter i eget lag, treffe husflidsvenner fra hele 

Oppland og ellers ha en trivelig helg og samling.  

ULL er Norges Husflidslag satsingsområde 2015 – 2018. Denne gangen har vi kurs i 

Brikkevev og Kontstrikk der ull blir brukt, og ull blir også brukt på uhøytidelig arbeidsstue 

lørdag kveld.  

KURSENE avholdes lørdag, og er åpne for alle. Nyhet: Organisasjonskurs fredag! 

ÅRSMØTET avholdes søndag, som siste del av programmet. Husk ved påmelding å gi 

tilbakemelding om hvor mange, og hvem som skal representere ditt lag. Lokallagene må 

huske å sende fullmakt til å stemme med sine representanter til årsmøtet. 

PÅMELDINGSFRIST: fortløpende påmelding (førstemann til mølla på kursene), 

siste frist: 20. FEBRUAR 2018  

 

Benytt det vedlagte skjemaet til påmelding. Når hvert enkelt kurs er fullt får deltakerne 

bekreftet plass og kurset må betales innen en uke. Se betalingsinfo i slutten av infoskrivet. 

 

Påmelding sendes til kikrohn50@gmail.com 

 

 

 HUSK: Alle felt må fylles inn:   

•OPPHOLD PÅ HONNE: Ankomst og avreise, og eventuell overnatting og bespisning 

(kryss av)  

•KURS: Kryss av tre kurs med prioritering 1-2-3 i tilfelle kursene blir fullbooket 

•ÅRSMØTE: deltakelse, husk fullmakt.  

•KONTAKTINFORMASJON: navn, adresse, lokallag, telefon og e-post. Har du ikke egen 

e-post må du få hjelp av en annen i laget  

•KOSTNADER / BETALING: Overnatting og mat betales til Honne, og hvis skal det 

faktureres må det enkelte husflidslag avtale direkte med Honne.  

Merk: Ved avmelding eller om deltaker blir forhindret fra oppmøte må det enkelte 

husflidslag og deltakerne det gjelder selv kontakte Honne/avbestille rom. 

Kurs betales til Oppland Husflidslag når plass på kurs blir bekreftet.
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PROGRAM FOR HELGA: 
 

Fredag 16. mars kl. 15-19.00 - ORGANISASJONSKURS: 

Mange lokallag etterlyser organisasjonskurs slik at nye styremedlemmer kan få en innføring i 

styrearbeid og hva dette innebærer. Samtidig ønsker de fleste som deltar på kurs på Honne å gå 

de praktiske kursene og lære en teknikk. 

Fylkesstyret løser nå dette ved å tilby komprimert organisasjonskurs fredag ettermiddag på 

Honne. Kurset er gratis fra fylkeslagets side, men koster kr. 60,- for rundstykke/opphold på Honne. 

(For de som reiser hjem etter kurs og ønsker å spise middag først: kr. 385,-) 

På kurset gjennomgår vi styrevervene, organisasjonsstruktur, kort om digitale medier og web-side. 

Påmelding: kryss av på påmeldingsskjemaet. 

 

 

Lørdag 17. mars: 

Kl. 09.30          Registrering, kaffe – te 

Kl. 10.00        Velkommen. Inndeling i kursgrupper. 

Kl. 10.15 - 13.30    Kurs 

Kl. 13.30 – 14.30  Lunsj 

Kl. 14.30 – 18.00  Kurs 

Kl. 19.00      Middag  

 

Etter middag blir det sosialt samvær, utstillinger og arbeidsstue:  

Fylkesstyret oppfordrer til at alle samles i Honnehallen, der foregår det mye: 

 Uhøytidelig arbeidsstue i Honnehallen: I år inviterer fylkesstyret til arbeidsstue med tema 
navneskilt! Vi lager egne navneskilt i tekstil og tråd, eller i tre dekorert med kolrosing. Vi sørger 
for materialer, inspirasjon og veiledning! 

 Utstilling: Edith Skjeggestads arbeider! 

 Kveldsmarked! (Engelsk: pop-up-marked) Fylkesstyret inviterer deltakerne til å ta med egne 
små-arbeider, lagets produkter (f.eks. vottepakker, oppskrifter el.l.) som de ønsker å selge. Vi 
setter opp salgsbord i auditoriet, deltakere som ønsker å selge noe setter selv opp sine 
salgsutstillinger. Dette er ment som et spontant marked, ikke vanlig husflidsmesse. 
Selgerne er selv ansvarlig for sine produkter hele kvelden. 

 

 

SØNDAG 18. MARS  

  Frokost  

Kl. 09.00 – 10.30      Studieforbundet har ordet  

Kl. 10.30 – 10.45      Kaffepause / utsjekk frist kl. 11.00  

Kl. 10.45 – 11.45      Norges Husflidslag har ordet  

Kl. 11.45 – 12.00    Kaffepause    

Kl. 12.00 – 12.30 Dokumentasjon av rødlisteteknikk  

Kl. 12.30 – 13.30    Lunsj  

Kl. 13.30          Årsmøte i Oppland Husflidslag    
Kaffepauser lørdag når det passer for hvert kurs / gruppe.  

Kaffe / te og frukt tilgjengelig hele dagen. 

Vi tar forbehold om endringer i programmet. 

 

 

 

 



 

KURSOVERSIKT:   
Detaljert beskrivelse av kurset, oversikt over hva kursdeltakerne må ha med seg og pris på 

eventuelle materialer sendes kursdeltakerne sammen med bekreftelse på plass. 

 
 

Kurs 1 – Tamburering: - Lærer: Sigrid Hagemann 

Kurs for både nybegynnere og viderekomne! 

Tamburering er en form for hekling på stoff, og ligner på håndsydde kjedesting.  

 

 

 

Kurs 2- Nybegynnerkurs i brikkevev - Lærer: Grete Lien 

Brikkevev er en gammel teknikk som er kjent i Norge helt tilbake til vikingtiden.  

 

 

 

 

Kurs 3 - Fra hestehale til bakstekost - Lærere: Reidun Brandbo og Gyda 

Sørby 

Kursdeltagere får innføring i kostebindingsteknikken, bruk av aktuell redskap, 
egnede materialer, og får arbeide praktisk med egen kost av ulike 

trematerialer og hestehår.  
 
 
 
Kurs 4 - Ung Husflid – Instruktørkurs- Lærer: Brita Rusten Åmot 
«Snekkerbua» Snekre-spikke i tre. Kurset er også åpent for ungdommer som 

vil være assistenter i UNG HUSFLID. På dette kurset skal vi ha fokus på 

trearbeid, men skal også ta opp metoder å legge opp aktiviteter for barn og 

unge. Det blir informasjon-dialog om UNG HUSFLID lokalt og nasjonalt 

  

 

Kurs 5 – Kontstrikk. Lærer: Solveig O. Teigen 

Innføring i konstrikk, en gammel strikketeknikk.    

Strikke med venstre hånd, bruke perler. 

Vanskelighetsgrad med utgangspunkt i strikkekunnskapen 

til deltagerne 

 

 

Kurs 6 – Kolrosing – Lærer: Ingerid Ohren Haugtvedt 

Kursdeltagere får innføring i egnede treslag og bruk av aktuell 

redskap.  
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

Kurs 7 – Totenskje – Lærer: Jarl Eirik Simonsen 

Skjæring av den tradisjonelle Totenskjea  

 

 

 

 
Kurs 8- Kreativt Broderi- Lærer: Edith Skjeggestad 

Å tegne med tråd, fargelegge med stoff og garn. 

Tar utgangspunkt i å bruke nål, tråd og stoff for å skape egne  

komposisjoner. 

 

 

 

 

 

 

PRISER PÅ KURS: 
Kr 500.- Kurspris voksen (Kr. 900,- ikke-medlem NH) 

Kr.250.- Kurspris 14-26 år, medlemmer Ung Husflid (Kr. 400,- ikke-medlem)  

Utgifter til arbeidsmateriell kommer i tillegg, og betales kontant til kursholdere. 

 

 

 

BETALING AV KURSAVGIFT:  
Vær oppmerksom på at kursene må betales innen en uke etter at kursplassen er bekreftet. 

Kursplasser bekreftes så fort hvert enkelt kurs er fulltegnet. 

Påmeldingen er bindende.  

 

Betalingsinformasjon sendes sammen med bekreftelse på plass til den enkelte kursdeltaker når 

hvert enkelt kurs er fulltegnet.  

 

Materiell og utstyr på det enkelte kurs betales direkte til kurslærer, kontant, om ikke annet er avtalt   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRAKTISK INFORMASJON:  
 
Kurs og årsmøte foregår på her: 
 
Honne Hotell og Konferansesenter AS 
2836 Biri 
Tlf.: 611-48100 
www.honne.no  
post@honne.no 
 
 

PRISER FOR OPPHOLD: 
 
Om du/dere ønsker faktura (fakturagebyr kr 65,-) må dette avtales på forhånd skriftlig pr e-post 

direkte med Honne: Ellers betaling ved avreise. Opphold og reise må deltakere / lokallag betale 

selv. 

 

Dager: 
 

Opphold: Inkluderer: Pris: 

Lørdag-søndag 
 

Enkeltrom Helpensjon 
Rundstykke ved ankomst 

1.595,- 

Lørdag-søndag 
 

Dobbeltrom Helpensjon 
Rundstykke ved ankomst 

1.445,- 

Fredag kl. 18.30-søndag 
 

Enkeltrom Helpensjon 2.350,- 

Fredag kl. 18.30-søndag 
 

Dobbeltrom Helpensjon 2.050,- 

Lørdag  Ikke-boende Kaffe/te/frukt, rundstykker ved 
ankomst lørdag, lunsj 

485,-  

Søndag 
 

Ikke-boende Kaffe/te/frukt/lunsj 485,- 

Fredag kl. 15.00-18.30 Kursdeltaker 
som reiser hjem etter 
kurs ELLER har rom til 
lørdag/søndag 

Organisasjons-kurs 
Rundstykke v/ankomst, kaffe/te/frukt 

100,- 

Fredag kl. 15.00-18.30 Kursdeltaker, ikke-
boende som vil spise 
middag før hjemreise 
fredag kveld. 

Organisasjons-kurs 
Rundstykke v/ankomst, kaffe/te/frukt 
Middag. 

385,- 

 
Matintoleranser/allergier: gi beskjed ved påmelding på påmeldingsskjema: 

 

VELKOMMEN! 

Med vennlig hilsen 

Oppland Husflidslag  

Styret v/leder AnnTherese E. Skari 
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