
INVITASJON 

Ung Husflid veilederkurs på nett = WEBINAR  

Tid:         Tirs 9.mars kl 18-20 og tirs 16.mars kl 18-20  
Pris:        Gratis for medlemmer i NH. Andre kr 100,-  
Varighet: 4 timer fordelt på to kvelder 
 
PÅMELDING! 
Den som vil delta må melde seg på til husflidskonsulenten i Oppland, Brita Rusten Åmot, 
e post oppland@husflid.no  - innen 3.mars.  
Husk å skrive navn, adresse, e-post, mobilnummer, navn på husflidslag du er medlem i og fødselsår! 
Skriv også om du ønsker å du være med på prøveoppkobling på Zoom 4.mars.  
Lenke til arrangementet sendes ut til de påmeldte på e post. 
Før selve kursdagen vil de som ønsker det, få tilbud om å koble seg opp på Zoom kvelden før kurset. 
Slik kan vi forebygge høye skuldre hos dem som synes dette virker skummelt. 

 
Ung Husflid; nye tider -nye muligheter! 
Hensikten med denne nettsamlingen – kurset = webinaret er å møte andre som er engasjert i Ung Husflid. 
Vi vil utveksle erfaringer i en krevende tid.  
Sist, men ikke minst få inspirasjon til å drive Ung Husflid for barn og ungdommer med litt nye metoder. 
Kurset er for dere som jobber med eller ønsker å starte opp Ung Husflid i et lokallag, som instruktør eller 
tilrettelegger. 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.  
Kurset er primært for medlemmer i Oppland.  
Medlemmer fra andre deler av landet kan bli med dersom det er ledig plass. 
 
 

PROGRAM 9.mars  
17.30-18.00  Oppkobling til Zoom før kurset starter. Tid for å mingle og ta en kaffekopp. 
                          Oppkobling skjer via lenke som dere har fått tilsendt i egen e post.  

Ta kontakt hvis du i ikke finner denne. Ring 97101920. 
18.00  Velkommen til kurs på Zoom. Kort presentasjon av deltakerne og kjøreregler for Zoom kurs. 
18.15               Informasjon fra Ung husflid med de siste oppdateringene, inspirasjon og veiledning i         
                          organisering. LAGE – LEKE - LÆRE  
19.00   Kort pause. 
19.10               Spørsmålsrunde. 
19.30               Informasjon om Ung Husflid i Holdbart satsinga. Fikselaug, fiksesvenn, fiksemester. Husflid og    
                          håndverk ute i det fri - Rundt bålet. 
20.00   Slutt 
 
PROGRAM 16.mars  
17.30-18.00  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. 
18.00   Velkommen til kurs på Zoom.  

Takk for sist, vi fortsetter med inspirasjon om hvordan lære bort til andre. 
19.00   Kort pause. 
19.10   Spørsmålsrunde. 
19.30. Presentasjon av flere husflidsaktiviteter som kan gjøres ute. Deltakeren kan vise produkter på 

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

20.00   Takk for i kveld og lykke til videre! Vi sees på praktisk kurs på Honne lør 20.mars. 
 

Arrangører er Norges Husflidslag, i samarbeid med Oppland Husflidslag. 

Kurset støttes av Studieforbundet kultur og tradisjon. 
 

mailto:oppland@husflid.no

