Ung husflid inspirasjonskurs lørdag 20.mars 2021
Nordland

Digitalt kurs på Zoom fra kl.10.00 -15.00
Ung husflid; nye tider -nye muligheter!
Hensikten med samlingen er å møte andre som er engasjert i Ung Husflid. Vi vil utveksle
erfaringer i en krevende tid. Sist, men ikke minst få litt inspirasjon til å drive Ung Husflid med
litt nye metoder.
Kurset er for dere som jobber med Ung Husflid i et lokallag, som instruktør eller
tilrettelegger. Kurset passer også for styremedlemmer som har ansvar for Ung husflid.
Kurset er primært for medlemmer i Nordland. Medlemmer fra andre deler av landet kan bli
med dersom det er ledig plass.
Program for dagen
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 mail. Ta kontakt hvis du i
ikke finner denne.
10.00
Velkommen til kurs på Zoom. Kort presentasjon av deltakerne og kjøreregler
for Zoom-kurs.
10.15
Informasjon fra Ung husflid med de siste oppdateringene ved Annie Eikenes.
11.00
Kort pause ...
11.05
Praktisk kurs på Zoom. Er det mulig da? Finn fram materialpakka du har fått
tilsendt og gjør deg klar med saks, nål og tråd, knappenåler og godt mot.
Reidunn og Annie skal demonstrere hvordan man kan møtes bak hver
sin skjerm og fortsatt føle et fellesskap omkring husflid og håndverk.
Vi lager bålvott!
12.00
Lunsj i egne omgivelser.
12.30
Vi jobber videre …
13.00
Dere blir delt i grupper og kan sy mens dere får en refleksjonsoppgave
omkring egen aktivitet for Ung husflid.

14.00
14.30

15.00

Oppsummering fra gruppearbeidet i fellesskap.
Presentasjon av flere aktiviteter som kan gjøres ute.
Oppsummering av erfaringer med kurset på Zoom.
Hvor går veien etter dette? Kort evaluering #unghusflid #holdbart #lokallag
#bålvott
Takk for i dag og lykke til videre!

Alle medlemmer i lag fra Nordland, som melder seg på innen fristen søndag 07.03.21, vil
motta en gratis materialpakke i posten. De som melder seg på etter fristen må skaffe
materialer til aktiviteten selv.
Materialliste, bålvott: Tykt ullstoff ca. 30x50 cm
Gjenbruk gjerne ullstoff f.eks. pledd, vadmelsbukse etc.
Synål til tykt ullstoff
Litt moulinegarn
Alle trenger saks, knappenåler, limstift, tegne- og skrivepapir, blyant, papirsaks og godt lys.
Påmelding: Send en mail til karin@husflid.no (Husflidskonsulenten i Nordland)
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 et par dager i
forkant.
Lenke til arrangementet sendes ut til de påmeldte på mail.
Før selve kursdagen vil de som ønsker det, få tilbud om å koble seg opp på Zoom en kveld
uken før kurset. Slik kan vi forebygge høye skuldre hos dem som syns dette virker
skummelt.
Arrangør

i samarbeid med husflidskonsulentene Annie Eikenes (Vestfold), Reidunn Birgitte Horgen
(Telemark), Linda Thiis (Buskerud) og Karin – Johanne Ness (Nordland)
Kursene støttes av Studieforbundet kultur og tradisjon.

