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LØRENSKOG HUSFLIDSLAG
• Hjemmeside: www.lorenskog-husflidslag.no
• E-post: post@lorenskog-husflidslag.no
• Postadresse: Postboks 146, 1471 LØRENSKOG 
• Besøksadresse: Løkenåsveien 29, 1473 LØRENSKOG

Stiftet 1982 – ca. 255 medlemmer
Organisasjonsnummer: 975 417 611
Bankkonto: 1286.44.84318 – kurskonto: 1286.44.84326

Ved spørsmål om våre arrangementer, ta kontakt med leder av arrangementskomitéen:
•  Eli Aune - 928 34 091 - eli.aune@hotmail.com
•  Inger Bjerlin - 915 29 093 - inger.bjerlin@icloud.com

Andre kontaktpersoner:
•  Strikkekafé dagtid - Marit Øverby - 954 33 036 - marit.overby@gmail.com
•  Applikering/lappekafé dagtid - Ellen Myhrer - 938 17 231 - ellenmyhrer@gmail.com
•  UFO / strikkekafé kveld - Ellen Myhrer - 938 17 231 - ellenmyhrer@gmail.com
•  Sommerquilt - Hanne Skøld - 996 39 869 - hanne.skold@yahoo.no
•  Ung Husflid - Eli Sundby - 416 58 595 - elisun3@hotmail.no

For å motta nyheter og info på e-post send en melding til: post@lorenskog-husflidslag.no

AKTUELLE INTERNETTSIDER:
Norges Husflidslag: www.husflid.no
Bygdemuseet: www.lorenskog-kultur.no/lorenskog-bygdemuseum eller www.mia.no/lorenskog
Akershus Fylkeshusflidslag: www.akershusfhl.no

Følg Lørenskog Husflidslag på Facebook:
www.facebook.no/Lorenskoghusflidslag

Styret fram til årsmøtet 10.02.2021:
Verv: Navn: Mobil: E-post:
Styreleder Eli Sundby 416 58 595 elisun3@hotmail.no
Nestleder Nina Økland 481 54 765 nina.okland@gmail.com 
Kasserer Bente Løken 928 49 195 benteloe@online.no
Sekretær Ann Langøy 908 78 081 annlangoy@hotmail.com 
Styremedlem Sidsel Wettre 994 27 086 sidsel.wettre@gmail.com
Varamedlem Eva Myhrvold 996 99 609 e-myhrvo@online.no   
   
Studieleder Unn Løntjern 996 39 766 unn1962@gmail.com
Studieleder Jorunn Almroth 928 24 967 almrothjorunn@gmail.com
Studieleder Anne Kaldeng 908 61 667 annekaldeng@hotmail.com



3

 Innhold Side
 
 Lederens hjørne  4
 Intervju med ordfører Ragnhild Bergheim 5
 Bli medlem i Lørenskog Husflidslag 7
 Møter og aktiviteter våren 2021 8
 Informasjon om kurs 10
 Kurs våren 2021 12
 Informasjon om læringsverksteder 19   
 Læringsverksteder våren 2021 20
 Ung Husflid 22
 Lørenskogvotten 24
 Kasper og Ugla 25
 Markeder 2021 27
 Kaféer på dagtid 28
 Holdbart 28
 Temamøter 29
 Lørenskogdrakta 30
 Rødlista 32
 Kursoversikt for Nedre Romerike Vest våren 2021 34

Smitteverntiltak 
Lørenskog husflidslag følger anbefalingene fra regjerings -og helsemyndigheter. 
Det kommer fortløpende nye råd om hvordan vi skal forholde oss til situasjonen.

Innkalling til årsmøte 2021 som holdes på Vasshjulet
Herved innkalles det til årsmøte i Lørenskog Husflidslag onsdag 10. februar 2021 kl 18:30. 

Dagsorden: 
 1. Valg av møteleder 
 2. Valg av referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 
 3. Årsberetning 2020 
 4. Revidert regnskap 2020 
 5. Virksomhetsplan og budsjett for 2021 
 6. Innkomne saker 
 7. Valg 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes innen 31. desember 2020 til: 
Lørenskog Husflidslag, Pb. 146, 1471 Lørenskog eller som e-post til elisun3@hotmail.no

Saker som kommer inn etter at fristen er utløpt vil ikke bli behandlet på årsmøtet.
Stemmerett på årsmøtet har de som har betalt kontingent for foregående år.
Sakspapirer vil bli utdelt på årsmøtet. 

Lørenskog 25. november 2020 
Styret 

Rett etter årsmøtet vil Ann Kristin Balto snakke om samisk smykkekunst, se nærmere info og 
påmelding på side 29.
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Lederens hjørne

Kjære leser.

Som i resten av samfunnet, har pandemien preget våre aktiviteter 
sterkt dette året.
I vår måtte noen kurser avlyses. Vi kunne ikke arrangere påskemarked.
Temamøter, sommeravslutning og sommertur ble avlyst.
All aktivitet ble stengt ned til 1. september.

Heldigvis var situasjonen slik at vi kunne starte opp igjen 1. september. 
De kursene som ble avlyst på våren, ble holdt i høst. Alle de utlyste 
kursene ble gjennomført med god deltakelse. Det er vi veldig fornøyd 
med.

Læringsverkstedene kom i gang, det samme gjaldt kafeene.
Høstmarkedet ble imidlertid avlyst. Da smittesituasjonen forverret seg, måtte vi på nytt stenge 
ned.

Det årlige og tradisjonsrike julemarkedet og juleturen ble det dessverre heller ikke noe av i år. 
Hensynet til smittevern og helse har vært styrende for våre beslutninger.

Som katalogen vår viser, har vi ikke gitt opp håpet om at våren 2021 blir full av aktiviteter til
glede for medlemmene og for alle andre som finner veien til Skårer gård og Vasshjulet i Lørenskog 
hus der årsmøtet og temamøtene vil bli arrangert. Vi vet at Husflidslaget betyr mye for våre
medlemmer, ikke minst som et viktig sosialt møtested. For bygdas innbyggere og for alle selgere 
betyr markedene mye og de gir liv til Skårer gård. Vi som er engasjerte i å gjennomføre aktivi-
tetene, har savnet fellesskapet og gleden det gir å være aktiv.

Vi lever i usikre tider. Samtidig som vi håper å kunne gjennomføre planene våre, må vi ta
hensyn til situasjonen og de smittevernreglene som til enhver tid gjelder. Derfor oppfordrer vi alle 
som ønsker å delta på kurs eller andre aktiviteter å holde seg orientert via vår hjemmeside der vi 
vil informere om eventuelle endringer i planene.

www.lorenskog-husflidslag.no
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Intervju med ordfører Ragnhild Bergheim

I forbindelse med utarbeidelse av katalogen har Lørenskog husflidslag fått et intervju med
ordfører Ragnhild Bergheim om hennes opplevelser og minner om husflidstradisjoner i sin
oppvekst. Og betydningen av å bevare og lære bort dette i dagens Lørenskog.  

«Husflidskompetanse har jeg fått inn med morsmelken», 
forteller Lørenskogs ordfører Ragnhild Bergheim på sitt 
lyse og trivelig kontor på Rådhuset. Oppveksten på gården 
på Otta i Gudbrandsdalen lærte henne tidlig aktivitetene 
på gården: håndarbeid, husarbeid, matlaging, dyrestell og 
annet gårdsarbeid. «Det var helt naturlig at barna tok del
i livet og arbeidet på gården» forteller hun. «Vi opplevde at 
vi var nyttige og viktige». Særlig bestemoren var viktig for 
den unge Ragnhild: «Hun lærte meg å hekle som 6-åring,
så ble det strikking, brodering og til og med å slå nupe-
reller».  Baking av lefser og flatbrød lærte hun også tidlig.  
Og somrene på setra med bestemor og kyrne er gode 
minner.  «Gjennom dagliglivet på gården ble kunnskap og 
ferdigheter overført fra besteforeldre- og foreldregenera- 
sjonene til oss barna. Dermed fikk vi mye av det som i dag 
kan kalles livsmestringskompetanse» forteller hun
engasjert. Før hun startet på sin sykepeieutdanning, rakk 
hun også et år på Husflidsskolen i Valdres.  
 
Ordføreren er opptatt av at husflids- og håndverks- 
kunnskap opprettholdes og videreformidles og hun synes 
det er flott at Husflidslaget lærer bort dette til bygdas innbyggere. Hun påpeker at den opp-
voksende slekt i dagens Lørenskog må ha mulighet til å tilegne seg slike ferdigheter og kompe- 
tanse. Og at barn og unge får mulighet for læring mellom generasjonene, selv om de ikke har 
besteforeldre i den umiddelbare nærhet. Her mener hun at Husflidslaget og andre frivillige
organisasjoner har en viktig rolle: «Mange av aktivitetene til Husflidslaget bidrar nettopp til 
dette, gjennom Ung husflid, Den kulturelle skolesekken og en rekke andre aktiviteter».  

Ordføreren deler også med oss sine tanker om betydningen av Skårer gård: «Gården er et av de 
viktigste kulturminnene i kommunen. Med sin sentrale plassering i kommunen er Skårer gård et 
viktig samlingspunkt. Vi må ta vare på bygningene, videreutvikle aktivitetene og skape liv. Slik 
kan Skårer gård bidra til å styrke røttene og tilhørigheten til Lørenskog hos innbyggerne» sier 
ordføreren entusiastisk. «Her må alle gode krefter delta». 

I sin travle ordførergjerning har hun også tid til noen husflidsaktiviteter. «Strikketøyet gir god 
avkobling og lefsebaking er fast førjulstradisjon» avslutter hun.   

 

Tekst: Eli Sundby og Nina Økland 
Foto: Jonas Ruud 
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Lørenskog Husflidslag har som formål å arbeide for å fremme god norsk husflid, kulturelt, 
sosialt og økonomisk.

Lørenskog Husflidslag ble stiftet 8. desember 1982 og har i dag 255 medlemmer. Lørenskog 
husflidslag er medlem av Norges husflidslag som har over 20 000 medlemmer i lokallag 
over hele landet.

Det lønner seg å være medlem av Lørenskog Husflidslag!
Du får blant annet:

• Kulturtidsskriftet Norsk Husflid 5 ganger pr. år
• Reduserte priser på alle lagets kurs
• Deltakelse i husflidsutsalget BUA, Skårer gård og stabburet på Losby
• Redusert pris ved deltakelse på påske-, høst- og julemarkedet med salg av egne produkter
• Redusert pris på våre fellesturer (sommer- og juletur)
• LHs kurskatalog/medlemsblad 2 ganger pr. år direkte i din postkasse

• 10% på kjøp for over kr 200,- hos Trådsnella, Skårer
• 10% på kjøp av garn for over kr 200,- hos Strømmen Husflid
• 10% på kjøp hos Panduro
• 10% på kjøp for over kr 200,- hos Lillestrøm sysenter
• 10% på kjøp av garn hos Hennes Fritid, Strømmen
• 10% på kjøp av garn hos Lille Lotte, Lillestrøm
• 10% på kjøp av blomster hos Fjellhammer Blomster

Kontingenten for medlemskap i Norges Husflidslag for 2021 er som følger:

Hovedmedlem: kr 640,-
Husstandsmedlem : kr 440,-
Barn/unge 7-26 år: kr 160,-

Da blir du også medlem i et lokallag.

Innmeldingsskjema finner du på vår hjemmeside:
www.lorenskog-husflidslag.no

Bli medlem i Lørenskog Husflidslag
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Møter og aktiviteter våren 2021

Januar   
Onsdag 13. Applikering/lappekafé dagtid kl 1000 - 1300
Onsdag  13. Styremøte kl 1800 - 2100
Onsdag 20. Strikkekafé dagtid kl 1000 - 1300
Onsdag 20. UFO / Strikkekafé kveld kl 1800 - 2100
Tirsdag 26. Ung Husflid kl 1800 - 2000
Onsdag 27. Applikering/lappekafé dagtid kl 1000 - 1300
   
Februar   
Tirsdag 2. Styremøte kl 1800 - 2100
Onsdag 3. Strikkekafé dagtid kl 1000 - 1300
Tirsdag 9. Ung Husflid kl 1800 - 2000
Onsdag 10. Applikering/lappekafé dagtid kl 1000 - 1300
Onsdag 10. Årsmøte og temamøte, Samiske håndverkstradisjoner kl 1830 - 2100 Vasshjulet
Onsdag 17. Strikkekafé dagtid kl 1000 - 1300
Onsdag 17. UFO / Strikkekafé kveld kl 1800 - 2100
Onsdag 24. Applikering/lappekafé dagtid kl 1000 - 1300
Onsdag 24. Styremøte kl 1800 - 2100
   
Mars   
Onsdag 3. Strikkekafé dagtid kl 1000 - 1300
Tirsdag 9. Ung Husflid kl 1800 - 2000
Onsdag 10. Applikering/lappekafé dagtid kl 1000 - 1300
Onsdag 10. Styremøte kl 1800 - 2100
Onsdag  17. Strikkekafé dagtid kl 1000 - 1300
Onsdag 17. Temamøte, Holdbart   kl 1900 - 2100 Vasshjulet
Lørdag 20. Påskemarked kl 1200 - 1600
Søndag 21. Påskemarked kl 1200 - 1600
Tirsdag 23. Ung Husflid kl 1800 - 2000
Onsdag 24. Applikering/lappekafé dagtid kl 1000 - 1300
Onsdag 24. UFO / Strikkekafé kveld kl 1800 - 2100
   
April   
Tirsdag 6. Ung Husflid kl 1800 - 2000
Onsdag 7. Applikering/lappekafé dagtid kl 1000 - 1300
Onsdag 14. Strikkekafé dagtid kl 1000 - 1300
Onsdag 14. UFO / Strikkekafé kveld kl 1800 - 2100
Tirsdag 20. Ung Husflid kl 1800 - 2000
Onsdag 21. Applikering/lappekafé dagtid kl 1000 - 1300
Onsdag 21. Temamøte, Mat fra naturens spiskammer  kl 1900 - 2100  Vasshjulet
Onsdag 28. Strikkekafé dagtid kl 1000 - 1300
Onsdag 28. Styremøte kl 1800 - 2100
   
Mai   
Tirsdag 4. Ung Husflid kl 1800 - 2000
Onsdag 5. Applikering/lappekafé dagtid kl 1000 - 1300
Onsdag 12. Strikkekafé dagtid kl 1000 - 1300
Tirsdag  18. Ung Husflid kl 1800 - 2000
Onsdag 19. Applikering/lappekafé dagtid kl 1000 - 1300
Onsdag 19. Styremøte kl 1800 - 2100
Onsdag 26. Strikkekafé dagtid kl 1000 - 1300
Lørdag 29. Sommertur, nærmere info kommer 

Alle arrangementer holdes på Skårer Gård i kjelleren i låven om ikke annet er oppgitt.
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Juni   
Onsdag 2. Applikering/lappekafé dagtid kl 1000 - 1300
Søndag 6. Bygdedagen kl 1200 - 1600
Onsdag 9. Strikkekafé dagtid kl 1000 - 1300
Onsdag 9. Sommeravslutning kl 1900 - 2100
Onsdag 16. Styremøte kl 1800 - 2100
Onsdag 30. Sommerquilt / Åpent hus kl 1800 - 2100
   
Juli   
Onsdag 14. Sommerquilt / Åpent hus kl 1800 - 2100
Onsdag 28. Sommerquilt / Åpent hus kl 1800 - 2100
   
August   
Onsdag 11. Sommerquilt / Åpent hus kl 1800 - 2100
   
September   
Søndag 5. Høstmarked kl 1200 - 1600
   
November   
Lørdag 20. Juletur, nærmere info kommer 
   
Desember   
Lørdag 4. Julemarked kl 1100 - 1600
Søndag 5. Julemarked kl 1200 - 1600
Onsdag 8. Juleavslutning kl 1900 - 2100

Kurs finner du på sidene 10-17
Læringsverksteder finner du på sidene 19-21
Temamøter finner du på side 29
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Informasjon om kurs

Å holde kurs i ulike teknikker er en av husflidslagets viktigste oppgaver. Vi ønsker å ta vare på 
gamle håndverkstradisjoner slik at disse ikke går tapt for fremtidige generasjoner. Hos oss 
kan du lære noe nytt eller videreutvikle teknikken din med hjelp fra dyktige og kvalifiserte 
kurslærere.
Vi jobber for et trivelig miljø hvor du kan møte nye mennesker med felles interesser og etter 
gjennomført kurs kan du fortsette på læringsverksted hos oss.

Er det noe spesielt du ønsker at vi skal holde kurs i? Ta gjerne kontakt med en av våre studie-
ledere! Vi tar gladelig imot tips, ønsker og tilbakemeldinger fra dere.

Datoer og tider for kursene finner du i beskrivelsen for hvert kurs på de neste sidene i denne 
katalogen.
Du finner også all informasjon og påmelding til kursene her:
http://lorenskog-husflidslag.no/kurs-varen-2021.aspx

Lokaler:
Lørenskog Bygdemuseum, Skårer Gård
Løkenåsveien 29, 1473 Lørenskog

Lurer du på noe, ta kontakt på; studieleder@lorenskog-husflidslag.no eller til en av våre studi-
eledere;

Unn Løntjern Jorunn Almroth
996 39 766 928 24 967
unn1962@gmail.com almrothjorunn@gmail.com

• Kursdeltakerne får e-post eller brev med all informasjon om kurset og hva de må ha med av  
 hjelpemidler og lignende i forkant av kurset
•  Det er bindende påmelding til alle våre kurs senest 14 dager før det starter. Om det da ikke  
 er nok påmeldte blir kurset avlyst og beskjed gis per e-post eller telefon/sms til de påmeldte  
 deltakerne
•  Ved avbestilling av kursplass senere enn 14 dager før kursstart, må hele kursavgiften betales,  
 med mindre avbestillingen skyldes sykdom og legeattest framlegges. Da vil vedkommende få  
 tilbakebetalt kursavgiften, fratrukket et gebyr på kr 150,-
•  Kursavgiften må, om ikke annet er oppgitt, være betalt 1 uke før kursstart til konto   
 1286.44.84326. Husk å skrive i merknadsfeltet hvilket kurs det gjelder, samt navnet på den
 som deltar på kurset hvis det er en annen som betaler enn den som deltar
•  Hvis lærer/kursarrangør skaffer materialer, må dette betales i tillegg
•  Kursavgift dekker normalt ingen materialkostnader
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•  Familierabatt (samme husstand) er 50% for nr 2 som går på samme kurs
•  For medlemmer i Lørenskog Husflidslag gir vi 25% rabatt fra kurs nr 2 samme sesong.
 Husk å gi beskjed ved påmelding!
•  Studenter, skoleungdom og trygdede betaler kursavgift som medlem
•  Medlem av annet lokallag i Norges Husflidslag betaler kursavgift som medlem
•  Aldersgrense på voksne kurs er 14 år
•	  Deltakerne på kurs må sammen rydde lokalet ved kursets slutt og lokalet må forlates som
 ved ankomst!

Lørenskog Husflidslag mottar støtte fra Studieforbundet kultur og tradisjon

Din lokale leverandør av
kommunikasjonsmateriell.

Vi strekker oss langt for at du
skal få en god opplevelse

ved å bruke oss!

Vi leverer følgende:

VISITTKORT / BREVARK / KONVOLUTTER
SALSMAPPER / RAPPORTER / POSTKORT 

FLYERE / BROSJYRER / PROSPEKTER
DM / PLAKATER / IDEMSETT / BLOKKER

ROLLUP / PVC-BANNERE / OSV.

Kom innom og prøv oss!

Din
kommunikasjonsmateriell.

Vi strekker oss langt for at du
skal få en god opplevelse

ved å bruke oss!

EN 

Vi leverer følgende:

VISITTKORT / BREVARK / KONVOLUTTER
SALSMAPPER / RAPPORTER / POSTKORT 

FLYERE / BROSJYRER / PROSPEKTER
DM / PLAKATER / IDEMSETT / BLOKKER

ROLLUP / PVC-BANNERE / OSV.

Kom innom og prøv oss!

Tastetrykk AS - 
Nordliveien 21 - 1476 Rasta
www.tastetrykk.net

Kontaktinfo: Ivar Lilleløkken
Mobil: 41 47 45 30
ivar@tastetrykk.net

VELKOMMEN TIL

TASTETRYKK
Din lokale leverandør av kommunikasjonsmateriell.

Vi strekker oss langt for at du skal få en 
god opplevelse ved å bruke oss!

Vi leverer følgende:
VISITTKORT / BREVARK / KONVOLUTTER

SALGSMAPPER / RAPPORTER / POSTKORT /FLYERE
BROSJYRER / PROSPEKTER / DM / PLAKATER
IDEMSETT / PVC-BANNERE / ROLLUP / 0SV.

KOM INNOM OG PRØV OSS!

Tastetrykk AS
Nordliveien 21 - 1476 Rasta

www.tastetrykk.net

Kontaktinfo:  
Ivar Lilleløkken Morten Sørlie
Mobil: 41 47 45 30 Mobil: 950 70 570
ivar@tastetrykk.net Morten@tastetrykk.net
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Kurs våren 2021
Kurs 1:
Tægerbinding (Kjelleren i låven) RØDLISTEPROSJEKT

Tægerbinding er en eldgammel teknikk der man først må på 
myra og grave fram bjørkerøtter, så rense og tørke røttene. 
Dette gjøres fra slutten av mai til bladene faller av trærne.
Deretter mykes røttene opp i vann, deles og flettes.

Tægerbinding er en sterk og stødig fletteteknikk som er tid-
krevende og artig. Vi lager fat, skåler eller kurver med eller uten 
mønster.

Har du tæger så ta det med, hvis ikke kan det kjøpes på kurset. 
tæger ca. kr 200,- arbeidshefte kr 150,- og verktøy ca kr. 200,-

Samtidig som kurset vil det være læringsverksted for de som kan tægre fra før.

Kurslærer: Signe Berg
Dato: mandag 18/1, 1/2, 15/2, 1/3 - NB! kun dagtid kl 10:30 - 14:30 (16 t)
Kursavgift: medlemmer kr 1 100,- / ikke-medlemmer kr 1 400,-

Kurs 2:
Brodering og montering av bunad (Kjelleren i låven)
Her kan du brodere din egen bunad eller bunadskjorte, eller du kan montere bunad, 
bunadskjorte eller cape. Du kan også sy om din egen bunad eller for noen du kjenner. 
Du velger selv om det er til dame eller herre. Det legges stor 
vekt på nøyaktighet og å kose seg med arbeidet. Vi vil også 
snakke om vedlikehold og stell av bunad, samt hvordan man 
oppbevarer plaggene på en riktig måte.

Deltakerne må skaffe materialpakker med mønster, broderi-
plansjer og sømforklaring selv. Du bør ha noe forkunnskap i 
brodering og sømarbeid, og velger selv hvilken bunad du vil 
sy på. Du må beregne en del hjemmearbeid.

Kurslærer: Anne-Berit Wenger Flo
Hjemmeside: www.fruflosystue.no
Dato: mandag 25/1, 1/2, 8/2, 22/2, 8/3, 22/3
Tidspunkt: kl 18 - 22 (24 t)
Kursavgift: medlemmer kr 2 000,-
ikke-medlemmer kr 2 500,-
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Kurs 3:
Kniplinger (Kjelleren i låven)
Kniplinger er en mangfoldig blondeteknikk med opprinnelse fra 1500-tallet. Mange 
av våre bunader har påsydde kniplinger. Vi bruker også 
kniplinger til for eksempel dåpsluer, smykker, julepynt og 
bokmerker.

Nybegynnere vil lære grunnslagene i knipleteknikken, mens 
viderekommende vil få undervisningen tilpasset til sitt nivå 
og sine interesser. Fordypningstema avtales med lærer før 
kurset.

Pinner kan kjøpes/leies av kurslærer. Noen kniplebrett finnes 
også til utleie, ellers kan isoporplate benyttes. Tråd kjøpes på 
kurset og materialkostnad er ca. kr 100-200,-.

Kurslærer: Elisabeth Bjørklund Bøhler
Dato: fredag 29/1 kl 18-21, lørdag 30/1 og søndag 31/1 kl 10-17 (17 t)
Kursavgift: medlemmer kr 1 200,- / ikke-medlemmer kr 1 500,-

Kurs 4 og Kurs 6:
Tredreiing for nybegynnere (Snekkerverkstedet)
Har du lyst til å prøve deg på tredreiing eller har du begynt å dreie, men trenger start-
hjelp?
På kurset vil du lære det grunnleggende om dreiebenken, verktøy, treverk, oppspenning 
av emnene, pussing, overflatebehandling og dreieteknikker.

Du vil produsere dine (første?) dreie-
produkter gjennom kurset.

Det er ikke nødvendig med eget verk-
tøy da alt du trenger er tilgjengelig på 
kurset.
Utgifter til emner og materiell er ca. 
kr. 250,- og betales til kurslærer på 
kurset.

Kurslærer: Reinhold Conrad
Kurs 4 - Dato: fredag 29/1 kl 18 - 21, lørdag 30/1 og søndag 31/1 kl 10 - 16 (15 t)
Kursavgift: medlemmer kr 1 050,- / ikke-medlemmer kr 1 350,-

Kurs 6 - Dato: fredag 12/2 kl 18 - 21, lørdag 13/2 og søndag 14/2 kl 10 - 16 (15 t)
Kursavgift: medlemmer kr 1 050,- / ikke-medlemmer kr 1 350,-
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Kurs 5:
Sykurs Wallenborg (Kjelleren i låven)
André Wallenborg er kjent for sine vesker og på kurset lærer du mange triks og tilegner 
deg ny kunnskap som du kan bruke både ved søm av klær og annet. Du kan velge en av 
disse alternativene;
1) Bag - en bag med omkrets ca. 116 cm, høyde 
35 cm og dybde i overkant av 20 cm. Denne 
bagen passer supert som weekend bag og til å 
ta med som håndbagasje. (750,-)
2) Lommebok - en reiselommebok med 
glidelås rundt hele og mange smarte lommer 
til mynter, kontanter, kvitteringer osv. (650,-)
3) Veske - en veske hvor lommer er i fokus. 
(750,-)
4) Skulderveske - en veske med korte hanker 
og lang rem. Fokus på bruk av syntetisk skinn 
(PU). (750,-)
Materialpakke kjøpes direkte fra kurslærer. 
Deltakerne må ha med egen symaskin.

Kurslærer: André Wallenborg
Dato: lørdag 13/2 og søndag 14/2 kl 10 - 17 (14 t)
Kursavgift: medlemmer kr 1 200,- / ikke-medlemmer kr 1 500,-

Kurs 7:
Tredreiing litt øvet (Snekkerverkstedet)

Har du tatt et nybegynnerkurs men ønsker litt oppfrisk-
ning? Eller har du begynt på tredreiing på egenhånd 
men ikke kommet riktig i gang? Da er dette kurset for 
deg. Det tar for seg en kort repetisjon av de grunn-
leggende teknikker fra nybegynnerkurset og fortsetter 
med utdypning av disse (verktøy, treverk, oppspenning, 
pussing, overflatebehandling).

Alt du trenger av verktøy vil være tilgjengelig, men har 
du eget verktøy kan du gjerne ta med dette.

Emner får du kjøpt av kurslæreren, men dette kan du også ta med om du har.
Utgifter til emner og materiell er ca. kr. 250,- og betales til kurslærer på kurset.

Kurslærer: Reinhold Conrad
Dato: fredag 26/2 kl 18 - 21, lørdag 27/2 og søndag 28/2 kl 10 - 16 (15 t)
Kursavgift: medlemmer kr 1 050,- / ikke-medlemmer kr 1 350,
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Kurs 8:
Tinntrådsarmbånd (Kjelleren i låven)
Tinntrådsarbeid er en gammel samisk tradisjon. 
På dette kurset lærer du å lage tinntrådsarmbånd. 
Først fletter man tinntråden, før man syr det fast på 
skinn eller tøy. Om man ønsker kan man flette inn 
perler og skinn -eller silkesnorer.

Materialkostnader kommer i tillegg, dette betales til 
kurslærer på kurset.

Kurslærer: Ann Kristine Balto
Dato: lørdag 6/3 kl 10-16 (6 t)
Kursavgift: medlemmer kr 500,- / ikke-medlemmer kr 700,-

Kurs 9:
Naturdekorasjoner med eksperimentelle teknikker (Kjelleren i låven)
Vil du lære mange ulike teknikker for å lage skjegglavhjerter, bjørnemosestrutter, 
hengekroner, pinnekranser, hårkranser og blomsterdekorasjoner i naturmaterialer? 
Målet og oppgaven på dette kurset er å lære en hel haug med ulike teknikker og bruk 
av tekniske materialer i naturdekorasjoner.
Teknikkene kan brukes til naturdekorasjoner hele året.

Materialkostnader kommer i tillegg, ca kr 450,-  Dette betales til kurslærer på kurset.

Kurslærer: Kari Rudi
fra Atelier Kari på Finnskogen
Inspirasjonsblogg:
www.atelierkari.blogspot.com
Dato: søndag 7/3 kl 10 - 18 (8 t)
Kursavgift:
medlemmer kr 650,-
ikke-medlemmer kr 900,-
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Kurs 10:
Quilting – Tryll med trekanter (Kjelleren i låven)
Dette kurset passer for deg som liker å sy med maskin.
På kurset syr du en fin løper med utgangspunkt i trekant-
kvadrater som kuttes i strimler og sys sammen. Det blir også 
undervist i andre trekantmetoder som passer til puter, brikker, 
tepper osv. Jeg har med flere modeller til inspirasjon. På 
kurset vises flere måter å quilte (vattere) på ved bruk av egen 
symaskin. Det gir en fin avslutning på arbeidet.

Kostnad til utstyr på kurset (ca. 100 – 200 kroner) betales til 
kurslærer.

Det er fint om du har kunnskap om ditt skjæreutstyr og også om din symaskin. Ellers 
lærer jeg deg resten.
Jeg gleder meg til å treffe deg og vet vi skal få en hyggelig sy helg sammen.

Kurslærer: Liv Sætervoll
Dato: fredag 12/3 kl 18 – 21, lørdag 13/3 og søndag 14/3 kl. 10-16 (15 t)
Kursavgift: medlemmer kr 1 050,- / ikke-medlemmer kr 1 350,-

Kurs 11:
Dreiing av Naturkantskåler og -fat (Snekkerverkstedet)
Har du lyst å prøve deg på en bolle eller et fat med naturkant, 
eller har du prøvd uten tilfredsstillende resultat? Da er dette 
kurset for deg.

Kurset tar for seg hvordan du velger emne, hvordan du spenner 
det opp og dreier skålen eller fatet helst uten å miste barken.

Kurset forutsetter grunnleggende kunnskap om dreiebenken, 
verktøy, treverk og oppspenning av emne. Du burde ha dreie 
noen skåler eller fat før.

Det blir mulig å kjøpe emner til kurset. Har du et emne selv som 
du ønsker å bruke, ta det med til kurset, så ser vi om der lar seg gjøre.

Ta med verktøyet ditt, så vil vi også kunne se på sliping og vedlikehold av disse.

Du må regne med materialutgifter på ca. kr. 250 utover kursavgiften for emner, sand-
papir, olje o.l.. dette betales til kurslærer på kurset.

Kurslærer: Reinhold Conrad
Dato: fredag 12/3 kl 18 - 21, lørdag 13/3 og søndag 14/3 kl 10 - 16 (15 t)
Kursavgift: medlemmer kr 1 050,- / ikke-medlemmer kr 1 350,-
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Kurs 12:
Snekkerkurs for nybegynnere (Snekkerverkstedet)
Dette kurset er for deg som har lyst til å snekre enkle ting men ikke kommer i gang.

Vi begynner med en innføring i forskjellig verktøy og materialer.
Så lager vi en krakk/benk til enten inne eller utebruk.
Hvis tiden strekker til, kan vi lage en hylle.

Du må ha med egen håndsag, blyant og tom-
mestokk. Har du drill, bor og bits ta med det også.

Vi kjøper materialene og det kommer i tillegg til 
avgiften, dette betales på kurset.

Ved påmelding må du oppgi om du vil lage en ute-benk eller en inne-benk.

Kurslærer: Jorunn Eriksen
Dato: lørdag 10/4 og søndag 11/4 kl 10 - 16 (12 t)
Kursavgift: medlemmer kr 900,- / ikke-medlemmer kr 1 150,-

Kurs 13:
Lær å bruke -og sy et enkelt plagg med overlock maskin (Kjellern i låven)
På dette kurset skal vi sy et enkelt plagg i jersey på overlock maskin. Vi starter med en 
innføring i bruk av maskinen, ved påmelding må du skrive hvilken maskin du har slik at 
kurslærer er forberedt på de ulike modellene. Husflidslaget har to overlock-maskiner 
som kan benyttes.

Deltakerne må kjøpe mønster og stoff til det dere vil sy. Det kan for eksempel være 
treningsbukse, genser/overdel eller enkelt barnetøy.

Kursholder har med mønster 
i flere størrelser til modellene 
på bildene.

Kurslærer: Jorunn Sæter
Dato: fredag 16/4 kl. 18-21 og 
lørdag 17/4 kl 10 - 15 (8t)
Kursavgift:
medlemmer kr 650,-
ikke-medlemmer kr 900,-
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Informasjon om læringsverksteder

Lokaler:
Lørenskog Bygdemuseum, Skårer Gård
Løkenåsveien 29, 1473 Lørenskog

Et læringsverksted (tidligere kalt studiering) er for deg som har gått på kurs eller kan 
teknikken fra før og ønsker å jobbe videre sammen med andre. Det er ingen påmelding 
og du betaler kun én avgift uansett hvor mange verksted du deltar på.

På de neste sidene finner du en oversikt over hvilke verksteder vi tilbyr, med
informasjon om leder/ kontaktperson, datoer og tider.
Du kan også finne denne oversikten på våre hjemmesider:
http://www.lorenskog-husflidslag.no/laeringsverksted-varen-2021.aspx

Lurer du på noe, ta kontakt med leder for det aktuelle verkstedet.

Avgift: medlemmer kr 100,- / ikke-medlemmer kr 200,- pr.halvår. 
Leder betaler ikke.

•  Avgiften må være betalt innen en måned etter første frammøte til konto   
 1286.44.84326. Husk å skrive i merknadsfeltet at det gjelder læringsverksted, samt  
 navnet på den som deltar på verkstedet hvis det er en annen som betaler enn den  
 som deltar
•  Hvis leder skaffer materialer, må dette betales i tillegg
•  Avgift dekker normalt ingen materialkostnader
•  Studenter, skoleungdom og trygdede betaler avgift som medlem
•  Medlem av annet lokallag i Norges Husflidslag betaler avgift som medlem
•  Deltakere på læringsverksted må sammen rydde lokalet ved verkstedets slutt og  
 lokalet må forlates som ved ankomst!

Lørenskog Husflidslag mottar støtte fra Studieforbundet kultur og tradisjon
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Læringsverksteder våren 2021

1. Billedvev (Kjelleren i låven)
 Leder: Marit Øverby
 Tlf: 954 33 036
 E-post: marit.overby@gmail.com
 Dato: dagtid torsdag 7/1 og 11/2 kl. 10-14.  Kveldstid torsdag 11/3 og 22/4 kl 18 - 21

2. Figurskjæring (Spikkerommet)
 Leder: Knut Thorkildsen
 Tlf: 908 60 522
 E-post: knut.thorkildsen@gmail.com
 Dato: torsdag 14/1 og alle torsdager framover t.o.m. 10/6 kl 18 - 21 (ikke 1/4 og 13/5)

3. Karveskurd (Spikkerommet)
 Leder: Eli Jørgensen
 Tlf: 413 17 982
 E-post: ivjo@online.no
 Dato: torsdag 14/1 og alle torsdager framover t.o.m. 10/6 kl 18 - 21 (ikke 1/4 og 13/5)

4. Kniplinger og nupereller (Kjelleren i låven)
 Leder: Bente Løken
 Tlf: 928 49 195
 E-post: benteloe@online.no
 Dato: onsdag 6/1, 3/2, 3/3, 7/4, 5/5, 2/6 kl 18 - 21

5. Kniv (Spikkerommet)
 Leder: Jørn Bråten
 Tlf: 977 87 631
 E-post: j@bråten.net
 Dato: torsdag 28/1, 25/2, 25/3, 29/4, 27/5 kl 18 - 21

6. Redesign av klær (Kjelleren i låven)
 Leder: Marianne Ottershagen
 Tlf: 918 55 311
 E-post: marianneotters@hotmail.com
 Dato: torsdag 21/1, 18/2, 18/3, 15/4, 20/5 kl 18 - 21

7. Rosemaling (Kjelleren i låven)
 Leder: Berit Gregussen
 Tlf: 454 38 237
 E-post: beritgregussen@hotmail.com
 Dato: Avtales fra gang til gang. Ta kontakt med leder ved interesse. NB: Dagtid!

8. Sy på maskin (Kjelleren i låven)
 Leder: Kjersti Hegre
 Tlf: 906 01 617
 E-post: kjersti.hegre@icloud.com
 Dato: tirsdag 19/1, 16/2, 16/3, 13/4, 11/5 kl 18 - 21
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9. Sølvsmykker av ringer (Kjelleren i låven)
 Leder: Unn Løntjern
 Tlf: 996 39 766
 E-post: unn1962@gmail.com
 Dato: tirsdag 19/1, 9/2, 2/3, 23/3, 13/4, 4/5, 25/5 kl 11-14 NB: Dagtid!

10. Tredreiing (Snekkerverkstedet)
 Leder: Reinhold Conrad
 Tlf: 480 54 030
 E-post: rjhmconrad@gmail.com
 Assistent: Tomas Dyrdal
 Tlf: 906 50 447
 E-post: margido43@gmail.com
 Dato: tirsdag 12/1 og alle tirsdager framover t.o.m. 25/5 kl 18 - 21 (ikke 30/3)

11. Tægerbinding (Kjelleren i låven)
 Leder: Eli Jørgensen
 Tlf: 413 17 982
 E-post: ivjo@online.no
 Dato: mandag 18/1, 1/2, 15/2, 1/3 videre datoer avtales fra gang til gang. Kl 1030 - 1430
 NB: Dagtid

12. Veving I (Veverommet)
 Leder: Sissel Ringerike
 Tlf: 980 61 316
 E-post: sisringerike@gmail.com
 Dato: onsdag 6/1, 3/2, 3/3, 7/4, 5/5, 2/6 kl 18 - 21

13. Veving II (Veverommet)
 Leder: Sølvi Eidsjø
 Tlf: 976 74 220
 E-post: seidsjo@gmail.com
 Dato: torsdag 7/1, 4/2, 4/3, 8/4, 6/5, 3/6 kl 18 - 21

14. Ølhøner (Spikkerommet)
 Leder: Hilmar Gregussen
 Tlf: 909 81 605
 E-post: beritgregussen@hotmail.com
 Dato: torsdag 28/1, 25/2, 25/3, 29/4, 27/5 kl 18 - 21



22

Ung husflid

Husflidslaget arrangerer Ung Husflid for gutter og 
jenter mellom 7 og 14 år.
Kurset holdes åtte kvelder i halvåret.
Deltakerne får prøve seg i ulike husflids- og 
håndtverksteknikker som for eksempel søm, 
arbeid med tre, ulike typer veving, strikking, lage 
smykker og toving.
Innholdet varierer og tar hensyn til deltakernes 
ønsker og ferdigheter. Medlemmer i husflidslaget 
er veiledere. Vi tilbyr et godt og trygt sosialt miljø.  

Vi gjør oppmerksom på at dersom det blir for få påmeldte, kan kurset bli avlyst.
På grunn av Korona situasjonen, kan også kurset bli avlyst.  
 
Våren 2021 møtes Ung Husflid følgende tirsdager kl 18 - 20 i kjelleren i låven på Skårer Gård: 
 
26/1, 9/2, 9/3, 23/3, 6/4, 20/4, 4/5, 18/5 

I vår vil vi bruke tid på noe vi kaller Holdbart. Det betyr at alle materialene vi bruker, er brukt 
tidligere til andre ting, som for eksempel jeans, en kjole som er 
blitt umoderne, en gardin, en gammel skinnveske, stoff- og tre-
biter. Ved å ta i bruk fantasien, kan vi lage nye og spennende ting 
som ingen andre har. 
På den måten sparer vi miljøet og vi sparer penger.  

Når klær blir ødelagt, kastes de ofte. Det ønsker vi å gjøre noe med 
ved å lære hvordan ting kan repareres, lappes og stoppes.
 Vi vil se at dette kan gjøres på morsomme måter som kanskje gjør 
plagget enda finere og originalt.  

Flere teknikker vil bli brukt, slik som søm med symaskin, søm med 
stoppenål og garn, brodering, tekstilmaling, liming og spikking.  
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Kurskontingenten for å delta på våre kurs er kr. 100,- pr. semester for medlemmer og
kr. 200,- pr. semester for ikke-medlemmer.
Det gis søskenmoderasjon ved at den ene betaler full pris og den andre betaler halv pris.
 
De som deltar i Ung husflid kan i tillegg bli barnemedlem i Norges Husflidslag. Det koster 
kr. 160,- pr. år. Medlemskapet går fra 1. januar til 31. desember. Da betales det medlemspris 
på våre kurs.
Regning på medlemskontingent kr. 160,- blir sendt dere direkte fra Norges husflidslag.   

Ved å være medlem bidrar du til at Lørenskog husflidslag mottar støtte fra Landsrådet for 
Norges barne- og ungdomsorganisasjoner som går til Ung husflid. 

Vi oppfordrer alle som deltar til å melde seg inn i Norges husflidslag. 

Kurskontingenten må være innbetalt innen 2. møte og kvittering for innbetalingen må 
fremvises. 

Kontonummer er 1286.44.84318. Merk innbetalingen med Ung husflid og navn på deltaker. 

Påmelding til ung husflid skjer via vår hjemmeside: 
http//www.lorenskog-husflidslag.no/ung-husflid.aspx 

Innmelding som barnemedlem skjer via vår hjemmeside: 
http//www.lorenskog-husflidslag.no/innmeldingsskjema.aspx 

Kontaktpersjon: Eli Sundby, mobil 416 58 595, e-post elisun3@hotmail.no 
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Lørenskogvotten
Lørenskogvotten har mønster av Vasshjulet på håndbaken. Mønsteret ble laget for lenge siden, 
men har blitt endret litt på for å gjøre det lettere for alle å strikke.
Du kan kjøpe mønsteret for seg selv eller materialpakker med mønsteret inkludert.

Materialpakker koster kr 150,-
Kun mønster koster kr 50,-

Du kan få kjøpt dette i BUA på Skårer Gård
når den er åpen, og på alle våre
arrangementer.

Ta kontakt på e-post ved interesse.
post@lorenskog-husflidslag.no

Stømmen Husflid AS
Strømmen Storsenter
Tlf. 63 81 23 20

• Garn, gaver, suvenirer

• Romerike jubileumsdrakt

• Bunadsølv og symaskiner

• Vi fører Raumagarn

10% rabatt på garnkjøp over
kr 200,- til medlemmer

Velkommen til en
hyggelig handel!Romerike Jubileum

Design: Kurt Odin Kollstrøm
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Haneborgveien 38, 1463 Fjellhamar
mobil +47 913 89 809

E-post: fruflosystue@gmail.com
www.fruflosystue.no

Sitter ikke bunaden helt som den skal...

Brodering, montering og omsøm av bunad,
sølv, sko, underskjørt, sjal og mye mer...

Etter lang tid fikk vi omsider overlevert Kasper og Ugla-figurene 
til de ansvarlige ved Ahus. Pga. koronoasituasjonen måtte alt 
utsettes, men den 7. oktober 2020 overleverte vi 66 stk. figurer!  

Ifølge tilbakemelding fra Ahus måtte alle figurene i karantene før 
de kunne deles ut til pasienter som har barn som er pårørende, 
og de brukes også som samtaleverktøy for barn. Ahus sender stor 
takk til alle som har bidratt til dette viktige arbeidet!  

De tar gjerne imot flere figurer hvis noen har lyst og anledning 
til å bidra mer, spesielt har de behov for Kjemomannen Kasper 

(den oransje). Dette er figuren som forestiller 
cellegiften som tar bort de sure kreftcellene i 
kroppen, og det er behandlingen de gir mest. 
Lykke til med videre arbeid for de som
ønsker det! 
Ta kontakt hvis du trenger garn og oppskrift. 

Her er bilder av figurene, den oransje er altså 
Kasper. 

KASPER og UGLA
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Hekling, knipling og korssting er vi dårlige på,

men trenger du en bank kan vi hjelpe deg!

En lokalbank i

Du treffer oss i vår lokale filial på Lørenskog, som du finner 
i Ola Hegerbergsgate 10 - bak Triaden Storsenter.
Husk å ta med strikketøy og selvangivelse ved henvendelse.

www.lillestrombanken.no

håndarbeid.
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Markeder 2021
Påskemarkedet 2021 arrangeres lørdag 20/3 og 
søndag 21/3 kl 12:00 - 16:00
Utstillerne står enten i våningshuset eller ute på tunet og 
selger hjemmelagde husflidsprodukter. Barn er velkom-
men til påskeverksted på snekkerverkstedet i låven, og det 
serveres tradisjonsrik mat i kjelleren.

Pris for stand: medlemmer kr 300,- for begge dager / ikke 
medlemmer kr 500,- for begge dager. Medlemspris gjelder 
kun for medlemmer i Lørenskog Husflidslag.

Meld deg på via vår hjemmeside:
http://www.lorenskog-husflidslag.no/paaskemarked-2021.aspx eller ved å ta kontakt med
Unn Løntjern på mobil 996 39 766 eller e-post: unn1962@gmail.com
Påmeldingsfrist er 1. mars 2021.

Høstmarkedet 2021 arrangeres søndag 5/9 kl 12:00 - 16:00.
Her står alle utstillere ute på tunet. Det vil bli salg av husflids-
produkter og bruktmarked. Lørenskog Hagelag vil stille med
plantesalg og informasjon om hagelagets møter og arrangementer. 
Det blir servert tradisjonsrik mat i kjelleren.

Pris for stand: medlemmer kr 150,- / ikke-medlemmer kr 250,- 
Medlemspris gjelder kun for medlemmer i Lørenskog Husflidslag. 
Meld deg på via vår hjemmeside:
http://www.lorenskog-husflidslag.no/hoestmarked-2021.aspx
eller ved å ta kontakt med Unn Løntjern på mobil 996 39 766 eller 
e-post: unn1962@gmail.com
Påmeldingsfrist er 16. august 2021.

Julemarkedet 2021 
arrangeres lørdag 4/12 kl 11:00 - 16:00 og søndag 5/12 kl 12:00 - 16:00
Utstillerne står i låven, stabburet og våningshuset, 
samt ute på tunet. Barna kan delta på juleverksted 
og det er kafé i kjelleren. Vi ønsker at markedet får så 
bredt utvalg av produkter som mulig og kan derfor 
begrense antall utstillere med produkter av samme 
type. Man kan dele på en stand om man ikke har nok 
produkter.

Pris for stand: medlemmer kr 400,- for begge dager / 
ikke-medlemmer kr 600,- for begge dager. Medlems- 
pris gjelder kun for medlemmer i Lørenskog Husflids- 
lag. Utstillerne må stå begge dager, og det er kun 
husflidsprodukter / hjemmelaget som er tillatt.

Meld deg på via vår hjemmeside: http://www.lorenskog-husflidslag.no/julemarked-2021.aspx eller 
ved å ta kontakt med Unn Løntjern på mobil 996 39 766 eller e-post: unn1962@gmail.com
Påmeldingsfrist er 1. oktober 2021.
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Kaféer på dagtid
Hver onsdag møtes en hyggelig gjeng på dagtid 
i Lørenskog Husflidslag.
Strikkekafé dagtid og applikering-/lappekafé 
dagtid holdes annenhver uke, begge kl 10-13
i kjelleren i låven.
Dette er åpent for alle, uansett om du er 
medlem hos oss eller ikke, så her er det bare å 
bli med!

Ta med deg det du selv ønsker av håndarbeid 

til møtet og bli med for en hyggelig og sosial 
sammenkomst.

Kontaktperson strikkekafé: 
Marit Øverby, 954 33 036,
marit.overby@gmail.com

Kontaktperson applikering-/lappekafé: 
Ellen Myhrer, 938 17 231,
ellenmyhrer@gmail.com

I perioden 2019 - 2022 jobber Norges Husflidslag med satsingen 
Holdbart.
I tidligere tider var det nødvendig å lage klær og redskap selv. 
Etterhvert måtte disse repareres og en utnyttet de ressursene 
som var tilgjengelige i nærheten. Dette var kunnskap som ble 
overført fra generasjon til generasjon 

I dag er denne kunnskapen i stor grad borte, men igjen høyaktuell. Velstanden vår, kjøpekraften og 
overforbruket har skapt enormt store utfordringer for kloden og livet på den. Målet med satsingen 
er ikke å gå tilbake til tidligere tider, men å gjøre oss mer bevisste på forbruket vårt og bruk og 
kast.  Vi ønsker at kunnskap om materialer og holdbarhet skal øke i samfunnet. 

Derfor har Lørenskog Husflidslag et opplegg om Holdbart i Ung Husflid og vi har Temamøte om 
Holdbart. Se sidene 22 og 29.
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Temamøter på Vasshjulet, Lørenskog Hus

Årsmøte og temamøte: Samiske håndtverkstradisjoner, onsdag 10/2 kl. 18.30 
Ann Kristine Balto kommer til vårt temamøte rett etter årsmøtet.
Hun vil fortelle om noen samiske håndtverkstradisjoner, med vekt på 
historien og bruken av tinntråd i den samiske kulturen.

Ann Kristine skal holde kurs i tinntrådarmbånd hos oss i mars, hun 
vil fortelle litt om dette kurset, og vise oss noe samisk duodji/håndar-
beid.

Temamøte: Holdbart, onsdag 17/3 kl. 19.00  
Norges husflidslag har en fireårig satsing på Holdbart. Dette 
betyr at vi ser verdien av å  ta  vare på klær som kan sys om 
eller repareres for videre bruk. Vi er opptatt av at produkter, 
redskaper mm kan repareres heller enn å bli kastet .
Med dette ønsker vi å bidra til å redde miljøet.
Bruk og kast av produkter er en av de store miljøutfordringene.
  
Ås Husflidslag kommer for å  fortelle om hvorfor de har fulgt 

opp Holdbart-satsingen og hvordan de har etablert et Fikselaug i Ås husflidslag. De vil vise ulike 
reparasjonsteknikker. Det vil være anledning til å få hjelp til små reparasjoner, ta derfor med ting 
dere har som kan trenge reparasjon. 

Temamøte: Mat fra naturens spiskammer, onsdag 21/4 kl. 19.00 
Mona Lundby kommer på besøk og skal snakke om: 
Krydderurter fra naturens spiskammer.

Mona Lundby har mange års erfaring som kokk og kjøkkensjef der fokuset er å lage næringsrik og 
god tradisjonell mat fra bunnen av. Hun kommer til å snakke om hva naturen kan tilby av kortreist 
mat som skvallerkål, brennesle, bjerk, løvetann, gran og geitrams som vi 
kan  bruke inn i vår hus- holdning. På en naturlig måte.
Hun tar for seg fra innhøstning, bearbeiding, hvilke næringsstoffer og 
andre virkestoffer som finnes i urtene. 
Det blir smaksprøver på litt fra skogens ressurser, om smittevernfor-
skriftene tillater det. Det blir også litt salg av krydder, teer, sirup, geleér, 
badesalt som er naturlig økologisk, i tråd med gjeldene smittevernregler. 

Det er begrensninger på hvor mange vi kan være tilstede i Vasshjulet, derfor må vi ha påmelding 
til alle møtene vi har der. På grunn av smittesporing må vi også ha telefonnummeret til alle som er 
tilstede. Ved påmelding må man oppgi hvilket møte man melder seg på, navn og tlfnr.

Påmelding på e-post til: post@lorenskog-husflidslag.no
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Lørenskogdrakta

10 år i 2018

Da Lørenskog kommune fylte 100 år i 2008 
ble Lørenskog Husflidslag forespurt om å lage 
en Lørenskogdrakt. Arbeidet startet allerede 
i 2002. Vi satte ned en komité bestående av 
medlemmer fra Lørenskog Husflidslag og 
Lørenskog Bygdekvinnelag.

Komitéen startet arbeidet med å samle inn 
gamle tekstiler og broderier fra gårdene i 
Lørenskog. Da ingen broderier egnet seg til 
en bunadsvariant, bestemte komitéen seg 
for å ta utgangspunkt i draktskikken rundt år 
1900. Fargene er tatt fra et gammelt stripete 
underskjørt, funnet på Østby gård. Fargene 
symboliserer Lørenskog som landbruksbygd; 
sort representerer skogen og mørke rom, det 
brune jorda, den gylne fargen er åkeren som 
skinner i sola og den blågrønne gjenspeiler 
markas elver og tjern.

Mange krefter har vært i sving:
Solberg spinneri og designeren Åste Hofaker 
har hjulpet oss med å komme fram til riktig 
fargenyanser og design på stoffstripene.

Vevknuten i Nittedal med Kari Lassen Aas har 
utformet og vevd sjalene i samarbeid med 
komitéen.

Anna-Beth Kolstø, som til daglig er lærer ved 
Statens kunst- og håndverksskole i Oslo, har 
bistått oss med utforming av mønstrene etter 
våre tegninger.

Sølvtøyet er designet av Martin Tellefsen, tid-
ligere gullsmed på Lørenskog bygdemuseum.

Drakten består av en kvinnedrakt, en 
mannsdrakt, en jentedrakt og en guttedrakt. 
Drakten kan kjøpes enten som ferdig plagg 
tilpasset deg eller som materialpakke knyttet 
til et sømkurs.

Ta kontakt med
Anne-Berit Wenger Flo, mob 913 89 809 for bestilling
Ingunn Wilberg, mob 995 92 313 for montering av damedrakten
Line Larsen, mob 932 22 901 for montering av herredrakten

Er man fra Lørenskog og har Romeriksbunad kan også Lørenskogsølja og mansjettknapper 
brukes på andre bunader. Det er en fin måte å vise hvor man kommer fra!
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Priser på Lørenskogdrakta:
Damedrakt:
Materialpakke til drakten inkl. sølje, 2 sølvknapper og sjal  kr  10 200,-
Montering skreddersøm (skjørt, vest, underskjørt og bluse)  kr   9 000,-

Herredrakt:
Materialpakke til jakke, stripet skjorte og bukse inkl. 13 sølvknapper  kr  6 300,-
Montering skreddersøm (bukse, jakke og stripete skjorte)  kr  12 000,-

Tillegg:
Hvit skjorte med 3 sølvknapper inkl. montering  kr  3 500,-
Stripete vest inkl. 5 sølvknapper og fòr inkl. montering  kr  5 000,-

Pikedrakt/guttedrakt:
Materialpakke pike inkl. liten sølje og sjal pike  kr  7 000,-
Montering tilpasset pike  kr  4 000,-
Materialpakke gutt inkl. jakke, stripet skjorte og bukse inkl. 7 sølvknapper  kr  7 500,-
Montering tilpasset gutt  kr  5 000,-

Priser på sølv og sjal:
Stor sølje  kr  1 800,-
Liten sølje  kr  1 600,-
Mansjettknapper til herreskjorte  kr  650,-
Stor sølvknapp m/vasshjul  kr  198,-
Liten sølvknapp m/vasshjul  kr  189,-
Damesjal  kr  4 500,-
Barnesjal  kr  3 500,-
Materialpakken faktureres fra Lørenskog Husflidslag.
Montering av drakt faktureres fra den som syr drakta.
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Rødlista

I 2007 ratifiserte Norge UNESCO-konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven (2003). 
Konvensjonen retter oppmerksomheten mot den levende kulturarven innen 5 tema:

• Tradisjonelt håndverk
• Muntlige tradisjoner og uttrykk
• Utøvende kunst
• Sosiale skikker, ritualer og høytidsfester
• Kunnskap og praksis som gjelder naturen og universet

Norges Husflidslag ble i 2014 akkreditert av UNESCO som en NGO (Non-Governmental Organi-
sation) for å arbeide med konvensjonen. Det er vi stolte av og Rødliste-dugnaden er en metode 
for å gjøre dette. Våre lokale husflidslag bidrar sterkt til å opprettholde tradisjonelle håndverks- 
teknikker og ferdigheter.

RØDLISTA i Norges Husflidslag har lånt sitt navn fra naturvernfeltet hvor begrepet knyttes til 
utrydningstruende plante- og dyrearter. Norges Husflidslag ser at svært mange av våre husflids- 
og håndverksteknikker er i faresonen for å forsvinne og setter derfor i gang en landsomfattende 
RØDLISTE-dugnad.

I Lørenskog Husflidslag bestemte vi oss allerede i 2015 for å velge Tægerbinding og Karding og 
spinning som våre rødlisteprosjekter.

Tægerbinding er en eldgammel teknikk der man første må ut på myra 
og grave frem bjørkerøtter i alle tykkelser, deretter må røttene renses 
og tørkes. Røttene eller tæger må mykes opp i vann og deles før man 
begynner bindingen.
Tæger er mykt og elastisk, og for å lage kurver av dette materialet kan 
man ikke bruke vanlig fletteteknikk. Teknikken holder materialet godt 
sammen og formen blir stødig.

Vi har holdt kurs og læringsverksted i tægerbinding gjennom flere år, og 
har også for våren 2021 tilbud om dette.
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Karding og spinning er også et viktig satsingsområde, og det er
viktig at kunnskapen om dette holdes ved like. Vi har holdt kurs i 
dette tidligere, og satser på nye kurs senere.

Vi er så heldige å ha Signe Irene Berg som behersker begge
disse teknikker på et meget høyt nivå. Hun har så langt vært lærer 
og inspirator på alle våre kurs og læringsverksteder for tæger, og de 
fleste kursene i karding og spinning.

Styret er også i gang med dokumentasjon om begge teknikker, med historisk bakgrunn, hva som 
er gjort i laget samt beskrivelse av teknikkene. Akershus fylkeshusflidslag har tatt initiativ til 
dette, og alle lokale husflidslag skal nå ferdigstille sin dokumentasjon. Dette blir ferdig i løpet av 
våren 2021.

 
 
 
 
 
 
 
 

Tynn Alpakka 
Mirasol 

Fin 
Babysilk 

Alpakka Wool 
STERK 

Faerytale 
Miski 
Sulka 
Hexa 
Pus 
Sky 
Air 
Soul 
Bling 
Fur 

Alpakka Tweed 

 
Velkommen til gårdsbutikken på Søndre Holm 

Vi har saueskinn og skinnfeller fra norske saueraser, 
norsk ull, merinoull, silke, nålefilt og utstyr til toving, 

filting, spinning og skinnfellsøm. 
Vi fører garntyper fra Du Store Alpakka samt 

strikkepinner, knapper og annet tilbehør. 
Vi har norsk ullgarn fra bl.a. Leine Merino, Hoelfeldt- 

Lund, Hillesvåg, Sjølingstad og fra egne pelssauer 
samt ullsåler, sokker, votter og mye annet rart! 

Åpningstider 
tirsdager og torsdager 
klokka 10.00 - 20.00 

 
 

Sølje 
 Tinde 
Blåne  
Vilje 
Sol 
Ask 

 Embla  
Troll  
Fjord  
Fjell 

Leine Merino 
LEBRASA 

Sjølingstadgarn  
 og garn fra 
egne sauer 

 

Søndre Holm, Ulvedalsveien 150, 2020 Skedsmokorset, 926 21 297, www.googvarm.no 
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Kursoversikt for Nedre Romerike Vest våren 2021

Tekstil   
Vevkurs nybeg. Britt Fossumstuen 12/1, 19/1, 26/1, 2/2, 9/2, 16/2, 2/3,  
   9/3, 16/3, 23/3 Skedsmo
Vevkurs videreg. Britt Fossumstuen 14/1, 21/1, 28/1, 4/2, 11/2, 18/2, 4/3,  
   11/3, 18/3, 25/3 Skedsmo
Bunadskurs dag Anne Berit W. Flo 19/1, 26/1, 9/2, 23/2, 9/3, 23/3 Skedsmo
Bunadskurs kveld Anne Berit W. Flo 26/1, 4/2, 9/2, 23/2, 9/3, 23/3 Skedsmo
Sy i elastiske stoffer Lone Aaslie 21/1, 23/1, 24/1 Skedsmo
Vikingdrakter Astri Bryde 5/3, 6/3, 7/3 Skedsmo
Sykurs for ungdom Julie Myhren 13/3, 14/3 Skedsmo
Sashiko/ Boro Vibeke Kvanum 20/3, 21/3 Skedsmo
Sømkurs barnetøy Julie Myhren 6/2, 7/2 Nittedal
Linjalkurs Iren Sturtzel 14/4, 21/4, 28/4, 5/5 Nittedal
Bunadkurs 1 kveld Ai Nguyen Isaksen 21/1, deretter hver torsdag, 45 timer Rælingen
Bunadkurs 2 kveld Ai Nguyen Isaksen 3/2, 17/2, 3/3, 24/3, 7/4. 15 timer Rælingen
Sy i elastiske stoffer Lone Aaslie 17/3, 20/3, 21/3 Rælingen
Quiltekurs 1, helg Anne Marie Bekkevold 12/3, 13/3, 14/3 Rælingen
Quiltekurs 2, helg Anne Marie Bekkevold 16/4, 17/4, 18/4 Rælingen
Bunad Anne Berit W.Flo 25/1, 1/2, 8/2, 22/2, 8/3, 22/3 Lørenskog
Wallenborg vesker Andre Wallenborg 13/2, 14/2 Lørenskog
Quilting Liv Sætervoll 12/3, 13/3, 14/3 Lørenskog
Overlock Jorunn Sæter 16/4, 17/4 Lørenskog
Veskekurs Wenche Buvik 6/2, 7/2 Fet
   
Masker og tråd   
Broderikurs Barbro T Storlien 10/4, 11/4 Skedsmo
Brodere på strikk Warunee Plystre 15/4 Skedsmo
Kniplekurs barn/ungd Bjørg Fuskeland 9/2, 9/3, 23/3, 6/4, 20/4 Nittedal
Kniplinger Elisabeth B.Bøhler 29/1, 30/1, 31/1 Lørenskog
Strikkemaskin grunnk2 Ingunn Solaas 20/3, 21/3 Fet
Sprangteknikk Agnete Risvik, Bjørg Natvig 13/4, 20/4, 25/4 Fet
   
Toving   
Tova sitteunderlag Randi Fjellestad 30/1 Skedsmo
Tove tøfler Annie Tranum 14/2 Skedsmo
Påsketoving og stoff Nina Tærud-Johansen 4/3, 6/3, 7/3 Skedsmo
Nunofilting hjerte/fugl Brigitte Eertrink 16/4, 17/4 Skedsmo
Nunofilting dukke Brigitte Eertrink 18/4, 19/4 Skedsmo
Tove sitteunderlag Merete Stensrud 24/3 Fet
Nunofilting skjerf/hals Randi Fjellestad 6/3 Fet
   
Tre   
Sveiping Samson Øvstebø 18/2, 19/2 Skedsmo
Kiper Samson og Hege  19/2, 20/2, 21/2 Skedsmo
Neverfletting nybeg. Margaretha Svensson 10/3, 11/3 Skedsmo
Neverfletting videreg. Margaretha Svensson 13/3, 14/3 Skedsmo
Pilfletting oval kurv Wenche B., Gro S. 23/4, 24/4, 25/4 Skedsmo
Tredreiing nybeg. Reinhold Conrad 29/1, 30/1, 31/1 Lørenskog
Tredreiing nybeg Reinhold Conrad 12/2, 13/2, 14/2 Lørenskog
Tredreiing litt øvet Reinhold Conrad 26/2, 27/2, 28/2 Lørenskog
Dreiing av naturkant Reinhold Conrad 12/3, 13/3, 14/3 Lørenskog
Nybegynner snekring Jorunn Eriksen 1/4, 11/4 Lørenskog
Tæger Signe Berg 18/1, 1/2, 15/2, 1/3 Lørenskog
   
Smykker   
Tinntrådsarmbånd  Ann Kristine Balto 13/2 Skedsmo
Sølvsmykker av ringer Lone Aaslie 8/4, 15/4, 22/4, 6/5 Skedsmo
Tinntrådsarmbånd  Ann Kristine Balto 6/3 Lørenskog

kurs lærer dato arrangør
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Britt V. Holen 482 08 438 post.skedsmohusflidslag@gmail.com Skedsmo
Britha O. Molvig 926 21 297 www.skedsmo-husflidslag.no 

 
Unn Løntjern 996 39 766 studieleder@lorenskog-husflidslag.no Lørenskog
Jorunn Almroth 928 24 967 www.lorenskog-husflidslag.no 

 
Elisabeth Sørlie 922 05 328 studieleder@nittedal-husflidslag.no Nittedal
Eva Hagala 917 23 086 www.nittedal-husflidslag.no

 
Ragnhild Aasli 988 08 678 ragaasli@online.no Rælingen
   ralingen.husflidslag@gmail.com 
   www.husflid.no/raelingen

 
Jorunn Apeland 916 04 536 fethusflidslag@gmail.com Fet
   www.fet-husflidslag.no  

kurs lærer dato arrangør   
Diverse   
Flatbrød og lefser I Turid Myklebost 5/2, 6/2 Skedsmo
Flatbrød og lefser II Turid Myklebost 12/2, 13/2 Skedsmo
Skinnfellsøm Britha O. Molvig 18/1, 25/1, 1/2, 8/2, 15/2 Skedsmo
Lavhjerte, krans mm Kari Rudi 27/2 Skedsmo
Lavhjerte, krans mm Kari Rudi 28/2 Skedsmo
Naturdekorasjoner Kari Rudi 7/3 Lørenskog
Betongkurs Jorunn Apeland 27/5 Fet
Løbbindingskurs Elsebeth Mynch 20/3, 21/3 Nittedal
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Returadresse: Postboks 146, 1471 Lørenskog


