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Til Norges Husflidslag v/ styret

Søknad om å arrangere landsmøte i Norges
Husflidslag 2024
Telemark Husflidslag vil med dette søke om å arrangere Norges
Husflidslags landsmøte i juni 2024. Siste gang vi arrangerte
landsmøte var i 1996.

Telemark Husflidslag er 100 år i 2024, og vi synes et landsmøte ville
kaste ekstra glans over vårt jubileum, våre tradisjoner og våre
visjoner.

Vi ønsker å legge arrangementet til Grenland, nærmere bestemt til
Skien. Telemark er et langstrakt fylke med mye husflidsaktivitet rundt
i våre 10 lokale husflidslag:



Begrunnelse for valg av sted

Det er flere hotell rundt i fylket som kunne
huse et landsmøte, men av praktiske årsaker,
særlig tilgjengelighet for tilreisende, har vi
bestemt at Skien må være vårt landsmøtested.
Til Skien er det en 3 timers togtur fra
Gardermoen flyplass, 1,5 times togtur fra
Sandefjord Lu�havn Torp. Med bil tar det ca. 2
timer fra Oslo til Skien.

I Skien er det et stort konferansehotell, som vil
ha de nødvendige fasiliteter, slik det er
spesifisert i deres “Gjennomføring av
landsmøter i Norges Husflidslag” (rev juni-16).

Grenland Husflidslag, som er fylkets største, ser
fram til å være en del av vertskapet for landsmøtet. Også fylkets andre lag ønsker å bidra.

Vi vet at det er tradisjon å arrangere turer til historisk kjente steder, museer eller andre
severdigheter i fylket, og det er alltid et spørsmål om hvor mye tid man skal bruke på reise i løpet av
et landsmøte.

I Telemark kan vi foreslå disse aktiviteter for deltakere

Besøk til Telemark Museum og Venstøp, som er barndomshjemmet
til selve Henrik Ibsen (5 km nord for Skien).

Besøk på “Prestegården”, Grenland Husflidlags mangfoldige lokaler i
Skien med mange aktivitetsrom, snekkerverksted, smie, bakstehus, og
idyllisk hage.

En smakebit av Telemarkskanalen, en tur med Viktoria eller annen
kanalbåt fra Skien, gjennom slusene, til Ulefoss på Telemarkskanalen.
(Avreise 8.10, ankomst 10.35. Buss retur tar 30 min.)

Ekskursjon til historiske Heddal Stavkirke, og Heddal Bygdetun eller
alternativt besøk til Verdensarvsenteret på Notodden som er cirka en times
kjøretur fra Skien.

Skjærgårdstur, på sightseeingbåt til Jomfruland og besøk på Berg
Museum i Kragerø.

Aktiviteter og institusjoner som ligger langt fra Skien vil vises i videosnutter.

Styret i Telemark Husflidslag overvar det digitale landsmøtet i Norges Husflidslag i 2021 og vi ble
veldig inspirert av filmsnuttene som ble lagd av aktiviteten i lokallagene. Vi tenker å lage slike
filmsnutter også fra våre lokallag rundt i fylket. Lokallagene vil også presentere seg gjennom egne
utstillinger, der vi har fokus på Telemarks levende tradisjoner og vårt rødlistearbeid.



Aktuelle samarbeidspartnere for landsmøtet:

● Salgsutstilling med husflidshåndverkerne i Telemark
● Telemark Museum, Vest-Telemark museum, Heddal bygdetun og om Anne Bamble
● Verdensarvsenteret på Notodden
● Skien kunstforening

Telemark fylke har mange dyktige underholdere som kan bidra der det er ønskelig.

Vi vil herved avslutte med et lite bibliotek over aktiviteter, detaljer og husflid som kan gi innblikk i
hva som finnes og rører seg i Telemark:



Håndverk i Telemark

Fra venstre til høyre:
Ull fra Telemark
Sprang
Firfletting
Telemarksbinding

Fra venstre til høyre:
Skjortebroderi
Spinning av lin
Vidjespenning
Ølhøne
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Fra venstre til høyren,
nedover:

Rosesaum
Knipling
Bunadmontering
Hovler og renning i veven
Grov tilhogging av ski


