Husebymarkedet 2017
Vi har igjen gleden av å ønske velkommen til det tradisjonelle Husebymarkedet på
Huseby Gård hvor vi kan by på en masse spennende aktiviteter for voksne og barn
med salgsboder, servering, underholdning og aktiviteter.
Jubileum - Huseby Young Harvest og Huseby Harvest:
For tiende gang ønsker vi velkommen til Skedsmokorsets egen høstrock! Vi lover
det ypperste av musikk, høy kvalitet og god stemning. I år setter vi opp et stooort,
oppvarmet telt - Kom alene, ta med deg kollegaen eller sjefen, ta med deg
kjæresten eller ta rett og slett med deg dine venner og bekjente og lag tidenes
venners-venners fest. Kommer du fra lokalmiljøet så tør vi nesten gi deg
«bekjentgaranti». Kommer du fra andre miljøer viser vi deg at Skedsmokorset har
nok vitalitet, glede og varme for alle!

Husebymarkedet 2017
trivelige Skedsmokorset !

Fredag er det Young Harvest og unge lovende talenter som står på scenen. Da er
det ingen aldersgrense. Synes du din håpefulle er litt ung til å gå alene på konsert,
kan du alltids bli med. Den skal tidlig krøkes som god musikkvenn skal bli!

Lørdag kveld braker det løs med Eldar and the Eldarados, Katrina Leskanich (Du
husker vel henne fra Katrina and the Waves?) Roar Vea Band og – nok en gang på
Huseby Harvest: Backstreet Girls!
Dette blir årets happening på korset!

Fredag 1. september – søndag 3. september

Fri entré
Arrangører: Lag og foreninger på Skedsmokorset og omegn
koordinert av Skedsmokorset Kulturforum og Skedsmo Samfunnshus

Program – FREDAG 1. september - Huseby Gård
Lørdag 2. og søndag 3. september:
 Skedsmo Bygdemuseum:
o Åpen utstilling «1952 – Skedsmokorset, Norge, verden»
o Åpent i Drengestua
o Kafé
o Natursti
ved Skedsmo bygdemuseum, Skedsmo Historielag
og Huseby gårds venner
 Lokale lag og foreninger har stands
 Resteloppemarked ved Skedsmo Skolekorps
 Husflidsprodukter
 Frivilligsentralenes nye aktivitetstilhenger
Kom og se og prøv hva vi har for gratis utlån til lag og foreninger!
 Demonstrasjon og salg av tredreiingsprodukter
 Kaniner – ved Hoppeklubben (Søndag)
 Karis gårdsbutikk – kom og se på kyllingene!
 Kjøring med hest og kjerre

18.00 Huseby Young Harvest – Høstrock for ungdom

Total Takeover – Flaming Youth – Stupid Jazz Chords –
Isold Hekla Apeland – Oscar Monsrud
Fri entré - ingen aldersgrense
Arr: Ungdomsutvalget på Skedsmokorset og Helpless Management

Program – LØRDAG 2. september - Huseby Gård
11.00 Vi åpner markedet.
Innmarsj med Skedsmo Janitsjar og Skedsmo Skolemusikk
Minikonsert ved Skedsmo Janitsjar
11.30 Eventyrstund i Drengestua
12.00 Minikonsert ved Åsenhagen Tyrolerorkester
13.00 Raumklang underholder
14.00 Tamilsk/sør indisk dans og musikk ved NSN Art
15.00 Skedsmo Western Club - Linedance
16.00 Vi stenger markedet for dagen.
19.00 Huseby Harvest – Høstrock
Entré kr. 350 - aldersgrense 18 år.

Eldar and the Eldarados - Roar Vea Band – Backstreet Girls
Katrina Leskanich (eks. Katrina and The Waves)

 Rundløype på tømmerstokker – balansering
 Tamilske matopplevelser – Kom og smak!
 Roma Mineralvannfabrikk – kom og smak på brusen fra
«Den lille brusfabrikken»!
 Stortingsvalget 2017 – de fleste politiske partiene har stands – få svar
på dine spørsmål!
 Romerike Sopp- og Nyttevekstforening - sopputstilling og soppkontroll.
I tillegg blir det smaksprøver av saft av ville vekster, soppsuppe mm.
Søndag er det Soppens Dag over hele Norden og denne markeres med
en sopptur og soppkontroll. For barna lages det en tursti med
morsomme oppgaver. Her blir det premier å få!
 Salg av vafler, pølser, is, kaker, kaffe, saft og
brus etc. i Hovedbygningen og i Kafé Stabburet

Arr: Helpless Management

Program – SØNDAG 3. september - Huseby Gård
11.00 Friluftsgudstjeneste med barnedåp og kirkekaffe
12.00 Vi åpner markedsplassen
Oppvisning ved Skedsmo Drill
12.30 Huseby familieteater fremfører utdrag fra neste forestilling
13.00 Eventyrstund i Drengestua
13.30
14.30
15.00
16.00

KLOVNEN KNERTEN underholder!
Kaninhoppekonkurranse - Hoppeklubben
Oppvisning ved Skedsmo Tan Gun Taekwondo
Husebymarkedet stenger for i år.

