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Populaert marked i helga
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SKEDSMOKORSER
Kjaerlighetenti1lokalmiljset var ti18 ta og
fmrle p8 n8r Huseby
g5rd inviterteti1
markeddenne helgen.
JAN RUDOLF PElTERSEN

F i r e e Elise Torstensrud fra
R~lingenvar sarnmen med lillesarster Hedvig, pb to &, pb bes0k hos besteforeldrene p i
Skedsmokorset.
- Egentlig ville jeg ha en is,
men sb ble det kj~rlighet,sier
Elise.

Sammenmedbestemor
er stolte av Skedsmokorset
og Husebytunet, fortalte bestemor Irene Torstensrud.
- Her pb Skedsmokorset arker
antall imbyggere. Da er det
godt b ha denne friperlen rnidt
iblant oss. Huseby og mrornridene bruker vi bbde vinter og
sommer. Deter fint b tamed seg
bamebarna hit.
- Vi

BUNADSJENTER: Tove Fernds (ti1 venstre) og CatharinaEdvardy viste fram bdde bunader og folkedrakter.

BEGGEFOTO: TOM GUSTAVSEN

- Det er i alt 40 stands her inne,
kunne markedssjefen, Eivind
Klemp, fortelle.
Klem leder Skedsmokorset
kulturforum og Skedsmo kulturhus, begge mang0rer av Husebymarkedet.
- Vzret betyr mye, men det er
kommet langt flere enn vi kunne d r m e om, sa en fomaryd
Eivind Klemp.
Det er tolvte &et pb rad det
populzre markedet fyller hus
og plen pb Husebytunet.
- Tidligere var markedet p i
&en. Men dette &et vill vi legge det i September, sarntidig
med
musikkmangementet,
Huseby Harvest, sa Klemp.

- Det tror jeg har vzrt lurt.
Mange har gitt positive tilbakemeldinger pb tidspunktet.
Utstilleme var for det meste
lokalebidragsytere. Deltakelsen
er gratis, og inngangen like&.
- Med dette markedet prmer
vi bvise bredden vi kan by p i for
lokalmijset v%-t her pb Skedsmokorset, sier Eivind Klemp.
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Bunader
Tove Fem% fra ctKorsetn viste
frarn Romeriksbunaden, som
hun ~ b t aseg:
r b montere og:brodere.
- Deter tre varianter av Rome-

-

-

riksbunaden, ogjeg syr den modellen som heter L40, fortalte
Tove Fern%.
- Jeg broderer og monterer, og
bmker 36 mheder pb dette. Da
forst& man at det ikke g& an 5
ta seg timebetalt. det ville ingen
ha rbd til. Jeg gjm dette fordijeg
syns det er morsomt og gjeme
vil ta vare p i gamle tradisjoner,
sa Tove Fembs.
Ved siden av bunadene syr
Tove og& drakter, gjeme etter
kundenes egne msker.
SkedsmoTae Kwondo-klubb
der allejentene ~ e j l a n er
d ffied; VELSMAKENDE: Firedringen Elise Torstensrudmed sin tro-drige
hadde og& stand pb markedet. snster Hedvig koste seg med bdde kjaerlighet og bestemor.
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