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Wøyendagen. 105 
millioner år gamle 
fossiler og nyttevekster 
tiltrakk seg flere hundre 
besøkende til den årlige 
Wøyendagen.

Det flokket seg til foran stein-

boden til Erlend Bamble da 

Wøyendagen, i regi av Bærum 

Husflidsforening, åpnet på Wøyen 

gård. 

– Alle steinene har ulike egen-

skaper, forteller Bamble og viser 

frem et skrin med 105 millioner år 

gamle Ammonitt-fossiler funnet 

på Madagaskar. 

Inger Lise Rasmussen fra Ryk-

kinn er mer opptatt av noen lyse-

rosa steiner. 

– Dette er rosenkvarts. Jeg sam-

ler på disse. De skal gi energi og 

tar opp urenheter i lufta. Jeg har 

en stor rosenkvarts ved siden av 

datamaskinen, forteller hun. 

Flere utstillere enn i fjor
25 utstillere solgte alt fra luer og 

fargerike bukser til kniver, kurver, 

planter og ramsløk fra Ramsåsen 

på Skui. Bodene ble godt besøkt, 

ifølge Bærum Husflidsforenings 

daglige leder, Annechen Ree.

– I fjor var det 16 utstillere, så 

det er flere nå i år, men tidligere 

har vi hatt enda flere, forteller 

hun. 

10 prosent av inntektene fra 

salgsbodene går til Bærum Hus-

flidsforening til videre drift. 

– Vi har også lynlotteri og sel-

ger kaker og sveler til lave priser, 

og dette gir gode inntekter til oss, 

forteller hun.  

Hest og kjerre
For 20 kroner turen kunne man 

sitte i en vogn som to dølehester 

med bjelle rundt halsen trakk mel-

lom bodene på Wøyen gård til stor 

stas for markedets yngste skare. 

Lille Sonja Hjelmervik (2) fra 

Eiksmarka fant seg en duslilla lue 

til seg og en dusblå til lillebror. 

Luene var strikket av Thrine Hjor-

thaug og moren Anne Thormod-

sen. 

Bærum Hagelag var også repre-

sentert blant salgsbodene på 

Wøyendagen og viste frem store 

plakater med planter som er bie-

vennlige og når de blomstrer i 

løpet av sesongen.

– Det er medlemmene i hagela-

get som har dyrket frem plantene 

vi selger i dag, sier Ane Ramne-

fjell, sekretær i hagelaget. 

Solsikke
Familien Steine fra Tanum har 

sikret seg ambeljordbær-planter, 

bondepion, solsikker og bladliljer 

til hagen. 

– Resten av helgen kommer vi 

til å være ute, sier mor Sunniva. 

Barna Aurora (11) og lillebror 

Theodor (2,5) får konkurrere om 

hvem sin solsikke som blir høyest 

i løpet av sommeren. 

Stine Vorren

redaksjonen@budstikka.no

Bærum Husflidsforening arrangerte den årlige Wøyendagen 

Laget liv og svelerøre

HANDLET TIL HAGEN: Barna Aurora (11) og Theodor (2,5) og mamma Sunniva Steine (38) fra Tanum har sikret seg ampeljordbærplanter til hagen.  ALLE FOTO: TRINE JØDAL

POPULÆR: Steinboden til Erlend Bamble var svært populær. Her med Inger 
Lise Rasmussen fra Rykkinn.

SVELER: Bærum Husflidsforening solgte velduftende sveler og vafler under 
Wøyendagen.

fakta

 ■ Arrangeres hver vår av Bærum 
Husflidsforening på Wøyen gård. 

 ■ Årets markedsdag hadde 25 utstillere. 
 ■ Årets Wøyendag var den 23. gangen 
husflidsforeningen arrangerte sitt 
vårmarked. 

 ■ Utstillerne betaler 10 prosent av inn-
tjeningen i løpet av dagen til Bærum 
Husflidsforening.

 ■ Pengene blir brukt til videre drift.

 ■ Foreningen er Norges største hus-
flidslag med 521 medlemmer per 
31.12.2014.

 ■ Foreningens formål er: Å fremme god, 
norsk husflid — kulturelt, sosialt og 
økonomisk. Samtidig ivareta gamle 
husflidstradisjoner gjennom tidsmes-
sig og god husflid. 
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