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Gruppa Honest John har konsert i 
Bærum Kulturhus torsdag klokken 
20.00. I omtalen heter det at 
Honest John henter inspirasjon fra 
flere hold, blant annet hollandsk 
frijazz, brasiliansk musikk samt 
komponister som Anton Webern. 
Musikken har blitt beskrevet som 
særpreget og høyst original.
Honest John ble startet i 2011.

Honest John  
til Sandvika

Julekos. Flere hundre 
møtte opp til Bærum 
Husflidsforenings 
julemarked på Wøyen 
gård i helgen.

– Vi har nærmere 30 utstillere og 
nå koker det her, forteller daglig 
leder i foreningen, Annechen Ree 
fornøyd. 

Og hun underdriver ikke, det 
hvite huset på gården er fylt av 
mennesker i alle aldre som har 
kommet for gode, håndlagde pro-
dukter. 

– Vi har mange fine ting, for 
dette skal være gode husflidspro-
dukter. De blir vurdert av en jury, 
så det må være godt håndverk og 
være laget av produsentene selv, 
sier hun.

Godt lag
Alle vegger, kriker og kroker er 
fylt med hjemmestrikk og annet 
håndverk – votter, luer, nisser og 
fyrstikkholdere. 

Og flere av damene som har 
utstilling kan fortelle at salget har 
gått strålende. 

Lise Sønstegaard, Inger Bjørn-
bakken og Emily Mohn Johanssen 
koser seg godt i kroken sin, der de 
selger litt av hvert, blant annet 
tasker til å putte ladere og andre 
elektroniske duppeditter i, det er 
nemlig viktig å følge med i tiden. 

– Ja, det blir verre og verre, nå 
må vi også forholde oss til Vipps, 
spøker Bjørnbakken. 

De tre utstillerne er alle for-
nøyde med dagen – og enige om 
at flere burde bli med i Husfliden.

– Jeg blir ikke lei. Her er det 
en god kombinasjon av hyggelige 
mennesker og at vi lager kreative 
ting, smiler Johanssen.

Kom helt fra nord
Inne på vevstua samler vennin-
nene Raija Asplund og Henny 
Foslund seg rund Randi Ihle-Han-
sen som sitter og vever. De har 
med seg barnebarna sine Anna 
Solli og Adine Smevik. Med store 
øyne følger de med mens Ihle-
Hansens trer og sveiper. 

– Jeg elsker dette stedet – 
Wøyen gård. Hver gang jeg er i 
Bærum besøker jeg gården, fortel-
ler Asplund som er på besøk hele 
veien fra Bardu i Troms. 

– Julemarked og lignende er 
veldig flott. Jeg har handlet litt 

julegaver her og fått i meg litt 
julekaker og kaffe, det er kos!

Plass til mange fler
Hanne Prydz Aspelund skal overta 

som leder på nyåret. Hun fortel-
ler at de ønsker seg enda flere 
og gjerne yngre medlemmer, for 
snittalderen i foreningen er på 
rundt 60 år. 

– Det er plass til menn også, 
sier hun. 

Foreningen planlegger også å 
starte opp dreiekurs, som Prydz 
Aspelund håper skal tiltrekke flere 

menn. I tillegg har de en rekke 
kurs for barn.

Ludvig Gundersen
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Julemarked på tradisjonelt og håndlaget vis

Julekos med husflid

TRADISJON: Raija Asplund og Henny Foslund, sammen med barnebarna Anna Solli og Adina Smevik fulgte spent med da Randi Ihle-Hansen viste frem 
hvordan man lagde klær i gamle dager.  ALLE FOTO: LUDVIG GUNDERSEN

STORKOS: Emily Mohn Johansen, Lise Sønstegaard og Inger Bjørnebakken 
stortrives i selskap med resten av Bærum Husflidsforening.

NY LEDER: Det blir store sko og fylle etter nåværende daglig leder 
Annechen Ree og Hanne Prydz Aspelund føler seg spent på å ta over. 


