
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  
  

 

Torsdag 5. september – søndag 8. september 

Fri entré 
Arrangører: Lag og foreninger på Skedsmokorset og omegn  

koordinert av Skedsmokorset Kulturforum og Skedsmo Samfunnshus 

Husebymarkedet 2019 

trivelige Skedsmokorset ! 



Husebymarkedet 2019:  

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.  

Også i år vil Skedsmo Senter stille sine parkeringsplasser gratis til disposisjon 

– uten tidsbegrensning - i perioden 5. – 8. september.  

Dersom kornet blir høstet inn i tide blir det også gratis parkering for utstillere 

og besøkende på Husebyjordet.  

  

Velkommen!  
 

Lørdag 7. og søndag 8. september:  

➢ I år er det kommune- og fylkestingsvalg og de fleste politiske partiene vil 

ha stands – Benytt sjansen til å få svar på hvilket parti og kandidater som 

fortjener din stemme! 

➢ Planavdelingen i Skedsmo kommune vil ha stand hvor de vil informere om 

områderegulering for Skedsmokorset øst og være oppstart for et 

omfattende medvirkningsopplegg for områdereguleringen, med ulike 

medvirkningsaktiviteter. 

➢ Lokale lag og foreninger har stands hvor du kan få informasjon om og 

melde deg på ulike fritidsaktiviteter. 

➢ Resteloppemarked ved Skedsmo Skolekorps  

➢ Brukt- og antikkmarked 

➢ Håndarbeids- og husflidsprodukter  

➢ Salg av honning og spekemat  

➢ Demonstrasjon og salg av tredreiingsprodukter 

➢ Smaksprøver fra Roma – Den lille brusfabrikken 

➢ Skedsmo Bygdemuseum:  

o Utstilling i Grisehuset «Barn og lek i Skedsmo på 50/60-tallet»  

o Utstilling i Drengestua: «Fattig i Skedsmo for 100 år siden»  

ved Skedsmo bygdemuseum, Skedsmo Historielag og Huseby gårds venner 

➢ Salg av vafler, pølser, is, kaker, kaffe, saft og brus etc. i Hovedbygningen 

og i Kafé Stabburet  

 

 

 
 Torsdag 5. september – Skedsmo Senter 

19.00 Gratiskonsert med Kirsti Sørlie Hansen og Joachim Svendsen 

20.00 Trekning av VW E-up 

 Arr: Skedsmo Senter 

Fredag 6. september – Huseby Gård 
18.00 Huseby Young Harvest – Høstrock for ungdom 

 Twisted – Flaming Youth – Isold – Tiril & Hedda m. band 
 - Oscar Monsrud – The Wonders – brenn. 

Fri entré – ingen aldersgrense 

Arr: Ungdomsutvalget på Skedsmokorset og Helpless Management 

Lørdag 7. september – Huseby Gård 
11.00 Vi åpner markedet 

 Innmarsj med Skedsmo Skolekorps 

12.00 Eventyrstund i Drengestua 

13.00 KLOVNEN KNERTEN underholder! 

14.30 Om Vikingspelet «Ragne» på Huseby Gård 

Ved Husebyspelene 

16.00 Vi stenger markedet for dagen 

19.00 Huseby Harvest – Høstrock 

Bex Marshall (UK) – brenn. – Supersofa – Violet Road 

Entré kr. 400 – aldersgrense 18 år.  

 Arr: Helpless Management 

Søndag 8. september – Huseby Gård 
11.00 Friluftsgudstjeneste 

12.00 Vi åpner markedsplassen 

Young Voices underholder 

12.30 Eventyrstund i Drengestua 

13.00 Oppvisning ved Skedsmo Drill 

14.00 Linedance – Skedsmo Western Club 

15.00 Oppvisning ved Skedsmo Tan Gun Taekwondo 

16.00 Husebymarkedet stenger for i år 


