
 

Firma-/avdelingsnavn Beskrivelse av produkt 

Fosslykkja bigård Honning og produkt laget av honning 

Marits Hus Hjemmelaget såpe, hudkremer, urtetinkturer, m.m 

Hanne P Hopstad Div trykk på gjenstander og puter. Div julepynt m.m. 

Mona Witzøe Strikking, hekling, amigurumi og litt decoupage på lykter 

Høugrønning Gård Lammeskinn, garn, smaksprøver økologisk kjøtt, økologisk potet om vi har igjen mm. 

Elisabeth Solberg Strikking (votter, sokker, luer, kofter og gensere) langluenisser, dompaper i ull, 
Onsøyen Gård Lammekjøtt, lefser og tredreide produkter 

Fotspennj Awesome fleecepledd med fotpose som holder deg varm på beina 

Gretes systue Salg av sydde barneklær, vesker, toalettmapper 

Aina Jonli Salg av Norwex rengjøringsprodukter. 

S&S Design ANS Villsauskinn 

Inger Astri Andreassen Sengband, flammaband, strikkadukker/dyr, kulespill , canvas, kort m.m. 

Erling Kuvåssæter Trevarer 

Lillians lefsebakeri Lefser, smultringer, flatbrød, fyrstekake mm 

Grete Skavlan Små figurer og ørepynt av fimo, redesign av gafler og store nisser. 

Solfrid Gåsbakk Rosemaling, litt strikking. 

Ina Van Malsen Hjemmelaget tennbriketter 

AnneMaWeum 
Ulike produkter innen søm, lappeteknikk, quilting. Ulike strikkeprodukter. Gele, syltetøy og 
chutney. 

Kristins kreative hjørne 
Produkter av papir: kort, gaveesker med sjokolade, kalendere, pakkelapper og div. 
Produkter med vinyl: Julekuler, puter, gravlys, bilder, drikkeflasker, kokebok og div. 

Laila Olsen 
Vanter og tova votter til store og små. barnegensere med motiv. f.eks. kaptein 
sabeltann. ullbukser til barn. ullsokker og tova tøffel til store og små. 

Beate Vedø Aarhaug Gaveartikler, duker, lys, lykter, kort. Pyntedukker, pannebånd, halser m.m. 

Annette Negaard Rosemaling på gjenstander, akrylmaling bilder 

Veronica Eggen Tova småstrikk, konfekt og div dekorasjoner av naturmaterialer 

Maureggens gårdsutsalg 
Salg av frosne kjøttvarer fra egen gård. Alt av storfe. Vi har kjøttkaker, 
chilliburger, biff, stek og kvernet kjøtt. 

CHA Glassdesign UB Håndlaget glasskunst 

Oddrun Redesign Smykker av gamle sølvbestikk, mynter etc. 

Lauvåsen sjokolade Salg av sjokolade 

Birgit Hammervik 
Jeg syr produkter som kosmetikkpunger, toalettmapper, grytekluter og utstyr 
til oppbevaring av strikkepinner. 

Natalie Haugen Strikkevarer 

Rita Knutsen  

Saltnes gård Salg av biffkjøtt og spekemat. Julegave og salg av grillburger. 

Teknikk og industriell 
produksjon Salg av kranseoppheng 

Skjetleingull UB  

Levende Lys UB Levende lys 

Dyregjengen UB Ansiktsmaling og visning av dyr 
Det alkoholfrie polet UB 

Alkoholfri drikke av Skjetleinepler 

Sigrid E. Klefsås salg av Selbuvotter,sokker,hjembakt flatbrød,div juledekorasjoner 

Arnljot Sandvik Karamellsaus 

Camp Hagemo Produkter av frilandsgris 
 

https://www.facebook.com/fosslykkjabigaard
https://www.facebook.com/maritsUrterier
https://www.facebook.com/steinaldersau.no/
https://www.facebook.com/onsoyengaard
https://www.facebook.com/Fotspennj
https://www.facebook.com/greteessystue
https://www.facebook.com/lauvasensjokolade
https://www.facebook.com/SaltnesGaard
https://www.facebook.com/levendelysub
https://www.facebook.com/DetAlkoholfriePolet
https://camphagemo.no/

