
Velkommen til verksteder på skolen for produksjon til 
Julemarkedet 2016 
 
Å delta på verksted koster 200 kroner som betales kontant på 
verkstedet. Dette dekker materiell. Å delta på verksted er sosialt, 
lærerikt og en fin måte å lage varer til markedet. Påmelding med navn, 
klasse og verksted du ønsker å delta på sendes til 
ninon@onarheim.com innen 11.november. Velkommen! 
 

-   Snekkerverksted lørdag 12. november 12-16 og søndag, 13. 
nov. 11– 16 

 
-   Lag juleengler i ull søndag 13. nov. 11– 16 

 
-   Pepperkakeverksted søndag 13. november 11– 16 

 
-   Tekalender-verksted søndag 13. november 11– 16 

 
-   Kranseverksted torsdag 17. november 18- 21 

 
Mer informasjon om verkstedene: 
 
Snekkerverksted i Sløydsalen, 12.november 12- 16 og 13. 
november 11- 16 
Her skal vi snekre og male skjold og sverd og noen nye produkter 
verden ikke har sett maken til. Deltakere tar med stikksag og 
pussemaskin. Fredrik Martinsen leder verkstedet og gir god veiledning 
underveis til både nybegynnere og kyndige folk. De som er på dette 
verkstedet leverer ikke varer til ”Salget”. 
 

 



 
 
Pepperkakepinneverksted på Skolekjøkkenet, 13. Nov. 11- 15 
Her skal vi bake og pynte pepperkakekjærligheter. Deltakere tar med 
kjevle, forkle, et tomt, rent syltetøyglass og noe morsomt å pynte 
pepperkakene med. Mål for hver deltaker er å bake og pynte minst 45 
pepperkakepinner som selges for kr 10 pr stk. De som deltar på dette 
verkstedet leverer ikke varer til ”Delikatessen”. 
 

  
 
 
Tekalender –verksted, håndarbeidssalen, 13. Nov. 11- 16 
Tekalendere er populært og blir ofte utsolgt på markedet, derfor lager 
vi flere i år på eget verksted.  Janne Martinsen kjøper inn deilig, 
økologisk te og leder verkstedet. Nytt av året er at kalenderne lages 
med avispapir og sider fra magasiner i stedet for gavepapir. Ta med 
gamle aviser og blader som kan ofres! De som bidrar lager 4 
kalendere hver. De som er på dette verkstedet leverer ikke varer til 
”Salget”. 
 

 
  



 
Waldorfs ullengler, verksted i håndarbeidssalen søndag 13. 
november 11-16 
Ullengler er populære på våre markeder. Toving av julefigurer og pynt 
er lettere enn du tror. På verksted skal vi lage enkle figurer. Med bruk 
av nålefilting og tråd lager vi flotte engler og julepynt. Verkstedet 
passer for store barn og voksne. Anna Mironova leder verkstedet. 
Målet er at hver deltaker lager 4-5 produkter til englerommet. De som 
er på dette verkstedet leverer ikke varer til ”Salget”. 
 

 
 
Kranseverksted, skolekjøkkenet 17. November 18- 21 
Her skal vi lage adventskranser og kvisthjerter. Ta gjerne med tynne 
hengebjørkkvister hvis du har trær i nærheten du kan høste fra, 
kongler, vakre grener med bær osv. Mål for hver deltaker er å lage 
minst 1 krans som selges for kr 250 pr stk og og 2 kvisthjerter som 
selges for kr 100 pr stk. Thor Andre og Tine leder verkstedet denne 
gangen. De som er på dette verkstedet leverer ikke varer til ”Salget”. 
 

 
 
 
Hver families bidrag til salget på markedet: 
 



•  5 ting til salg av hjemmelaget håndarbeid/ håndverk pr familie til 
en samlet salgsverdi på minst 400 kr. Varer som selger godt er 
eksempelvis: Strikkeplagg som sjal, luer, skjerf, luer. Søm av 
skoposer, badesaltposer, julestrømper, julekalender, juleløper. 
Lyseffekter som telysholdere, pyntede fyrstikkesker, støpte lys, 
rullelys. Snekrede sverd, økser, skjold, stylter. Julepynt, tovede 
epler og nissedukker. Rene farger og ren stil selger godt og i 
englerommet er det fint med hvit og grønn julepynt. Pynt fra 
naturen som kvisthjerter, kranser og ullengler har vært populære. 

  
•  5 matvarer til delikatessen pr familie. Her er varer som selger godt 

både ting som kan spises med en gang, som kandiserte epler, 
marsipan, pepperkakehus, brød og liknende, men kanskje mest 
slikt som kan lagres og gis bort til jul: safter, syltetøy, géle (for 
eksempel rognebær), oljer, pesto, chutney, tapenade, sild, 
knekkebrød, brente mandler, pepperkakepinner/pyntefigurer, 
kransekake og konfekt. NB! HUSK ETIKETT MED 
INNHOLDSBESKRIVELSE! 

•  15 premier til fiskedammen fra hver familie. Nytt av året: 
premiene trenger ikke være innpakket. Premiene bør helst kunne 
passe til både gutter og jenter og er småting til ca 20 kr tingen. 
Vi ønsker premier som viser en bevisst holdning til kvalitet. 
Ting tilsvarende rimelige kalendergaver som du ville gitt til ditt 
eget barn, som tegnestifter, blyanter, sprettballer, badekuler, spill 
etc. Søstrene Grene, Bokhandelen, Såpe er eksempler på steder å 
handle. Prisen på markedet vil være kr. 15,- pr fisketur. 


