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meg & deg

Mote meg hit og mote meg dit,
så er den en narr,der går anner-
ledes enn alle andre folk i landet.

LUDVIG HOLBERG

I dag har Oddveig (bilde: Oddveig Ulmark) og Oddvin navnedag.
Oddveig er et norrønt navn, satt sammen av oddr, som betyr spiss,
Odd, våpenets viktigste del, og veig av norrønt vig, som betyr strid.
Siste leddet kan også komme fra det norrøne ordet vé som betyr
helligdom, hjem, hjemmets kvinne. Oddvin er kjent først fra begyn-
nelsen av vårt århundre. Navnet kommer av – Odd, spiss, Odd, og
– vin, av det norrøne ordet «vinr» som muligens betyr venn.

Fra minneboken
«Elsk din mann og stopp hans hoser.
Så skal du danse på røde roser.»
Fra Gerd Wicklund Hansens samling
av minnebøker (1890).
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Connie Høyum er et kjent fjes
for Meg&Deg sine trofaste
lesere. Den sprudlende damen
lærte oss å lage de lekreste
julekaker i desember. I fjor
solgte hun så mye utstyr for
leverandøren sin at hun har
vunnet gratis tur til USA.

– Jeg solgte for 314 000. Jeg
kunne nok solgt enda mer hvis
ikke det var for det at jeg tok
ferie, smiler Connie. Hun er
ikke nevneverdig berørt av å
ha solgt kakepyntingsutstyr
for en slik kjempesum.

– Det var faktisk ikke så
veldig vanskelig. Jeg pleier å si
at jeg får betalt for å skravle
med folk og det er jo veldig
hyggelig, smiler hun.

MED REISEBEBER
Det hersker hektisk reisestem-
ning hjemme hos
Connie når
Meg&Deg kom-
mer på besøk.
Kroner er vekslet
inn i dollar. Det er
tørket støv av
passet og koffer-
ten er funnet
frem.

– Jeg gleder
meg veldig, men
samtidig gruer
jeg meg litt til den
lange flyreisen.

Connie skal reise sammen
med fire andre damer som

også har solgt kakeutstyr for
en anselig sum. Connie setter
pris på å få selskap på den
lange turen til Chicago.

– Det er jeg som skal kjøre
leiebilen der borte, det kan jo
bli spennende, smiler hun og
ler blidt.

Connie forteller
at hun skal delta på
et såkalt «Master-
course» i regi av De
Wilton school of
cakedecoration
(kakedekorasjon).

– Det er lagt opp
til at vi skal dekorere
kaker i åtte timer
hver dag, så det blir
nok ikke så mye tid
til å være vanlig
turist.

Turen Connie skal være
med på varer fra 2. til 17. april.
Når hun kommer tilbake igjen

har hun lyst til å lage kurs for
både barn og voksne.

– Denne måten å dekorere
kaker på er faktisk
veldig enkel.
Jeg pleier å
si at hvis jeg
kan klare
dette, ja da
kan alle
klare det, sier
Connie og viser
oss sine kunster.
På en, to, tre har hun
tryllet frem en vakker påske-
lilje av gul marsipan. Klar til å
settes på en kake.

KUNNE INGENTING
På hjemmesiden til Connie
kan interesserte beskue bilder
av de mest fantastiske kaker.
Connie sier at det ikke er noen
stor kunst å kopiere det hun
har gjort.

– Jeg kunne faktisk ingen-
ting før jeg begynte. Det som
er tingen, er å bruke utstyret
så mye som mulig. Da lærer du

veldig mye.
Kristine, datte-
ren til Connie, er

også en dreven
kakepynter.
Moren fortel-
ler at datteren
til stadighet

spør om å få lov
til å bruke utstyret

til å smelte sjokolade. Kristine
viser frem bilder av kaker hun
har pyntet og en lekker liten
påskehare hun har laget i mar-
sipan.

– Hun er nok en potensiell
fremtidig forhandler, ler Con-
nie.

KAREN MORTENSEN
karen.mortensen@ba.no

alt for deig
Connie gjør

For noen er kakepyn-
ting hobby og rekrea-
sjon. Connie Høyum
har klart å gjøre hobby
til yrke. Nå er hun i
USA for å lære mer.

KUNSTFERDIG UTFORMEDE: Kaker kommer til stadighet fra Connie Høyum drevne hender. – Det er enkelt bare du har det riktige utstyret, smiler Connie.
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Til USA for åpynte kakeri to uker

Det er
lagt
opp til

at vi skal deko-
rere kaker i åtte
timer hver dag.

CONNIE HØYUM

For mer informasjon og
bilder av Connie Høyums arbeid:

Se www.connie.no Connies firma
trenger flere forhandlere. Hvis du er
interessert kan du kontakte Connie

på cchoeyum@online.no


