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KUNSTFERDIG UTFORMEDE: Kaker kommer til stadighet fra Connie Høyum drevne hender. – Det er enkelt bare du har det riktige utstyret, smiler Connie.
FOTO: KAREN MORTENSEN

Connie gjør

alt for deig
For noen er kakepynting hobby og rekreasjon. Connie Høyum
har klart å gjøre hobby
til yrke. Nå er hun i
USA for å lære mer.
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.
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lange turen til Chicago.
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– 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.

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 begynnelsen av vårt århundre. Navnet kommer av – Odd, spiss, Odd, og
– vin, av det norrøne ordet «vinr» som muligens betyr venn.
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Fra minneboken
«Elsk din mann og stopp hans hoser.
Så skal du danse på røde roser.»
Fra Gerd Wicklund Hansens samling
av minnebøker (1890).

Mote meg hit og mote meg dit,
så er den en narr, der går annerledes enn alle andre folk i landet.
LUDVIG HOLBERG

