
Det blir sang fra flere ver-
denshjørner når et kinesisk, et 
amerikansk og et sveitsisk kor 
kommer til Oppdal 18. juli. Og 
I tillegg til et barnekor med 22 barn fra 
Beijing i Kina, får Oppdal besøk av et kor 
fra California med 35 sangere. Korene er i 
Trondheim denne uka i juli hvor de deltar 
i Coralua Trondheim, som er en interna-
sjonal korfestival der noe av opplegget 
for korene går ut på å dra ut og opptre 
for publikum i henholdsvis Trondheim,  
Oppdal og Røros. 
    Foruten de to forannevnte korene, 
kommer også et blandakor fra Sveits til 
Oppdal, ifølge Haftor Skjelstad, leder for 
Pilegrimsutvalget i Oppdal, som er vert-
skap for sangerne.
  –  Det at de kommer er noe som er gitt 
oss, sier Skjelstad begeistret og viser til at 
Oppdal også sist sommer fikk besøk av et 
kor fra Kina som deltok i den årlige kor-
festivalen.
  Mens korbesøket da medførte opptre-
den i OMM og kulturhuset, blir det denne 
gangen i kirka, ifølge Skjelstad.  

BESTILLINGSVERK
     Selve hovedarrangementet under årets 
Pilegrimsdager, blir likevel lørdag 27. juli 
da Gjermund Larsen og Trondheimsolis-
tene holder konsert i Oppdal. 

  – De framfører bestillingsverket, «En pi-
legrim», sier Skjelstad.
    Den offisielle åpningen av Pilegrimsda-
ger skjer imidlertid allerede onsdag i for-
veien, 24. juli, ifølge medlem i pilegrims-
utvalget, Ivar Horvli.
    – Da blir det en videreføring av utstillin-
gen vi hadde i fjor der vi skal presentere 
en fotoutstilling med spesielt fokus på 
Stavåkirka, sier Horvli. Han legger til at 
publikum da vil få vite mer om georadar-
undersøkelsene fra området hvor kirka 
skal ha ligget.
    Til å kaste et historisk lys over det hele, 
vil Dag Bertelsen holde foredrag om kirke- 
og pilegrimshistorien i Oppdal. Som i fjor 
skjer dette også denne gang i kulturhus-
galleriet, der tema for utstillingen er, «Pi-
legrimsspor og kyrkjeminne i Oppdal».

MILJØVANDRING
    Påfølgende dag, altså 25. juli, blir det 
skumringstime i St. Mikaelskapellet i 
Vinstradalen, ifølge sokneprest, Øyvind 
Vognild.  
  – Sverre Stenkløv vil spille saksofon, og 
det blir salmesang, sier Vognild og tilføy-
er at helselaget på Driva varter opp med 
skumringskaffe. Det blir dessuten et kort 
foredrag av Vidar Rise, som vil fortelle om 
gravfeltet på Rise og den berømte Rise-
engelen. 
    Før konserten med Larsen og Trond-
heimsolistene på lørdag, blir det organi-
sert lokal vandring til St. Olavsbrønnen, 
en miljøvandring på Lønset etter Kløvsti-
gen fra Horvli til Sliper. Dette er vandring 
i fin natur på gammel ferdselsvei med rik 

historie. 
    – På Øvre Sliper er det et minne etter 
en hellig kilde; St. Olavs-brønnen. Der 
blir det en markering ved det nye glass-
korset, forteller Inger Helen Ishoel Olsen, i 
i pilegrimsutvalget. 
   – På tilbaketuren går vi den såkalte post-
veien, skyter Horvli inn og legger til at 
lokale vandringsverter vil bidra med sin 
historiske innsikt underveis. 

FERDAMAT
28. juli blir det pilegrimsmesse i Oppdal 
kirke med musikk av blant annet Andreas 
Bjørkås og Sverre Stenløkk. Mens pile-
grimskoret stiller som forsangere til fel-
lessangene. 
    –  Så blir det ferdamat etter gudstje-
nesten. Et knytte med lokal mat og god 
drikke, forteller Aase Anita Midtskog i pi-
legrimsutvalget. 
    Skjelstad legger til at han har invitert 
prosjektlederen for Kongevegen over 
Dovrefjell, Marit Johansen, og at hun etter 
gudstjenesten vil holde et kort foredrag 
om den pågående opprustingen av Kon-
gevegen og Vårtigen. 
    Skjelstad understreker at arrangemen-
tene under sommerens Pilegrimsdager, 
er like mye myntet på sommerturister, 
hyttefolk og de fastboende som på pile-
grimer. 
    –  Dette er et arrangement for Oppdal 
og for å sette Oppdal på kartet, sier Skjel-
stad.  

TORSDAG 20. JUNI 201930 OPPLEVELSER

Lokker med internasjonale kor

17. november kommer Lars Monsen til 
Oppdal kulturhus, for å presentere sin 
nye bok «Mitt liv». Da er det nok duket 
for et nytt møte mellom de to turkomp-
isene Monsen og Tare Teksum som reiste 
Norge på langs sammen sommeren 2010, 
i serien «Ingen grenser» som de for øvrig 
hanket inn Gullruten for. I foredraget 
forteller han ikke bare om om fantastiske 
opplevelser fra sine utallige ekspedis-
joner, men også om mange nær-døden 
opplevelser og den overnaturlige siden 
av livet hans, samt et alkoholforbruk som 
kunne ført livet i en annen retning.

Astrid S spiller nedstrippet konsert i 
Olavshallen 11. september. Det annonser-
er hun selv på Instagram. Til Adresseavis-
en sier hun at låtene er skrevet akustisk i 
utgangspunktet, så det er ikke vanskelig 
å finne tilbake til dette uttrykket.

Kristi Hoel er nominert som årets unge 
radioprofil når radiobransjen har sin egen 
prisutdeling i september. Prix Radio er 
en årlig prisutdeling og bransjefest for 
alle som jobber i og med radio i Norge. 
Oppdalsjenta, som i flere år var sommer-
vikar i OPP og Radio E6, har gjort seg 
bemerket som reporter i P3-nyhetene, i 
Norgesglasset og andre programmer, og 
kanskje spesielt som nyhetsoppleser med 
tydelig oppdalsdialekt på direkten.

Uansett om du orienterer, eller skal 
sende et brev, må du finne posten. I år 
er det VM i orientering, og Posten Norge 
har navigert seg fram til ham vi snart kan 
kalle VM-illustratør etter at han i 2017 
lagde frimerker til sykkel-VM! Ragnar 
Aalbu har funnet motiv som passer med 
terrenget, og altså fått til et frimerke til 
det som blir hans andre VM. Aalbu stod 
også bak julefrimerkene i 2018. Nå er 
han i full gang med ny bok. Den har fått 
tittelen «Paisommer», og der får leserne 
også et gjensyn med Aalbus bestefar, 
oppdalingen Orville Aalbu.

Den 34. rennebumartnan åpnes av kul-
turformidler og hoffleverandør til Miche-
lin-hedret topprestaurant når bonde Jon 
Fredrik Skauge fra Fannrem foretar åp-
ningen. JSkauge er forsker, foreleser og 
historiker med spesialkunnskap om stoff-
bruk til bunader. Han driver slektsgården 
Fannremsgården i Orkdal med kun syv kyr 
og en del andre dyr. Av melka lager Jon 
Fredrik blant annet nydelig rømme og 
smør, hvor mesteparten leveres til Heidi 
Bjerkans restauranten Credo

SESONGKLART: Pilegrimsutvalget ved Inger Helen Ishoel Olsen, Bjørgunn Alice Tønnesland, Aase Anita Midtskog, Haftor Skjelstad (leder), 
Ivar Horvli, Øyvind Vognild, Einar Lian Bjørgum og Gjermund Landrø.

Oppdalstræffet lørdag og Åpen dag 
søndag vil føre til at det vil foregå mye 
på Oppdalsmuseet i helga. – Vi har full 
helg, sier museumsleder.

Veteranbilklubben blant annet, og Op-
pdalsbanken er med som arrangører når 
Oppdalstræffet  arrangeres lørdag. Flotte 
biler av alle typer kommer til å stilles ut, 
og Heidi Pawlik Carlson fra Oppdalsmu-
seet røper at det kommer også et riksdek-
kende motormagasin for å dekke begiven-
heten, som arrangeres for andre år på rad.
Mye fin krom og blankt stål vises fram, 
både lokale og tilreisende biler kommer.
    – Vi fyrer på grillen, så det blir ham-
burgere og pølse, og brus, kake og is å få 

kjøpt der oppe. I tillegg blir det omvisning 
klokka 13.
    – Det var godt besøk i fjor, og jeg regner 
med at det blir mye folk i år også, sier hun.
Dagen etter gyver de løs på neste arrange-
ment, når tradisjonelle Åpen dag på Op-
pdalsmuseet avholdes.
    – Da bytter vi type kjøretøy når Gammelt-
eknisk forening kjører inn sine traktorer og 
andre typer doninger, og i tillegg blir det 
aktiviteter og åpne hus. Det blir liv og røre, 
sier Carlson.
  Bygdekvinnelaget kommer, det blir noe 
som skjer i eldhuset, på setra, på hus-
mannsplassen og i smia. 
  Denne dagen får folk mulighet til å kjøpe 
raffelkaku med songraut.

Utstillingen «det lille under» på teksti-
loftet skal vise fram undertøy gjennom 
tidene.
    – Jeg tror det blir en fin og sober utstill-
ing, det er bare å komme og se!

Fyller opp Oppdalsmuseet med biler og liv

Hørt at?

J

L
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De har sunget i koret siden starten 
i 2000, lørdag rensker de strupen 
igjen.
  
På det meste var de 88 sangere. Men selv 
om koret i dag har under halvparten så 
mange medlemmer, har Halldis Hoel Kant 
og Vegard Øverhaug ingen planer om å 
slutte i koret de begynte i for 16 år siden.
  Det var faktisk under en begravelse ide-
en kom om å starte et kor, ifølge Halldis 
Hoel Kant. Hun forteller at hun der kom 
i snakk med Solveig Illøkken Mjøen, Han-
ne Løvrød Granheim og hennes mann Olav 
Granheim.
  Samtalen endte med at de nedsatte ei 
gruppe og Olav Granheim tok på seg opp-
gaven med å dirigere koret. 
  At koret fikk navnet Prosjektkoret, had-
de sammenheng med at også Lars Einar 
Vik var med i gruppa nevnt over.
– Han hadde vært med i et prosjektkor i 
Nord-Trøndelag. Det var der navnet kom, 
sier Halldis.
   Etter ett år overtok hennes bror Olav 
Hoel den musikalske ledelsen av koret. 
Med seg hadde han Aasmund Flaten og 

sammen løftet de to ambi-

sjonsnivået adskillige hakk.  
  – Olav begynte med store arrangement 
og allerede da var Pål Tore Holten, korets 
nåværende leder, med på sidelinjen og 
lærte, forteller Halldis. 
  Med Olav Hoel ble alt større både med 
tanke på arrangement, scene og koreo-
grafi, ifølge Vegard Øverhaug.
– Vi hadde ingen hemninger, og Olav å in-
gen begrensninger. Han fikk med seg folk 
til å sette i gang kostymer.  

FULL IDRETTSHALL
  Det hele tok av med store oppsetninger 
som trakk fullt hus i idrettshallen som i 
forbindelse med konsertene ble gjort om 
til amfi.
–   Jeg husker at jeg brukte å grue meg al-
lerede under den siste sangen til alt arbei-
det som ventet med å rydde ut alle palle-
ne, sier Vegard .
  Da kulturhuset åpnet i 2007 hadde Olav 
Hoel ikke lenger anledning til å fortsette 
å lede koret, som han hadde nedlagt mye 
arbeid på. Sangerne ville imidlertid fort-
sette selv om alle skjønte at epoken med 
store framføringer var over. 
  – Gerd Staverløkk og jeg satte oss ned og 
spurte, hva nå? Vi visste at vi ikke kunne 

fortsette med store show lenger. Vi hadde 
egentlig ikke noen dirigent, men fikk lurt 
Ann Kristin Rosset til å ta på seg oppgaven, 
sier Halldis.
  Hun forteller at koret nå gikk fra å være 
Prosjektkoret til  Kor Livåt. 
  – Vi ville fortsatt bevare lekenheten, men 
visste at vi ikke kunne fortsette på nivået 
vi hadde vært på.
  Rosset utviklet seg som musikalsk leder, 
holdt koret i ånde og bevarte sanggleden 
hos medlemmene fram til i 2014, da hun 
ønsket å gi seg. Klar sto Pål Tore Holten, 
som under sin første konsert med koret i 
oktober i fjor viste at han var rett mann 
for oppgaven.  
 – Vi er så takknemlig for å ha fått Paal 
Tore som leder. Han har vokst med opp-
gaven, er flink til å få oss til å gjøre ting, 
sier Vegard. Haldis er enig. 
 – Han har vært med fra begynnelsen og 
har hjertet sitt i koret.   
  Nå heter de Kor Allegro og lørdag braker 
det løs med to forestillinger i kulturhuset, 

KOR ALLEGRO: Kulturhuset lørdag 18.00 
og 20.30.

Veteraner synger ut igjen

– Club 4 har ikke kjøpt Driva kro og det 
blir ikke en sexklubb, skriver Opdalin-
gen. Det ubekreftede ryktet har avisen 
hørt på bygda, og sladderen slipper 
avisen inn i spaltene. Avisens redaktør 
har med sin fortid i Cupido kanskje let-
tere for å få med seg slike rykter? Uan-
sett kunne han både spre dem og avk-
refte dem i en og samme sak. Jodel kan 
gå og legge seg.

Tidligere OVS-elev Ragnhild Mowinc-
kel sesongdebuterer i helga med et 
stort handikap. Hun brakk hånden midt 
under den siste oppkjøringen. Dermed 
kjører mowinckel World Cup med bruk-
ket hånd.
Mowinckel har byttet skimerke, og 
Molde-jenta, som gikk på Oppdal vid-
eregående skole i fire år, har gått over 
til Head ski. Dermed er hun stallkamer-
at med både Kjetil Jansrud og Aksel 
Lund Svindal.

Lørdag 1. november deles nordisk råds 
fem priser ut, og oppdalingen Ragnar 
Aalbu er en av de 13 nominerte i klas-
sen barne- og ungdomslitteratur. Det er 
Aalbus bok «Krokodille i treet» som er 
nominert, og i tillegg til heder og ære 
får vinneren med seg  nordisk råds pris-
statue «Nordlys» og 350.000 danske 
kroner. Prisen deles ut i København i 
DR Koncerthuset,og prisoverrekkelsen 
overværes av de nordiske og baltiske 
statsministre, nordiske ministre og par-
lematariskere og de nominerte samt 
tidligere vinnere av Nordisk Råds priser. 
Den dansk-svenske sangerinnen Caro-
line Henderson er vertinne. 
Ragnar Aalbu kan du høre på Radio E6 
fredag. Les mer på www.opp.no fredag.

Rennbyggen Stig Aron Frøseth ble i 
helga Skandinavias første og en av ti i 
verden som utfører trikset fremlengs 
salto i freestyle motocross, skriver Op-
dalingen. Stig Aron Frøseth (29) sier 
til Nrk.no at han hadde kun øvd seg 
tre ganger før han satset alt og utførte 
et av verdens farligste triks på moto-
cross-sykkel. – Det er ikke helt naturlig 
å få sykkelen fremover på denne måten, 
og hvis man ikke kommer seg rundt er 
det ganske krise. Da vil man enten lande 
på nakken eller ryggen og få sykkelen 
over seg. Dessuten ser man ingenting, 
man gjør det i blinde, sier Frøseth. – Ikke 
en gang verdensmesteren i motocross, 
Maikel Melero, har klart det, så da 
Melero hadde sett videoen tikket det 
inn en gratulasjonsmelding fra ham. Det 
var ganske kult, smiler Frøseth til stats-
kanalen.

SYNGER: Halldis Hoel Kant og Vegard Øverhaug har vært med fra starten av med Prosjektkoret og lørdag synger de i arvtakeren Kor Allegro.

The Ghost Gang fra Oppdal 
gjenoppstår igjen på Rock-
heim torsdag 3. november.
  For to år siden varmet de 
opp for Pussycats i Oppdal, 
torsdag 3. november plukker 
Knut Vindal fram gitaren og 
antrekket fra 60-tallet for 
å lede The Ghost Gang når 
bandet gjenforenes igjen 
på Rockheim i regi av Pop 
Clubben.Tidligere har op-
pdalsbandet Zaginata spilt på 
Rockheim og Pop Clubben.
  The Ghost Gang begynte 

som et pop/soul-band i 1964 
og holdt det gående i fem år. 
12. april 1969 hadde gruppen 
sin siste spillejobb i Isfjorden 
i Romsdalen, men bandet har 
blitt gjenforent flere ganger 
de siste årene.
  The Ghost Gang gjorde 
comeback blant annet under 
den aller første Oppdal All 
stars i 1991 og for to år siden 
sto de på scenen sammen 
med Pussycats. Gitarist 
Knut Vindal (bildet) lover 
å stille i originalantrekket fra 

60-tallet som han gjorde da, 
og har med seg de samme 
tre fra originalbesetningen, 
Bjørn Roar Angvik, Bjørn 
Erik Tollin og Edin Botten. 
Sistnevnte stepper inn for 
Gudbrand Gulaker på slagverk 
denne gangen. I tillegg 
har The Ghost Gang denne 
gangen også med seg Svein 
Asphaug Dørum på tangenter.
  The Ghost Gang spilte 
forøvrig på Pop Clubben for 
nøyaktig 50 år siden. Den 
gang på Studentersamfundet.

Spøkelsene gjør comeback

Hørt at?

J

L

UTSTILLING
Gammelt og nytt,
enkelt og fargerikt,
keramikk og male-
rier. Det er en fin
blanding når kunst-
laget åpner høstut-
stillingen fredag.
Åse Fredriksson (bildet) er utdan-
net ved La Trobe University i Aus-
tralia, og oppdalsjenta viste fram
sine første bilder i hjembygda i
2005. Den gangen bodde hun i
Australia der kunststudiene ble av-
sluttet samme år.

Nå er hun tilbake i kulturhuset
der hun også viste fram bilder
under åpningsutstillingen i 2007 og
i sin egen separatutstilling
«Mellom ord» i 2007. 

Denne gangen viser hun fram noe
gammelt, men mest nye bilder malt
det siste halvåret. De har et helt
annet preg enn de gamle, forteller
kunstneren selv til OPP.

– De siste bildene jeg har
malt er mye lysere, og
jeg har nok ikke så
store felt med farger
lenger. Jeg er nok like
mye abstrakt som fi-
gurativ som før, akku-
rat det har ikke endret
seg, 
– Er det livet som avspei-
ler seg i bildene når de blir
lysere?
– Ja, delvis. Det er nok en

kombinasjon av alle slags
inntrykk jeg har fått det siste
halvåret. Samtidig krever
oppbygging av felt med far-
ger mye arbeid. Det er en-
klere å male tynne lag og
linjer. Det er mer effektivt,
for jeg har ikke så mye tid,

sier
Fred-
riksson 

Nå bor 31-åringen i
Trondheim sammen med
sin australske ektemann,
som selv er grafiker. For
tiden er Fredriksson
opptatt med studier i
kulturminneforvaltning
ved NTNU og jobb på
Mitt Skattekammer. 

Og kanskje finner pu-
blikum i helga nye skat-
ter blant maleriene til
Fredriksson?

– Ja, jeg håper det. Det
er en del henvendelser

og nysgjerrighet rundt bildene mine, sier
Fredriksson som innrømmer at det er med
blandede følelser hun stiller ut i hjem-

bygda der hun kjenner mange. 
– Men denne gangen er det sammen med

noen andre og jeg står ikke alene om utstil-
lingen. Det er deilig og dermed kan jeg selv

slappe av litt i bakgrunnen, sier
31-åringen som selvsagt er til
stede under åpningen av utstil-
lingen fredag kveld.

KERAMIKK
For Fredriksson er ikke alene.
– Vi bestemte oss for at vi ville

ha Åse på høstutstillinga i år, men
vi ville også ha med keramikk. Vi
fikk tips og sjekket flere, og er glad
for å ha fått Ingeborg Rørvik

Lejon sammen med Åse, sier leder i
kunstlaget, Guri Conradi. 
Sammen med Astri Fjøsne

Berge var hun hjemme hos Åse
Fredrikssons far Kjell for å hente
med seg bildene som datteren skal
stille ut fra fredag av. 

Maleriene hennes vil dekke mes-
teparten av veggplassen, mens
resten av utstillingen er overlatt
til keramiker Ingeborg Rørvik
Lejon. 

Hun er utdannet ved Kunstde-
signskolen i Oslo og har sitt eget
Mekko Atelier og galleri i hjem-

byda Volda. Rørvik Lejon har en rekke utstil-
linger bak seg over store deler av Norge, og
lagde også en gave til operasjef Bjørn Simen-
sen da Den Norske Opera åpnet sitt nybygg i
Oslo i 2008. 

SYNGEDAMER
Simensen fikk der sin egen spesialdesignede
variant av den populære syngedamen som
Rørvik Lejon har skapt i keramikk. Disse blir
også utstilt i Oppdal kulturhus i utstillingen
som åpner fredag.

Totalt stiller hun ut 58 ulike stengodsarbei-
der i helga, blant annet syngedamene og flere
ulike typer veggpryd som hun selv kaller sin
brukskunst.

Conradi er glad for at kunstlagets høstut-
stilling har fått sine faste rammer etter et om-
flakkende liv i mange år. 

– Vi brukte både Sagtunet, Torgsentret, Au-
nasenteret og Nor. Vi dro rundt på legd. Det
er godt å ha et eget lokale som er innreda for
formålet, sier Conradi som har 120 medlem-

mer i kunstlaget.
– Det er plass til flere, og en

trenger ikke være kunstner
for å melde seg inn. Tre fjerde-
deler av medlemmene er slike
som oss som bare er opptatt av
kunst og gjerne vil ha et kunst-
lag i bygda, sier Fjøsne Berge til
OPP.

PER ROAR BEKKEN
perroar@opp.no
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174895236
396724815OPP vil hver uke

presentere en
sudoku for våre
lesere. Hvert tall
fra 1 til 9 skal
bare stå én
gang  i de verti-
kale og de hori-
sontale linjene,
samt i hver av
de ni boksene. 

Løsning på forrige ukes sudoku:

S U D O K U

Geir Kleven, 35, jobber
på Byggmakker

Hvordan har du det?
– Jo, jeg har det bra jeg! 

Planer for helga?
– Jeg har arbeidslørdag, og
så blir det After-sau!

Hva synes du er det
beste med Oppdal?
– Allsidigheten.

Og det verste?
– Bygdesladderen og ikke
minst janteloven.

Eiendomsskatt:
– Er det ikke fritak de ti
første åra etter at man har
bygd da? He he he...

Favorittuttrykk:
– Det kommer jeg ikke på.

Favorittsted:
– Åråsen.

Favorittmat: 
– Spaghetti til hverdags og
pinnekjøtt til fest.

Utfordrer: 
Stian Aalmen

Har du arrangement, møter eller aktiviteter du ønsker omtalt i Oppdalguiden i avis og på opp.no? 
Gi oss beskjed på telefon 72 42 40 04 eller på epost til redaksjonen@opp.no. OPPDALGUIDEN

Tv eller bok? ✗

Godstolen eller tur? ✗

Kjøtt eller fisk? ✗

Øl eller rødvin? ✗ ✗

Syden eller fjellet? ✗ ✗

VANSKELIGE VALG:

BRENNHETE TEMA:

M I N  H E L G

Fem fulle forestillinger - «Knerten» tok
Oppdal med storm sist helg.
– Vi hadde på forhånd vurdert fem forestil-

linger av Knerten som nok, men etter helgas
trøkk er det bare å ta av seg hatten for kinopu-
blikum i Oppdal, sier kinosjef Morten Haagen-
sen. Fem fulle forestillinger med 564 personer
så filmen i helga.

– Nå er det bare å se frem til kino i storsalen.
Den kapasiteten hadde vi trengt i helga, sier
Haagensen som vil få en kinosal med over tre
hundre seter neste år når storsalen blir gjort klar
for digital kino. 

– Premiereforestillinga var utsolgt et par dager
i forveien, og mange skuffede gikk nok dess-
verre glipp av Knerten i helga på grunn av den
lille kapasiteten vi har på slike filmer, forteller
Haagensen som lover at «Knerten gifter seg» vil
gå på kino til over høstferien.

Fredagens premierefilm er den andre filmen i
serien om Anne Cath. Vestlys trepinne, og den
tredje er under innspilling.

Det er ikke bare i Oppdal unge og gamle elsker
Knerten. I løpet av sin første helg på norske ki-
nolerreter ble det solgt 96 894 billetter til fil-
men!

FAST PLASS: Etter at høstutstillingen har levd et nomadeliv i flere år, er Guri Con-
radi (t.v.) og Astri Fjøsne Berge glade for å ha funnet fasdt plass i kulturhuset.

Blander kunstnerduo

Knerten er kongen i kino-Oppdal

SUDOKU

Skiferleiligheter er populære. Det 
røkker til i lommeboka.

Pelsdyroppdrettere sliter. Som 
bergenserne sier: Det går på 
reven.

SUDOKU

Gjevilvatnet er fullt. Nå renner 
det ikke lenger over for båteierne.

Ingen nåde for pelsdyrbøndene 
som ble flådd før skinnet er solgt.

MORGAN FRELSØY
morgan@opp.no
908 48 848

Fra åpen dag på museet i fjor.


