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SUMODISKO: Ungdommens Hus inviterer nok en gang  til 
sumodisko.  FOTO: UNGDOMMENS HUS

For tredje gang inviterer 
Ungdommens Hus til 
SumoDisko.

RØROS: Ungdommens Hus  
skal i samarbeid med Os Fri-
tidsklubb og Allak'en Holtålen 
arrangere 4 artige og interes-
sante fellesarrangement for 
våre stolte klubbere i skoleå-
ret 2016/17. Paintball i sep-
tember og Stand Up i oktober 
er unnagjort. Nå er det Sumo-
Disko onsdag 7. desember.

- Ungdom får gode opple-
velser om de er med å arran-
gere eller bare dukker opp på 
arrangementene.  Det å prate 
sammen og treffes, ha det gøy 
og skape nye relasjoner er det 
viktigste dette klubbsamar-
beidet driver på med. Trivsel, 
trygghet, toleranse og innhold 
på de unges egen arena, egne 
ideer og interessefelt. Samar-
beid gir uansett gode erfarin-
ger og vi lærer om og av hver-
andre, skriver Ungdommens 
Hus i en pressemelding. 

- Et mål er selvfølgelig å få 
inn nye klubbere, både gutter 
og jenter. Og med gode arran-
gementer og aktiviteter så er 

jo dette en positiv faktor for at 
nye unge legger merke til 
klubbene våre.

 - I tillegg til medlemmene 
på klubbhusene våre, invite-
rer vi barn og unge som synes 
arrangementene høres spen-
nende ut, og tiltrekker seg fri-
tidsklubbene via klubbere, 
venner, skole, trening, media 
og vårt gode rykte. Slike dager 
når det skjer noe ekstra er jo 
bare positivt for klubbene og 
vi viser klubbarbeid og felles-
skap fram på en skikkelig 
måte. Av erfaring dukker det 
heldigvis opp unge som ennå 
ikke har et forhold til klubbe-
ne og som selv får oppleve 
hvor artig, interessant og fak-
tisk lærerikt det er å kunne 
forme eget hus og egne inter-
esser.

 Det er alltid viktig for sam-
arbeidet at arrangementene er 
gratis for de unge.

- Kretsen er godt forberedt 
for å skape nok et flott arran-
gement, gode opplevelser og 
stor trivsel! Dette er vårt tredje 
SumoDisko-arrangement.

 

Inviterer til 
SumoDisko

SUMODISKO

TRØNDELAG: I årboka til 
Sverresborg Trøndelag Folke-
museum og Sør-Trøndelag 
Historielag har redaksjonen i 
år valgt temaet folkelig kreati-
vitet. 

Dyktige fagpersoner har 
blant annet skrevet om trøn-
dersk knivkultur, metallsløy-
den til taterne, Mostadmark 
Jernverk, snekkerfaget og bro-
derte åklær i Oppdal. Hjemme-

bryggingens historie blir grun-
dig belyst, likeledes arbeids-
prosessen med å lage et nytt, 
men tidsriktig alter til Haltda-
len kirke som nå står på folke-
museet.

Bygdekunstneren Olav Bu-
deng blir portrettert i en artik-
kel, og teorier om identitet og 
kreativitet er tema for en an-
nen.  

Trønderveven utgis av Sver-

resborg Trøndelag Folkemuse-
um/MiST og Sør-Trøndelag 
Historielag i samarbeid med 
Museumsforlaget. Årboka 
inneholder gode artikler fra 
dyktige fagfolk i Trøndelag. 
Hvert år har vi et nytt tema 
som fenger mange lesere.

Årbok om folkelig kreativitet

inn i Røros, Brekken og Glåmos

t har æ»

SANG: Ibrahim Hadzjaev er en av de fire som spiller Bør Børson Jr.   ALLE FOTO: GURIL BERGERSEN

JOMFRU LAURA: Majlinn Hovdahl Holden sang som jomfru Laura 
Isaksen. 


