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NAVNEDAG

I den katolske tiden var fredag fastedag, og de gamle
lovene satte strenge straffer for brudd på fasten. Fredag
ble regnet som en ulykkesdag, da alt vil komme til å gå
galt.

20. oktober er navnedag for Henrik og Hermann.
Henrik er en avledning av det tyske Heinrich, der første
ledd betyr «hjem» og annet ledd «mektig, rik». Hermann
kommer ogsp fra tysk og betyr «hærmann, stridsmann».
Henrik Grøseth

Siste frist for barnas bursdag og personalia er 2 dager før innrykk, senest kl. 15.00

BARNAS BURSDAG

Fyrverkeri for fulle hus
HEMNE: Karin
Fevaag Larsen (bildet) trakk som ventet
fulle hus med sitt
foredrag «Endelig
mandag» i Hemne
samfunnshus onsdag
kveld. Dette til tross
for at arrangementet
kolliderte med yrkesmessa i Hemnehallen
like ved. Larsen ble i
fjor kåret til årets
beste foredragsholder, hun har vært
gjest hos Fredrik
Skavland på TV, og
hun driver til daglig
firmaet Ny Giv –
Person- og
Organisasjonsutvikli
ng AS i Trondheim.
Mental Helse Hemne
var arrangør.
Tidligere på dagen
holdt Larsen foredrag også for elever i
ungdomsskolen.
Onsdag kveld roste
hun elevene fordi de
lo akkurat på de «riktige» stedene i foredraget!

Sander
Gjønnes
3 år
18. oktober
Vi vil gratulere den crossgale lillebroren vår med 3årsdagen som var den
18. oktober.
Stor klæm fra
Sindre og Silje

PERSONALIA

Gudrun og Odd Johnsen
Gratulerer med gullbryllupsdagen 20.10.06.
Hilsen Hildur og Inger
Ingen oppmerksomhet
på dagen, frabedes vennligst
men bestemt.
Astrid Rikstad

VI GIFTER OSS

Foto: Turid Ersvik

NYFØDTE

Vi gifter oss
lørdag 28. oktober i Styrvoll
kirke kl. 13.00.
Elen Synnøve Rosmo
og Stig Skramdal

Utilfredsstill
ende vassforsyning
RINDAL: I et brev til kommunen viser Randi og Ivar
Kimo ved boligfeltet på
Lomundsjø til manglende
vatn i springen fra vassanlegget ved Lomundsjø. De ber
kommunen om å sette i gang
boring etter grunnvatn, for å
sikre vasstilførselen.
I et svarbrev fra avdelingsingeniør Thor Bye i kommunen ser kommunen problemet
og er innstilt på tiltak.

ANNONSEPRISER
BURSDAG/PERSONALIA
Barnas bursdag 0-14 år,
Bilde med 5 tekstlinjer
kr. 120,- inkl. mva. og returporto
Personalia
Bilde med 5 tekstlinjer
kr. 195,- inkl. mva. og returporto
Gratulasjonsannonser uten bilde
4 linjer kr. 90,- inkl. mva.
8 linjer kr. 140,- inkl. mva.
Vi gifter oss, forlovelse
Inntil 4 linjer kr. 120,- inkl. mva.

Nina Gjessing Kjærem og Ivar Kjærem,
Fåberg, fikk en gutt 11. oktober. Han veide 3040 gram og målte 48 cm. Endelig
har Mari blitt storesøster.
Foto: Sigurd Bakken
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Tone og Idar Jæger som bor på Gjølme
fikk en datter ved Orkdal sjukehus den 17.
oktober. Hun veide 3560 gram og målte 50
centimeter da hun ble født. Fredrik som er
fire år gammel har blitt storebror.

Søsken og foreldrene Kristin Elvsveen og
Tore Kvam ønsker lille Mathilde velkommen til verden. Hun ble født 12. september på St. Olavs hospital og var 3915
gram og 52 cm lang da hun ble født.

