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Stig Aron Frøseth 
med verdens første salto 

på en  mopedscooter 
under hans forrykende 

motorsykkelshow på Berkåk!
Se landingen på side 6

i farta
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tror det er sjelden folk flytter til og fra på grunn av disse. I 
kommunen har vi uansett mange fagplaner som skal ivareta 
velferdstjenestene, og kommuneplanen har nå et hovedfo-
kus på forhold i lokalsamfunnet som gjør at folk velger å bli 
eller flytte til. De fire hovedtema er bolyst, næringsutvikling, 
kompetanse og regionutvikling. Det er relativt kortfattede 
mål og strategier, men som i oppfølgingen må konkretiseres 
i handlingsplaner hvis vi skal nå målet om å opprettholde 
eller helst øke folketallet.     

Et politisk initiativ fra Hovedutvalg for helse, omsorg og 
oppvekst ble fulgt opp av formannskapet  med vedtak om å 
igangsette en gjennomgang av skole- og barnehagestruktu-
ren i kommunen med sikte på vedtak i løpet av mars 2014. 
Likeså vil det høsten 2013 settes i gang et arbeid med sikte 
på å ruste opp, evt. bygge ut på helsesenteret. Vi har vedtatt 
å bosette flyktninger, og de første bosettingene starter etter 
sommerferien. Ny ”Kjerkbru” bygges til høsten og blant 
prosjekter uavhengig av kommunen kan nevnes ny Prix, 
rulleskiløype og veilys på Voll. Andre prosjekter kunne sik-
kert vært nevnt, men uansett er det mye som gir grunn til å 
holde optimismen oppe.   Som en særlig gledelig sak vil jeg 
også ta med at vår utmerkede kulturskole har fått hele 90!!! 
nye søknader.  Det kan gi oss faglige og økonomiske utfor-
dringer, men det er noe vi med glede skal løse.

Først er det nå sommerferie for de fleste og med mart-
nan som et fast høydepunkt før vi igjen starter på hverda-
gen.

Ønsker alle en riktig god sommer!

Birger Hellan
rådmann

Rennebu kommune
Adresse:  Berkåk, 7391 Rennebu
E-post:   post@rennebu.kommune.no 
Telefon:  72 42 81 00
Telefax:  72 42 81 01
Åpningstid:  08.00-15.30

ordfører Ola T Lånke
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget
ola.lanke@rennebu.kommune.no

Byggesakskontoret
åpent hver dag kl 12.00 - 15.30

NAV tlf  55 55 33 33

Rennebunytt
Utgiver  Rennebu kommune og Mediaprofil as
Redaktør   Dagfinn Vold
Red.utvalg rådmann Birger Hellan (ansv.red.) 
 ordfører Ola T. Lånke, Janne Havdal 
 og Kjetil Værnes
Adresse Rennebunytt,  c/o Mediaprofil as, 
 Berkåk, 7391 Rennebu 
Telefon 72 42 76 66
E-post  Redaksjonelt: dagfinn@mediaprofil.no
 Annonser: mari@mediaprofil.no
Web  www.rennebunytt.no og 
 www.rennebu.kommune.no
Abonnement  Gratis alle husstander i  Rennebu, Jerpstad, 
 Kvikne og Soknedal
Opplag 2.500 stk

Kommunale møter
    

Ingen møter før 22. august.

Rådmannens hjørne

SOMMEREN
er for de fleste av oss et skille hvor det blir ”før og 

etter”, og hvor det er mange saker som må avklares før og 
følges opp etter.  Her i Rennebu har vi også før og etter 
martnan og noen vil sikkert ta med elgjakta også. I kom-
munens virksomhet er sommeren også et slikt skille, og 
det er flere viktige avklaringer som nå ble gjort før somme-
ren og hvor høsten blir tid for oppfølging.  

Den kanskje viktigste enkeltsaken er at traséen for ny 
E6 nå synes avklart. Selv om ikke alle formelle avklaringer 
er gjort, vil det være underlig hvis det nå skal skje end-
ringer i forhold til trasé-valg. Rennebu er en kommune 
hvor det ofte oppnås enighet om viktige beslutninger, og 
at kommunestyret fattet et enstemmig vedtak i E 6-saken 
viser styrken i at en på tvers av skillelinjer klarer å enes 
når det virkelig gjelder. Selv om det går noen år før selve 
veien kommer, gjør avklaringen av trasé at både Berkåk 
sentrum og omliggende områder kan planlegges uten 
at trasé-valget ligger der som en uavklart klam hånd.  
Arealplanarbeidet starter til høsten og det er viktig at 
næringsliv, kommune og lokalsamfunn sammen gjør grep 
som kan forberede oss på den dagen ny E6 er et faktum.

Kommuneplanens samfunnsdel er av kommunesty-
ret nå lagt ut på høring og offentlig ettersyn. Ofte har de 
kommunale tjenestene fått en for stor plass i kommune-
planer. Det er en absolutt nødvendighet at barnehager, 
skoler, helsetjenester, tekniske tjenester og annet til enhver 
tid må ha både god nok kapasitet og kvalitet. Samtidig 
er offentlige tjenester stort sett gode i hele Norge, og jeg 
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Rød kjole, by versus bygd, slagsmål, 
tjenere, dikter og husmenn var noen 
av stikkordene som var nevnt, uten at 
elevene ble nevneverdig klokere av den 
grunn. 

Når man endelig kom fram til hvil-
ket stykke det dreide seg om, var det 
flere av elevene som dro kjensel på tit-
telen, men ingen som hadde spesielt 
god kjennskap til innhold i stykket. 

– Trost i Taklampa er Alf Prøysens 
eneste roman, og det mest syrlige og 
sarkastiske han har skrevet. Vi skal gjøre 
dette på vår måte, og som sjanger kom-
mer det nok til å minne mest om en 
komedie, forklarte Skjolden.      

                          
To historier

Handlingen fortelles gjennom to 
parallelle historier, som etter hvert flet-
tes sammen. For det første handler det 
om hovedpersonen Gunvor, som har 
flyttet fra bygda til byen, men kom-
mer tilbake og snakker varmt om livet 
i byen. Dikteren Lundjordet er byg-
das store sønn, og han skriver vak-
kert om bygdelivet og bondestanden. 
Lundjordet kommer fra en beskjeden 

”Trost i Taklampa” til høsten

bakgrunn som tjener, men har slått seg 
opp til å bli en anerkjent forfatter. Det 
sentrale spørsmålet gjennom stykket 
blir hvor det egentlig er best å bo, i byen 
eller på bygda? 

Har ventet med dette stykket
Ifølge Rune Skjolden er det ikke til-

feldig at man velger akkurat dette styk-
ket til neste års avgangselever. 

– Planleggingen starter tidlig, og da 
tar vi med i vurderingen både hvilken 
elevgruppe vi har til rådighet og andre 
faktorer som spiller inn, forklarer han. 
I 2014 ville Alf Prøysen fylt 100 år, og 
dette jubileet vil naturlig nok bli mar-
kert på mange måter rundt om i lan-
det. Siden Trost i Taklampa er Prøysens 
eneste roman, var dette et helt naturlig 
valg. Ifølge Skjolden er neste års tien-
deklassinger også en gjeng som kan 
iscenesette historien og konflikten i 
dette stykket på en god måte. 

– Dette er en gjeng som er veldig 
trygge på sin egen identitet, og veldig 
mange har et bevisst forhold til det å bo 
på bygda. Det tror vi er viktig for å få til 
dette på en god måte, forteller Skjolden.

Mange spørsmål
I en musikal er det mange roller som 

skal fylles, og det er mye som skal være 
på stell før man endelig er klar med 
premieren. PR, kulisser, sminke, hår og 
kostymer er viktige ansvarsområder, og 
Rune Skjolden fortalte litt om hva som 
inngår i disse oppgavene. I tillegg fikk 
elevene høre litt om hvordan en audi-
tion foregår, og hvordan det hele skal 
flettes sammen i løpet av noen hektiske 
uker med øving. Når elevene fikk tenkt 
seg litt om, dukket det naturlig nok opp 
en del spørsmål. Hvorfor er den røde 
kjolen så viktig, og hvorfor må den være 
akkurat rød? Hvorfor heter det egentlig 
Trost i Taklampa, og hva symboliserer 
det? 

- Dette er faktisk veldig viktige 
spørsmål, og når dere begynner å jobbe 
med manus til høsten tipper jeg dere 
finner svaret, eller i hvert fall noe av 
forklaringen, avsluttet Skjolden med et 
lurt smil.  

Av MonaSchjølset

Det var senning da elevene i 9. klasse 
fikk presentert musikalen de skal arbeide 
med til høsten.

Det var en spent gjeng med niendeklassinger som samlet 
seg i elevkantina en av de siste dagene før sommerferien. 
Tradisjonen tro skulle det avsløres hva som blir høstens musik-
al, og som vanlig var det mange forslag i luften før lærer Rune 
Skjolden kunne rulle ut en lang rekke med stikkord. 
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Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme 

Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056

rorleggern@oppdal.com

Gjensidige Oppdal-Rennebu Brannkasse
- nærhet og trygghet siden 1842

Åpningstid Berkåk tirsdag-fredag 9-15

Mette Smeplass
kunderådgiver privat
treffer du på vårt 
kontor på Berkåk 
tirsdag-fredag eller 
på tlf 72 42 82 50

Bodil S. Holden
kunderådgiver landbruk
treffer du på vårt 
kontor på Berkåk 
hver tirsdag eller på 
tlf 72 40 49 90

Berkåk 72 42 82 50
Oppdal 72 40 49 90
www.GORB.no

Trenger du behandling
ring for timeavtale

414 57 593

– pleier dine føtter 
på Løkken eller ved Rennebu helsesenter

Gavekort på fotpleiebehandling!
Jeg tar ferie uke 29, 30, 31,32

Velkommen!

Behandling av negler, 
beskjæring av hard hud, 
vortebehandling,
behandling av soppnegler

Salg avfotkremer og sokkersom ikke strammer, Ametrinesokker

telefon 913 93 481
epost: arne.ramstad@hotmail.com

Tomteutgraving
Massetransport

Masseuttak på Nerskogen

Spør oss om hjelp til grunnarbeid, vann og avløp, 
sprenging, veibygging, minikraftverk,

opparbeidelse av gårdsplasser,
natursteinmuring og belegningsstein

Berkåk
Postmyrvn 22, 

Berkåk
7391 Rennebu
Tlf 72 42 82 80

Åpningstider:
man-tors 07-16

fre 07-18
lør 09-14
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Sommerens vandring i 
pilegrimsleden var planlagt 
til den 9. juni. Så langt har 
disse lokale vandringene, 
som i år skulle bli den 8. i 
rekken, vært velsignet med 
fint sommervær. Denne 
gangen skulle bli et unntak. 
Allerede dagen før var det en 
del SMS’er angåene en even-
tuell avlysing av turen på 
grunn av pågående regnskyll 
og fortsatt dårlige værmel-
dinger. Men vi fant ut at det 
var bedre å møte opp, så fikk 
vi heller se det an. På søndag 
morgen så det ikke særlig 
lyst ut, snarere bare grått og 
vått. Til stor forbauselse var 
det likevel møtt opp en flokk 
med vandrere i full pile-
grimsmundur med hatter, 
hetter, dresser, caper og sta-
ver av alle slag. Det var ingen 
grunn til å avlyse turen. Hele 17 perso-
ner var samlet på jernalderbofeltet ved  
Skjepphaugen kl 10.00 søndag morgen. 
Siden var det ingen som tenkte særlig 
på regnet som drysset jevnt og trutt. Da 
vi var tilbake ved utgangspunktet, med 
en reduksjon til ca. halvparten, hadde 
vi vandret i godt og vel 4 timer, hvorav 
den siste timen i oppholdsvær.  Alle var 
enige i at det hadde vært en fin dag, og 
at det er av stor verdi å arrangere disse 
lokalvandringene i leden. På den måten 
skaper man tilhørighet og sanker kunn-
skap om historiske steder langs den 
gamle ferdselsvegen. Våre vandringle-
dere denne gangen var Odd Uvsløkk 
og Mikkel Grøtte. Til sammen sitter de 
to med en imponerende kunnskap om 
traseen på vestre og østre side av Orkla 
fra Skjepphaugen til Kjønnmoen.  Det 
mangler bare at det skulle vært ned-
skrevet; en mulig oppgave for histo-
rielaget?  Ordfører Ola Lånke fulgte 
med  ned til Kjønnmoen. Ved selve 
Olavskleiva la han fra seg ordførerrol-
len og holdt en liten bergpreken for for-
samlingen. På Kjønnmoen vanket det 
kaffe og sjokoladekake som Ragnhild 
Meslo hadde stelt i stand.

Våt vandring 
i pilegrimsleden

Vi takker alle for en fin og lærerik 
tur!

For den enkelte rennbygg kan det 
kanskje være litt vanskelig å holde styr 
på alt som skjer i anledning pilegrims-
satsingen for tiden.  Vi har det gamle 
pilegrimsutvalget som har eksistert 
i mange år og som tar hånd om mer-
king, vedlikehold og informasjon om 
leden, samt den årlige lokalvandringen 
på forsommeren. Så har vi den nye pile-
grimsforeninga som retter aktiviteten 
mer mot overnattingtilbud og åpen 
kirke. De står også som kjent i spissen 
for  planer om et lokalt pilegrimssen-
ter på Voll. Dessuten er det et samar-
beid mellom flere instanser, deriblant 
museet, om servicekontor for pilegri-
mer på Gammelbua. Vi håper at med så 
mye engasjement så bør pilegrimsleden 
være godt rustet til det store trykket 
med pilegrimer kommer.

Med hilsen pilegrimsutvalget 
- Anette Vognild, Ingrid Meslo, Odd 

Uvsløkk, Oddvar Halgunset og Astri 
Snildal

 

Astrid Sugaren 
synger på 
seterstevne

Søndag 30. juni arrange-
rer KrF seterstevne på setra 
hos Inngunn og Lars Uv i 
Stamnessetergrenda. 

Seterstevnet har vært en tradisjon 
i mange år, og også under årets seter-
stevne blir det taler, sang og salg av tra-
disjonell seterkost. 

- Årets nyhet er imidlertid at vi får 
besøk av Astrid Sugaren, som de fleste 
nå kjenner gjennom Idol, og det gleder 
vi oss veldig til. I tillegg deltar stortings-
representant Øyvind Håbrekke, og vår 
egen ordfører Ola T. Lånke, forteller 
Tora Husan. 

Gruppa ”Karomm” fra Rennebu del-
tar også med sang, og ifølge Husan er 
dette en av svært få opptredener grup-
pa har hatt så langt. 

- Det er en sanggruppe fra Rennebu, 
som består av mannfolk i sin beste 
alder, og vi gleder oss veldig til å høre 
dem også, sier Husan. 

Rennebunytt 
tar sommerferie og 

neste nummer kommer 
torsdag 8. august. 

Frist for stoff er tirsdag 30. juli.

God sommer!
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Høytflyvende oppvisning
Årets FMX-show på Berkåk med Stig Aron Frøseth, André Villa, 
Chris Birch og Nontas Logothetis ble en kjempesuksess.

Showet åpnet med presentasjon av kjørerne, og André Villa benyttet anlednin-
gen til å skryte av Stig Aron Frøseth. Han fortalte at han fikk telefon fra Frøseth om 
å komme nedover til Spania for å trene. Han kjente ikke Frøseth, men hørte med 
en gang at det var en kar med tæl og pågangsmot - så han sa ja. Det har utviklet 
seg til et vennskap med mange felles idéer og planer, og Villa er imponert over det 
har Frøseth klart å bygge opp av utstyr på egen hånd for å kjøre motorsykkel-show.

— Jeg ville gjerne ha med André for å vise at det går å kjøre FMX-show også 
på små steder som Rennebu. I fjor hadde vi rundt 450 tilskuere, mens i år hadde vi 
nærmere doblet antall. Vi får se hva vi finner på neste år, for André ble litt interes-
sert i å se på hva vi kan få til videre, forteller Frøseth - som da vi snakket med ham 
fikk telefon fra sin venn Nontas Logothetis om å bli med til Tyrkia for å kjøre lig-
nende show. Så i juli blir det nok Tyrkia-tur på Frøseth.

Av Dagfinn Vold

Stig Aron Frøseth var sikkert den første i verden som tok salto med en mopedskuter og 
landet elegant på begge hjul - til stor jubel for de andre motorsykkelførerne.
Til venstre ser vi avslutningssvevet til André Villa.
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Takk til alle som har vært med på å 
gjøre markeringen av 50-årsjubileumet 
for Voll skole til en stor og gledelig opp-
levelse. 

Takk til alle som kom på 17. maifei-
ring på skolen. Mange fikk et hyggelig 
gjensyn med gamle kjente, og sammen 
utgjorde vi et historisk og langt folke-
tog. 

Takk til 17. maikomiteen som bidro 
med kjøkkentjeneste, salg, pynting og 
rydding, leker for barna og planlegging 
av program. 

Takk til jubileumskorpset, skole-
koret, jentegruppa 7UP, Jorunn Lovise 
Husan, Tor Erik Jenstad og Ingeborg 
Gisnås som bidro til et flott program.

Takk til alle som bidro med bilder 
og historier til jubileumsheftet som nå 
nærmer seg 250 solgte eksemplarer. 
Spesielt takk til Dagfinn Vold som har 
redigert og produsert heftet. Mange 
fortellinger og bilder har dukket opp i 
kjølvannet av dette, så vi kunne sikkert 
ha laget ett til. 

Takk til alle som har vært ansatt på 
Voll skole de siste 50 år og som deltok 
på festen 7. juni. Det ble et trivelig sel-
skap der vaktmestre, renholdere, assis-
tenter og lærere koste seg med gode 
minner fra felles arbeidsplass.

Takk til dagens lærere og assistenter 

Takk for oppmerksomheten

som bidro til historiske skoledager 13. 
og 14. juni der elevene lærte både gam-
le sanger og leker, fikk en skoletime på 
skolemuseet og arbeidet med oppgaver 
fra jubileumsheftet. En del av elevene 
hadde kledd seg tidsriktig med ullgen-
ser/ -jakke, kortbukse eller skjørt, skyg-
gelue og jentene hadde fletter i håret. 
Tran måtte de også smake. 

Festmiddag og kake ble servert siste 
skoledag før ferien.

Takk til Kvikne-Rennebu Kraftlag, 
Lions  Rennebu og Rennebu kommu-
ne  for økonomisk støtte til å produsere 

jubileumsheftet, kjøpe kaker til de ulike 
festene våre og et utvida program på 
nasjonaldagen.

Takk for at vi har en flott skole, med 
gilde elever, ansatte og folk i hele skole-
kretsen og resten av bygda som bidrar 
til at vi får til det vi vil. Nå tar vi fatt på 
50 nye år!

Heidi Reitås Sæther 
- rektor

Skolekoret ved Voll skole under ledelse av 
Ragnhild Løvseth Øverland.
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Bergtatt 
på Innset
I forbindelse med årets 
Rennebumartna har skolene 
og barnehagene i Rennebu 
blitt utfordret til å komme 
med egne bidrag til temaet 
Bergtatt. 

På Innset var det da naturlig å ta tak 
i den lokale historien, med gruvedrifta 
som i sin tid dannet grunnlaget for byg-
ging av både kirke, skole og lokalsam-
funnet rundt.

- Vi syns det er viktig at ungene får 
kjennskap til lokalhistorien der de vok-
ser opp, så for oss var det spennende å 
bruke dette i undervisningen, forteller 
lærer Endre Kosberg.  Som avslutning 
på prosjektet fikk elevene også en tur til 
Røros, og der sto både gruve-  og muse-
umsbesøk på programmet. 

Historisk kjentmann
Første del av elevenes prosjekt fore-

gikk i nærmiljøet på Innset. Her besøk-
te de smeltehytta i Nåverdalen, før de 
gikk gammelveien til Innset. 

– Vi er jo så heldige å ha et vandren-
de historisk leksikon i Knut Strand her 
på Innset, og det er han som har vært 
med oss og videreformidlet den lokale 
bergverkshistorien til ungene, forteller 
Kosberg. 

Stiller ut på martnan
Prosjektet som er gjennomført på 

Innset har elevene dokumentert gjen-
nom en fotomontasje, som skal stilles 
ut under Rennebumartnan. 

– Det har vært artig å jobbe med 
noe som ligger litt utenom pensum. 
Samtidig var dette et tema som  pas-
set veldig godt i forhold til den lokale 
historien her på Innset, og da ble det 
jo ekstra spennende, avslutter Endre 
Kosberg. 

Elevenes bidrag blir å finne i histo-
rielagenes temautstilling på skolen.

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Nina Rise Oddan

og Dagfinn Vold
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Bosetting av flykt-
ninger i Rennebu

I kommunestyremøte den 25. april ble det 
vedtatt at Rennebu kommune skal ta imot 
flyktninger som har fått innvilget oppholdstil-
latelse. 

Etter sommerferien kommer sannsynligvis den første 
familien flyttende hit, og rådmann Birger Hellan håper man 
skal finne gode løsninger for både norskopplæring, skole og 
fritidstilbud. 

Det man har fått informasjon om så langt, er at mor og 
to barn på henholdsvis 10 år og 7 måneder kommer flyt-
tende. De kommer flyttende hit fra Jarlen flyktningemottak 
i Hemne kommune, der de har bodd nesten ett år. Så er det 
også gitt signaler om at det skal søkes om familiegjenfore-
ning når endelig bosted er klart. Familien består i tillegg 
av far og ytterligere sju barn, som for tiden oppholder seg i 
Addis Abeba. 

– Det er ikke alle detaljer rundt bosettingen som er helt 
klart enda, men ut fra det vi vet så langt kommer de første 
flyttende like etter sommerferien, sier Hellan. 

Flyktningekoordinator
Ifølge kommunestyrevedtaket skal 

Rennebu kommune ta imot 10 flykt-
ninger i 2013, og ytterligere 10 i 2014. 
I vedtaket heter det også at kommu-
nen, i den grad det er mulig, ønsker 
at familier skal utgjøre hovedgruppen 
av dem som kommer.  For å ta seg av 
koordinering og tilrettelegging for 
flyktningene som skal bosettes her, 
har kommunen opprettet en stilling 
som flyktningekoordinator. Ragnhild 
Løvset Øverland inntil videre engasjert 
som flyktningekoordinator, og får per-
misjon fra sin jobb som lærer ved Voll 
skole. – Vi er veldig glade for at flyktningekoordinatoren er 
på plass allerede nå, slik at hun får mulighet til å sette seg inn 
i oppgavene før de første kommer flyttende, sier Hellan. 

Introduksjonsprogram for 
flyktninger

Alle flyktninger som får oppholdstillatelse i Norge for-
plikter seg til å gjennomføre et introduksjonsprogram, som 
skal gi grunnleggende ferdigheter i norsk, grunnleggende 
innsikt i norsk samfunnsliv og forberedelse for deltagelse i 
yrkeslivet. Tilrettelegging og oppfølging i forhold til intro-
duksjonsprogrammet blir en sentral oppgave for flyktninge-
koordinatoren, og likedan tilrettelegging og kontakt inn mot 
skole, barnehage, helsetjenester og frivillige lag og organisa-
sjoner. – Det er mange oppgaver å ta fatt i, og siden dette er 
en helt ny stilling vil man måtte justere kursen underveis.  I 
tillegg vil det selvfølgelig være viktig at vi som bor her tar 
godt imot dem, og bidrar til at de finner seg tilrette her, sier 
Hellan. 

Av Mona Schjølset

Ragnhild Løvset 
Øverland er engasjert 

som flyktninge-
koordinator.
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25-åring med røtter 
tilbake til 1871
Rennebu Nedre Handel markerer i år 25-årsjubileum, og styre-
leder Kjell Gunnes og daglig leder Frøydis Olaussen er meget 
godt fornøyd med butikkens positive utvikling.

Godt fornøyd 
med årets 
Nerskogsrittet

På startstreken: Simen Hårstad, 
Henrik Værnes og Indre Halseth.

Til tross for en noe usikker værmel-
ding, stilte hele 424 deltagere til start i 
årets Nerskogsritt, og det er arrangø-
rene kjempefornøyd med. På kvinne-
siden sørget også Hildegunn Gjertrud 
Hovdenak for ny løyperekord, med den 
sterke tiden 1.50.48 på den 52 km lange 
løypa.

- Jeg følte vel i grunnen at alt gikk 
etter planen, og til og med værgudene 
var på vår side storparten av dagen, sier 
en fornøyd rittleder Kjetil Værnes. 

Han benytter også anledningen til å 
rose alle de frivillige som også i år stilte 
velvillig opp på dugnad. 

- Uten dugnadsfolket hadde det 
naturligvis ikke vært mulig å gjennom-
føre dette, og alle har gjort en kjempe-
innsats. Tilbakemeldingene vi har fått er 
så langt bare positive. Deltagerne har 
følt seg godt mottatt og ivaretatt på alle 
måter, så all honnør til dere som har 
bidratt under årets Nerskogsritt, sier 
Værnes.

Tekst: Mona Schjølset

Rennebu Nedre Handel sine ansatte i jubileumsåret: daglig leder Frøydis Olaussen, 
Margrete Bjerkås og Hanne Jorunn Sølna.

Rennebu Nedre Handel har røtter 
helt tilbake til 1871, da det ble star-
tet butikk på Voll. Butikken har vært 
i drift siden, og både Berit på Bu´n og 
Ingebrigt på Bu´n var institusjoner fra 
tidligere drift. I 1988 tok ”grenda” over 
drifta etter Ingebrigt O. Bakk, og de 
som ville kunne bli aksjeeiere. 

— Butikken har i dag ca 120 aksje-
eiere, og det er folk fra bygda og folk 
som bor andre steder og har et forhold 
til bygda som eier aksjene, sier styre-
leder Kjell Gunnes. Gunnes forteller 
videre at de fra tid til annen får aksjeei-
ere som går bort, og bua ønsker gjerne 
at nye generasjoner skal få kjøpe disse. 

Et løft
I 2009 ble butikken utvidet og for-

nyet, og det ga den et løft. Det at det ble 
én butikk i nerbygda virket også inn, for 
samlet ble det en økning av omsetnin-
gen. 

Etter at nye eiere kom inn i 1988, har 
butikken vært i Norgesgruppen. Først 
hadde den navnet Nærmat, før den 
etter kort tid gikk over til Joker. 

— Vi er godt fornøyd med å være 
Joker-butikk, og synes både utvalget og 
prisnivået fungerer godt, forteller daglig 
leder Frøydis Olaussen. 

Tipping og Post
— Ved siden av dagligvarer kan 

butikken også tilby tipping, medisin 
og Post i butikk. Dette er viktige tilbud 
til kundene våre og for butikken. Vi 
har mange fornøyde kunder, og vi har 
fått mye skryt for disken med frukt og 
grønt, sier Gunnes.

Kjell Gunnes har vært styrleder i 
mange år, og han var også sentral da 
”grenda” videreførte driften i 1988. 
Han forteller at butikken har hatt en 
fin utvikling, og spesielt gjelder det det 
siste året. 

— Vi har en god stab, og jeg vil skry-
te av Frøydis. Hun er en kjempe-flink 
daglig leder som vi er godt fornøyd 
med, sier Kjell Gunnes.

Av Dagfinn Vold
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Nylig kunne entreprenørene i 
Ramstad Maskin sette i gang gravear-
beidet til ny Prix-butikk på Berkåk.  

— Hvis alt går etter planen står 
butikken klar til bruk allerede i februar 
neste år. Men, vi er litt spente på hvor 
mye myr som må skiftes ut i grunnen 
på tomta,  sier Anders Grimsmo, daglig 
leder i Consto som har totalentreprisen 
på bygginga. 

 Elisabeth Engen, daglig leder ved 
Prix Berkåk, kom for å spandere kaffe 
på arbeidsgjengen, og hun kunne for-
telle at det blir en etterlengtet oppgra-
dering av butikken som både ledelsen 
og ikke minst de ansatte på Berkåk har 
sett fram til lenge. 

Av Dagfinn Vold

Byggestart for Prix på Berkåk

Ønsker seg glitter og stas
Rennebumartnan nærmer seg, og planleggingen til de for-

skjellige aktivitetene pågår for fullt. I den forbindelse ”etterly-
ser” Janne Eggan glitter og stas som kan brukes i lavvoen Ung 
Skaperglede. Meningen er å lage nye smykker og pyntegjen-
stander av gamle juggelsmykker og annen juggelpynt.

Så har du ting liggende i skuffer og skap, er det fint om 
du kan levere det på martnas-
kontoret på Torget. Når mart-
nan arrangeres kan du ta deg 
en tur innom lavvoen for å se 
det flotte som er de har laget 
av dine gamle ting.

Arkivbilde fra lavvoen i 2011.

Rundt kaffebordet for å markere anleggsstart på Prix-tomta: Olav Lien, Frank 
Ramstad, Elisabeth Engen, Anders Grimsmo, Arne Ramstad, Jon Tormod Holiløkk, 
Tone Sørhus med Mathias og Ola Grut.

Det nye Prix-bygget på Berkåk - slik det 
vil fremstå på den gamle laftesentertomta.

Omsorgsleilighet, Voll (Staure)
Det er ledig omsorgsleilighet på Voll
Leiligheten er på ca. 64 m²+ tilhørende bod
Husleie er på kr 2.900,- pr. måned + strøm.

Det kan søkes om bostøtte.
Nærmere opplysninger/søknadsskjema fåes ved henv. 
til Helse og omsorg, tel 72 40 25 05/ 71 40 25 30

Søknad sendes: Rennebu kommune, helse og omsorg, 
Gamle kongevei 39A, 7391 Rennebu
Søknadsfrist:  17. juli 2013
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10% fast stilling som
helsefagarbeider eller
assistent med relevant erfaring 
10%  fast stilling i avlastningstiltak innenfor 
Tjenesten for funksjonshemmede. 
Helgestilling med for tiden arbeid hver 4. helg. 
Ved interne tilsettinger, kan andre stillinger bli ledig. 
Stillingen krever politiattest.

Hovedarbeidsområder:
•	 Tilrettelegging	og	oppfølging	av	bruker,	
 målretta miljøarbeid
•	 Arbeidet	preges	av	struktur	og	samarbeid
Ønskede kvalifikasjoner:
Helsefagutdanning eller erfaring fra lignende arbeid.
For nærmere opplysninger, kontakt leder tjeneste for 
funksjonshemmede Hanne K Rise tlf 72 40 25 06, 
eller koordinator Hanne Krogstad  tlf 72 40 25 07.

2 x 14% fast stilling som
helsefagarbeider eller 
assistent med relevant erfaring
Stillingene er innen Tjenesten for funksjonshemmede. 
Turnus med arbeid hver tredje helg. Ledig fra d.d. 
Stillingene krever politiattest.
 
Hovedarbeidsområder:
•	 Tilrettelegging,	organisering	av	praktiske	
 gjøremål/ boveiledning
•	 Tilrettelegging,	organisering	av	fritidsaktiviteter
•	 Målrettet	miljøarbeid
Ønskede kvalifikasjoner:
Helsefagutdanning eller relevant erfaring med arbeid 
med mennesker med nedsatte funksjonsevner.
For nærmere opplysninger, kontakt 
Gunn Bjørnstad  tlf. 72 42 77 38 eller leder Tjeneste for 
funksjonshemmede Hanne K Rise tlf. 72 40 25 06.

Gjelder alle stillingene:
Rennebus nøkkelverdier er styrende for
organisasjonen.
Vi tilbyr:
•	 Lønn	i	henhold	til	avtaleverk
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk 
søknadsskjema på www.rennebu.kommune.no under 
”Stilling ledig” – ”Rennebu kommune” – 
”Selvbetjening” innen 07.07. 2013.
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om 
søknadsskjema, telefon 72 42 81 00 eller
postmottak@rennebu.kommune.no 
Søkerlisten kan bli offentliggjort jmf. 
Offentleglova § 25.

Rådmannen

Sluttbehandling av detaljregulerings-
plan Ånegga Hytteområde, 
delplan Markstugguenget
Kommunestyret godkjente i møte 20.06.2013, de-
taljreguleringsplan for Ånegga hytteområde, delplan 
Markstugguenget i medhold av Plan- og bygningslov-
ens § 12-12. 

Plandokumentene kan ses på www.rennebu.kommune.
no og i Rennebu kommunehus. 

Vedtaket kan påklages. Eventuell klage skal framsettes 
for Rennebu kommune innen 25.07.2013, jfr. Forv.l. §§ 
28 og 29. 

Krav om erstatning for tap i forbindelse med regulering-
splanen framsettes for Rennebu kommune innen 3 år 
fra denne kunngjøring. 

Rådmannen

Stortingsvalget 2013
Forhåndstemmegivning 

Den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning 
starter 12. august og varer til og med 6. september. Du 
kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i 
landet. Husk å ta med legitimasjon. 
Du kan stemme fra 1. juli dersom du av en eller an-
nen grunn ikke kan stemme innenfor den ordinære 
perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke 
på valgdagen. Du kan da stemme ved Servicetorget i 
ordinær kontortid.  
Servicetorget, kommunehuset Berkåk er stemmemottak 
for forhåndsstemmegivningen .

Åpningstider for tidligstemmegivning
1. juli – 9. august 
mandag – fredag  kl.  08.00 – kl.15.30.
Åpningstider for forhåndsstemmegivningen 
12. august – 6. september 
Mandag – fredag  kl. 08.00 – kl. 15.30
Lørdag 31. august kl. 10.00 – kl. 12.00
Torsdag  5. september kl. 08.00 – kl. 18.00 

Berkåk, 17.06.2013
Valgstyret
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BIBLIOTEKET
 Vi holder stengt i sommerferien.
Siste åpningsdag før ferien er 
torsdag 27. juni, kl 16-19.
Vi åpner igjen mandag 12. august, kl 16-19.
 
Husk å låne nok lesestoff til hele ferien!  Lydbøker er 
veldig kjekt å ha med på tur!
 
God sommer!

Kart- og oppmålingsingeniøren 
har besøks- og telefontid  
mandag, onsdag og fredag kl. 12.00 - 15.00.

Personlig assistent
7 timer for uka. Oppstart 01.08.13.
 
Stillingen er hjemme hos en person. Arbeidsoppgavene 
blir gitt av brukeren.
Timene er fordelt på hele uka. Stillingene krever politi-
attest.

Hovedarbeidsområder:
•	 Hjemmehjelpsoppgaver
•	 Praktiske	gjøremål	i	og	utenfor	huset
•	 Tilrettelegging	av	gjøremål

Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.

Vi tilbyr:
•	 Lønn	i	henhold	til	avtaleverk

For nærmere opplysninger, kontakt leder Tjenesten for 
funksjonshemmede Hanne K  Rise tlf.  72 40 25 06.
  
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk 
søknadsskjema på www.rennebu.kommune.no 
under ”Stilling ledig” – ”Rennebu kommune” – 
”Selvbetjening” innen 07.07. 2013.

Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om 
søknadsskjema, telefon 72 42 81 00 eller 
postmottak@rennebu.kommune.no 
 
Søkerlisten kan bli offentliggjort jmf. 
Offentleglova § 25.

Rådmannen

Utlegging til offentlig ettersyn 

2009005 - 244/8 og teig av 237/2 
detaljreguleringsplan for
Markøya masseuttak
Planområdet ligger ca. 4 km sør for Ulsberg og mindre 
enn 2 km nord for Oppdalsgrensen. Området ligger rett 
øst for E6, elva Byna og Dovrebanen. Planen omfatter 
eksisterende masseuttak og ny vei. 
Planen kan sees i Rennebu kommunehus, 
Servicetorget og på rennebu.kommune.no 

Eventuelle merknader sendes innen 16.08.2013 til 
Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu eller 
postmottak@rennebu.kommune.no. Rådmannen

2012001 - 73/7 og 76/14 
detaljreguleringsplan for 
Lerdalslia Hyttegrend, Nordskogen
Planområdet ligger på Nordskogen, ca. 3 km østover 
fra Halland, og ca. 500 meter vest for kommunegrens-
en mot Midtre Gauldal. 

Planområdet omfatter 7 fritidseiendommer. Planen 
kan sees i Rennebu kommunehus, Servicetorget og på 
www.rennebu.kommune.no 

Eventuelle merknader sendes innen 16.08.2013 til 
Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu eller 
postmottak@rennebu.kommune.no.

Trimrommet i Rennebuhallen 
vil bli delvis åpent i sommer 

Fra den 1. juli stenger Rennebuhallen for ordinær 
utleie og drift. Vi vil likevel ha åpent i trimrommet hver 
formiddag fra 08.00 – 14.00. I tillegg har vi ved hjelp 
av noen frivillige entusiaster fått til en ordning med 
åpningstid på mandag, onsdag og fredag mellom 
kl 18.00 og kl 20.00. Ordningen varer fram til 
9. august, da må vi stenge ei ukes tid på grunn av 
martna. Hallen vil være i full drift igjen fra 
1. september. Vi vil holde publikum orientert når den 
tid nærmer seg.
Nyt sommeren!
 
Kulturkontoret
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6. juni åpnet den nye eieren av 
Hong Kong House på Berkåk 
dørene, og Xin Min Wang 
håper på en travel sommer, 
med mange kunder i restau-
ranten. 

Da Rennebunytt stikker innom er 
det datteren Fa Wang som ønsker oss 
velkommen. Hun er utdannet peda-
gog, og jobber ved en barnehage i Oslo. 
I sommer skal hun imidlertid være på 
Berkåk og hjelpe sin far i restauranten. 

Xin Min Wang har de siste 20 åre-
ne jobbet som kokk ved Hong Kong 
Restaurant Wai Hung Lai i Steinkjer, 
og har god kjennskap til bransjen. 
Han kjenner også de forrige eierne på 
Berkåk, og det ble derfor aktuelt å ta 
over driften her da de skulle flytte. 

- Beliggenheten like ved E6 syns 
vi også er veldig gunstig, så vi håper 
å fange opp en del av de veifarende. I 
tillegg håper vi selvsagt at lokalbefolk-
ningen vil benytte seg av restauranten, 
smiler Xin Min.

Godt mottatt
Både far og datter er glade for mot-

tagelsen de har fått i Rennebu så langt. 
– Jeg synes folk er veldig hyggelige, 

og mange kommer og ønsker oss vel-
kommen, forteller Fa Wang. I løpet av 
de to første ukene har de også hatt en 
god del kunder i restauranten, og etter 
hvert som det blir kjent at nye eiere 
er på plass, håper de selvsagt på enda 
flere. 

Nye eiere på Hong Kong House

Venter på svar fra UDI
I sommer blir det som sagt far og 

datter som i hovedsak skal drive restau-
ranten. I tillegg har de to sommervi-
karer som skal hjelpe til ved behov. På 
sikt håper imidlertid Xin Min at det skal 
ordne seg med oppholdstillatelse for 
hans kone, som bor i Kina. 

– Jeg har søkt UDI om familie-
gjenforening, og jeg håper det går i 
orden slik at vi kan drive restauranten 
sammen. Det er to år siden søknaden 
ble levert, så jeg venter og håper på svar 
snart, smiler han tålmodig. 

”Verdens beste pepperbiff”
Xin Min Wang virker ikke å være 

typen som skryter av egne ferdigheter, 
men datteren kan fortelle at han var 
godt kjent for sine kokkekunster mens 

han jobbet i Steinkjer. Hun viser oss 
omtale som en matanmelder har lagt 
igjen på hjemmesiden, og her heter det 
at ”pepperbiff på kinesisk vis er ”ver-
dens beste”. Har spist det mange steder, 
men ingen slår Hong Kong Restaurant. 
De andre matrettene er også gode.” 

– Pappa er kjent for sin gode pep-
perbiff, og jeg vil også  anbefale svine-
filet i sursøt saus og kyllingfilet i sursøt 
saus, som er mine personlige favoritter, 
forteller Fa Wang. 

Far selv smiler beskjedent, og avslut-
ter med å ønske alle velkommen til å 
prøvesmake menyen ved Hong Kong 
House på Berkåk. 

Av Mona Shjølset

Rypejakt og Reinsjakt
på Haugasætra

Søknadsfrist for jakt er 5. juli.
Søknad sendes til Roger Skamfer,

Trondskogveien 12, Berkåk, 7391 Rennebu

Leilighet ledig i første etasje
på Samlaget, Stamnan.

Henv tlf 905 78 467 / 958 13 938

Gave til KrF. Ta med noe å sitte på!   Arr. Rennebu KrF

Øyvind Håbrekke, Karin B. Bjørkhaug    
og vår egen Ola T. Lånke deltar.
Salg av trad. seterkost, pølser og brus.
Sang av Idol-deltager Astrid Sugaren    
og “Karomm” fra Rennebu.

KrF seterstevne i Rennebu søndag 30. juni kl.12.00
på setra til Ingunn og Lars Uv v/ Granasjøen på Nerskogen. 

K U N N G J Ø R I N G E R

En stor takk for pengegaven i anledning 
Marta Indseth sin begravelse.

Anne Marie Nyhus, Boligavdelinga

Fa Wang og far Xin Min Wang ønsker velkommen til Hong Kong House på Berkåk.
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E6 Berkåk
tlf 72 42 71 50
Følg oss på Facebook

Statoil Berkåk søker
Stasjonsmedarbeider

30% stilling
fortrinnsvis helg, med mulighet for utvidelse

Livet på en Statoilstasjon er sosial, hektisk og 
hyggelig. Ingen dager er like, og det handler om

å løse både små og store utfordringer. Du må være 
utadvendt, blid og omgjengelig og like å arbeide 

med mennesker, og ikke minst forstå at
kunden skal være i fokus.

Høres dette spennende ut?

Send søknad innen 31. august 2013 til:
Statoil Berkåk, 7391 Rennebu

eller sove@statoilfuelretail.com

Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen

Kosbergveien, 7391 Rennebu
mob 948 56 836

malingogmurpussjvm@hotmail.com

Støren og Omegn
Begravelsesbyrå

Soknedal - tlf 72 43 34 14/414 52 610

Vi ønsker å bidra 
til en verdig gravferd

Støren og Omegn
Begravelsesbyrå
Tlf 72 43 34 14/414 52 610

Vi ønsker å bidra 

til en verdig gravferd

Behov for
pukk/grus?

Vi kan levere pukk i forskjellige fraksjoner.
Grus til diverse formål.

Dessuten utfører vi små og store
gravejobber, eksempelvis drenering, 
tomtegraving og masseutskiftning.

Vi påtar oss også oppdrag på Kvikne.

Ring for en uforpliktende prat!

Rennebu Grus AS
Vidar Engen, 472 53 224

te@rennebu-grus.no
www.rennebu-grus.no

GrusRennebu

I salg på martnaskontoret:

Billetter til 
Elektrisk aften
Anders Jektvik 
med band
Samfunnssalen 
Berkåk
fredag 16. aug. 
kl 21.00
kr 250,-

Du kan også kjøpe billetter via vår nettside!

rennebumartnan.no - Facebook/Rennebumartnan
Birkabygget, Berkåk

tlf 72 42 77 48 / 902 00 805
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RETURADRESSE:
Rennebu Nytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -  neste nummer 8. august - frist for stoff 30. juli -  Rennebu Nytt

Dette skjer i Rennebu!
30.06 Gudstjeneste Innset kirke 11.00
30.06 Seterstevne KrF Setra til Ingunn og Lars Uv 12.00
02.07 Oppskyting/tr.skyting Gammelstødalen 17.30
04.07 Mottak av klær Refshus skole 16-18
04.07 Oppskyting/tr.skyting Gammelstødalen 17.30
04.07 Torsdagsmøte Nerskogen kapell 20.00
07.07 Gudstjeneste Berkåk kirke 11.00
07.07 Pilegrimgudstjeneste Rennebu kirke 20.00
09.07 Oppskyting/tr.skyting Gammelstødalen 17.30
11.07 Oppskyting/tr.skyting Gammelstødalen 17.30
16.07 Oppskyting/tr.skyting Gammelstødalen 17.30
18.07 Oppskyting/tr.skyting Gammelstødalen 17.30
21.07 Gudstjeneste Rennebu kirke 11.00
20.-30. Kulturbeite Håggåsætra 15-20
 Utstillinga Kilde til vekst
28.07 Gudstjeneste Nåven 12.00
28.07 Gudstjeneste  Nerskogen kapell 20.00

01.08 Torsdagsmøte Hoelsmoen  20.00
01.08 Mottak av klær Refshus skole 16-18
04.08 Gudstjeneste Rennebu kirke 11.00

Fotballkamper/treninger, se rennebu-il.no
Gjeterhundtrening hver tirsdag kl 19.00 på Innset
Bygdapøbben er åpen hver fredag og lørdag kl 20-01
Kaffesalg på Jultulstuggu hver lørdag 
i juni/juli/aug kl 11-15

Sommerkafe på Fjellheim, Nerskogen 
hver lørdag og søndag f.o.m 6. juli kl 12-18
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12

Trenger du skyss eller følge på et arrangement eller 
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64

Gratis innrykk i kalenderen, send epost til mari@mediaprofil.no

Andeløpet på Voll hadde innkomst ved skolebrua. Første anda i håven til Magne Meslo 
gikk av med seieren, og Bjørn Trøite kontrollerte at det gikk riktig for seg.

Gule ender i 
Hurunda
Andeløpet i regi av Pilegrims-
foreninga i Rennebu enga-
sjerte mange.

Pilegrimsforeninga i Rennebu invi-
terte til andeløp i Hurunda på Voll, og 
det ble solgt 110 ender. Spenningen 
var stor da ordfører Ola T. Lånke stod 
for andeslippet fra brua ved Rennebu 
Snekkeri. Folket hadde samlet seg ved 
innkomsten ved skolebrua, og der stod 
Bjørn Trøite og Magne Meslo klar til å ta 
imot de tre første endene som skulle bli 
premiert. Vinnerne ble Adrian og Ole 
Martin Fjellstad, og på de neste plas-
sene kom Kenneth Teigen og Rolv Bakk 
sine ender. 

Joar Fjellstad, leder i Pilegrims-
foreninga, var godt fornøyd med dagen, 
og han håper at de kan arrangere en 
lignende dag også neste år.

Av Dagfinn Vold


