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Sist søndag gikk en drøm 
fra 1986 i oppfyllelse. Da 
drømte de som nettopp 
hadde arrangert den 
første Rennebumartnan: 
Tenk når martnan blir så 
stor at Sissel Kyrkjebø 
kommer?
Hun kom - og hun tok 
alle 1200 i salen med 
storm!

Da vi kom inn i 
Rennebuhallen like før konser-
ten startet, merket vi med en 
gang den spesielle stemninga 
blant publikum - en blanding 
av forventning og andektig-
het. Publikum ble ikke skuffet, 
og kontakten mellom Sissel og 
publikum var tilstede fra første 
låt. Hun var gnistrende opplagt, 
og med et orkester med velskolerte musikere i ryggen var 
det full kontroll fra første tone. 

Intim idrettshall
Sissel sa innledningsvis at da hun hørte konserten skulle 

være i en idrettshall, så hun for seg et trekkfullt lokale. Hun 
ble imidlertid gledelig overrasket, og syntes Rennebuhallen 
var både trivelig og intim. — Hvis en kan kalle det intimt 
med 1.200 personer tilstede, som hun sa. Hallen ble heller 
ikke kald, da hun midtveis i konserten avslørte at hun for 
første gang denne sommerturnéen stilte uten ullundertøy. 
Likevel ble det så varmt at hun måtte kaste jakken.

Kjente sanger på rekke og rad
Sissel hadde satt sammen et allsidig konsertprogram 

med stor spennvidde. Her var det alt fra rolige salmer av 

Petter Dass til spenstige bryllupsmarsjer. Og naturligvis 
var både Vestland Vestland, Innerst i sjelen, Kjærlighet og 
hennes kjente sang fra Titanic med,- alle i fine arrange-
ment av Kjetil Bjerkestrand. 

Publikum viste å sette pris på konserten. Etter avslut-
ningsnummeret med folketonen Herre Gud ditt dyre navn 
å ære ble det umiddelbart stående aplaus. Drømmen var 
gått i oppfyllelse, og martnassjef Kenneth hadde bare en 
kommentar etter konserten - STRåLEnDE! noe sikkert 
resten av publikum kunne skrive under på.

www.berkaak-veikro.no

DAGENS MIDDAG

Strålende Sissel

Sissel Kyrkjebø innledet årets martnasuke med å ta publi-
kum med storm. Aldri før har det vært en slik konsert i 

Rennebuhallen - der alle forventninger ble innfridd. 
Takk til martnaskomiteen for opplevelsen!
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,I år er det 80 
år siden Elen 
og Halvard 
Engelsjord 
flyttet til 
Gregosen på 
Nerskogen - som 
de første fast-
boende. Dette 
blir markert på 
Nerskogsdagen 2. 
september.

I år er det tredje 
året på rad at nerskogsdagen arran-
geres - som vanlig på museet og 
Fjellheim. Her blir det aktiviteter, ser-
vering, forskjellig underholdning og 
prolog.  Arrangementet starter kl 12.00.

I og med at det er 80 år siden 
Elen og Halvard Engelsjord flyttet til 
nerskogen som de første bureisere, 
vil stuggu i Gregosen være åpen på 
nerskogsdagen. 

De første bureisere
Den 4. juli 1927 flyttet Elen og 

Halvard Engelsjord til Gregosen som 
de første bureisere og fastboende på 
nerskogen. Da hadde Elen og Halvard 
tre barn, senere kom det fire barn til. 
De første åtte åra bodde hele storfa-
milien i slåttebua på 12 - 13 m2, før det 
nye våningshuset sto ferdig i 1935. Da 
var sistemann i barneflokken blitt 2 år. 
Fjøs og jord måtte prioriteres først, og 
fjøset var ferdig i 1929. Ved hjelp av 
mye hardt arbeid og noe nydyrkings-
bidrag, ble garden stablet på beina 

sakte men sikkert. Hjelpemidlene var 
sag, hakke, spade, stubbryter og oksen 
Greger.

Gregosen lå 2 mil fra nærmeste 
gard på Vognill og det var like langt til 
Grindalsgardene. Det ble derfor lange 
skiturer for å handle varer og annet. De 
første skoleåra måtte ungene bo hos 
besteforeldra på Engelsjordbakken for 
å gå på skole på Vognill. I 1939 sto det 
kombinerte forsamlings- og skolehuset 
“Fjellheim” ferdig, og ungene fikk bo 
heime og gå til skolen. 

I 1932 kom det flere bureisere til 
nerskogen, og i 1937 ble telefonled-
ning lagt fram på dugnad. Elektrisk 
strøm kom først  i 1960.

Vil du vite mer om livet i slåt-
tebua i Gregosen, må du ta turen til 
nerskogsdagen søndag 2. september.

Ny Nerskogsdag

I denne slåttebua bodde Elen og Halvard 
Engelsjord med sju barn.

Vellykket 
martnasstart

Kenneth Teigen takker en stor 
personlighet for konsertopplevelsen. 

— Vi har både gledet og gruet oss 
litt. For det å få en verdensartist er jo 
ganske ambisiøst, men vi landet med 
20 i stil. Ikke minst takket være godt 
teamarbeid i martnaskomiteen og en 
topp motivert dugnadsgjeng, sier en 
glad Kenneth Teigen. — Og Sissel, 
bandet og lyd- og lysfolket var som oss 
strålende fornøyd.

Ingun Dahlin og Benth Owesen 
bidro med scenedekor, som var med og 
trakk trådene mot martnans egentlige 
innhold. Det og ble lekkert. 

– nå tar vi med oss helgas opp-
levelser videre frem mot martnan, 
og bruker den som inspirasjonskilde. 
Sammen så klarer vi det meste, sier 
Kenneth - som har god tru på at det 
også i år vil bli en kjempemartna med 
mange flotte arrangement og opp-
levelser.

Du kan holde deg oppdatert om 
martnan på www.rennebumartnan.no

Jenter til Røros på sykkelritt
18 blide damer fra Rennebu og Meldal i regi av FYSAK deltok i sommer på 

Jenterittet på Røros - et sykkelløp med trimklasse (27 km) og to konkurranseklas-
ser (27 km og 54 km). Damene fikk premie som tredje største gruppe som deltok 
på løpet, der i alt 560 damer i 
alle aldre var representert.

— Vi fikk mye hederlig 
omtale både før, under og 
etter løpet. Skryt til en kom-
mune som satser på fysisk 
aktivitet og til LHL lokalt 
som var med og støtta oss 
økonomisk, forteller Maj 
Britt Svorkdal Hess.
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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 Bjørn Rogstad
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget

bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no

sier at her får hun utfordringer hun 
ikke ville ha fått andre steder. — Med 
gode folk rundt meg får jeg også sjøl 
lov til å være god - vi spiller hverandre 
gode, sier Herborg og gleder seg til at 
skoleåret starter.

Nye skoleledere
Det har skjedd flere endringer i 

ledelsen ved skolene. Ved skolestart 
har Berkåk skole/Rennebu ungdoms-
skole Ole Atle Onsøien som rektor og 
Brit Blokkum Gustafsson er assisteren-
de rektor. Rennebu grendeskole Innset 
har Endre Kosberg som rektor, mens 
Rennebu grendeskole nerskogen og 
Voll har Herborg Skjolden som rektor. 
Signy Ramsem er assisterende rektor 
nerskogen, mens det ved Voll vil bli 
oppnevnt stedfortreder for rektor etter 
skolestart.

Skolene starter tirsdag 21. august.

Grendaskolene Innset, Voll og 
nerskogen går nå inn i siste året i prø-
veprosjektet med felles rektor. Det vil 
si, helt felles rektor er det ikke lenger, 
da Innset skole har egen rektor- Endre 
Kosberg. For Voll og nerskogen er det 
Herborg Skjolden som tar over som 
rektor i vikariat for Ingrid Selbæk. 
Evaluering av prosjektet skal gjennom-
føres i løpet av vinteren, og være klar i 
god tid før neste skoleår.

Gode folk rundt seg
Da Rn besøkte Herborg, var hun i 

full gang med innspurten av planleg-
ginga for kommende skoleår. Finpuss 
av timeplan, utarbeiding av arbeids-
plan for lærerne og praktisk informa-
sjon til elevene. 

Herborg kjenner både Voll og 
nerskogen godt, da hun tidligere har 
vært innom Voll og sist vinter fungert 
som rektor ved nerskogen. Hun trives 
godt i skolene her i Rennebu, og hun 

Snart skolestart
Barnekunst fra 

Rennebu til Dronningen
Bildene som Kulturskolen i 

Rennebu laget i forbindelse med 
Dronning Sonjas 70-årsdag ble 
plukket ut til utstillingen som var 
gaven fra den norske regjering.

“Til dronningen” er en utstilling 
hvor barn er invitert til å formidle sine 
tanker til norges dronning gjennom 
sitt personlige kunstuttrykk. Rammen 
er alle former for visuell kunst. Dermed 
er det blitt en utstilling med et vidt 
spekter både av uttrykk og teknikker.

Kulturskoler over hele landet har 
vist et imponerende engasjement for 
dette prosjektet. 191 forskjellige bidrag 
fra til sammen 87 skoler er levert. Stor 
kreativitet og kvalitet preger det inn-
sendte materialet. Mange av bidragene 
er gruppearbeid slik at et stort antall 
elever til sammen har vært engasjert.

Stolt rektor
Kulturskolen i Rennebu ble hånd-

plukket av fylkesmannen i Sør-
Trøndelag, for å representere fylket i 
dette prosjektet. Bildefagelevene ved 
Kulturskolen i Rennebu med sin lærer 
Unni Larsen sendte inn to bilder.

— Begge bildene fikk plass i utstil-
lingen. Dette er kjempereklame for 
Rennebu kommune, og det viser at 
Kulturskolen i Rennebu har stor anse-
else i Trøndelag for sitt bildetilbud, sier 
en stolt rektor Ingolf Dragset.

Mere strømproduksjon i Rennebu
Rennebus første kraftverk ble bygd i Gunnesgrenda i 1910, og var i drift til slut-

ten av 1950. Den 13. juli i sommer starta et nytt kraftverk i Gunnesgrenda opp pro-
duksjon av strøm - Gautvella kraftverk AS. Dette kraftverket eies av seks grunnei-
ere som har fallrettigheter i Gautvella. Kari Hanna Gunnes forteller at kraftver-
ket er et eksempel på godt grendasamarbeid, der de har utnyttet hver grunneiers 
kompetanse og skapt et skikkelig positivt tilskudd til grenda. 

Utbyggerne forventer en årsproduksjon på 5 gwh, og maks produksjon er 
1750 kw. De har bygd en ny inntaksdam, og fallet ned til kraftstasjonen er på 
285 meter. nedslagsfeltet til Gautvella er gunstig med mye myrer og småtjønne. 
Utbyggingskostnad kom på ca 11 millioner, og strømmen selges til KRK.

 Lørdag 1. september inviterer utbyggerne til åpen dag, der alle interesserte kan 
komme å se grendas nye kraftverk i drift.

Et nytt skoleår 
er like om hjør-
net, og planleg-
gingen for å ta 
imot både nye 
og gamle elev-
er har pågått i 
lang tid.

Herborg Skjolden vil 
i år være rektor ved 
Rennebu grendeskole 
Nerskogen og Voll.
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Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 
2007:

Står du i 
manntallet?
 Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme 
ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 09. og 10. 
september 2007.

Du kan undersøke om du står i manntallet  i 
Rennebu kommune i manntallslistene som er lagt 
ut på følgende steder:
 - Kommunehuset, Berkåk
 - Joker Rennebu, Voll
 - Orkla S-lag avd. Nerskogen
 - Orkla S-lag avd. Stamnan
 - Opdal S-lag avd. Innset

Mantallslistene blir liggende ute fra og med 01. 
august til og med valgdagen 10. september 2007.  
Hvis du har flyttet til en annen kommune og mel-
ding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret 
innen 30. juni  07, står du fremdeles i manntallet i 
den kommunen du flyttet fra. Da kan du velge om 
du vil stemme på valgdagen i den kommunen du 
flyttet fra – eller du kan forhåndsstemme.
Dersom navnet ditt ikke står i manntallslistene 
som er lagt ut, eller det er andre feil i listene, kan 
du klage til valgstyret.  Klagen må være skriftlig og 
begrunnet, og være innkommet til valgstyret i god 
tid innen valgdagen.  Valgstyret oppdaterer/ retter 
feil i manntallet så lenge det er mulig inntil valg-
dagen.

Valgstyrets adresse er:  
Valgstyret, Rennebu kommune, 7391 Rennebu.
Se også valgsiden på Rennebu kommunes 
hjemmeside, www.rennebu.kommune.no     

Berkåk, 15. juni 2007  
Bjørn Rogstad - valgstyrets leder

Kommunestyre- og 
Fylkestingsvalget 2007:

Forhåndstemme-
givningen
I tidsrommet 10. august t.o.m. fredag  07. sept 2007 kan 
du avgi forhåndsstemme ved
SERVICETORGET, KOMMUNEHUSET, BERKÅK
Mandag – fredag kl. 08.00 – kl. 15.30
Lørdag 01. september kl. 10.00 – kl. 13.00
Torsdag 06 . september kl. 08.00 – kl. 18.00
Ta med valgkortet du har fått tilsendt i posten i slutten 
av juli.

RENNEBU HELSESENTER
Onsdag  05. september 2007  kl. 10.30 – kl. 13.00
AMBULERENDE STEMMEGIVNING
Torsdag 06. september 2007.    
Ring Servicetorget tlf. 72 42 81 00 innen 05. sept. 2007.
Se også valgsiden på Rennebu kommunes hjemmeside på 
internett – adresse www.rennebu.kommmune.no

Berkåk, 26.06.2007 
Bjørn Rogstad - valgstyrets leder

Utviklingsorientert skoleleder
Rennebu kommune søker en innovativ og utviklingsori-
entert rektor som kan lede vår største skole i arbeidet med 
”kunnskapsløftet”.
Berkåk skole/Rennebu ungdomsskole er en 1-10 skole 
med 118 elever på barnetrinnet og 114 elever på ung-
domstrinnet.
Fullstendig utlysningstekst finner du på www.rennebu.
kommune.no

For nærmere opplysninger kontakt 
kommunalsjef Lill H. Bøe tlf 72 42 81 00 eller 
pedagogisk rådgiver Ingegjerd Mortensen tlf 72 42 81 19.
Søknadsfrist 22. august 2007

Rennebu kommune

Oppdal 72 40 49 90
Berkåk 72 42 82 50
www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Rebustorget, Berkåk  – Tlf 72 42 74 45

Stikk innom 

1/2 pris på Sicilia tekstiler i 
flere farger, fra Black Design

3 planter kr 79,-

NB! Nyheter fra Black  Design
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Viktig iNformasjoN til 
Våre kuNDer

Åpningstider
mandag-tirsdag 9-15
torsdag - fredag 9-15

telefontid onsdag 9-15
tlf kontor 72 42 75 50/fax 72 42 71 51

eksperten@c2i.net

RØR-EKSPERTEN A/S
Berkåk, 7391 Rennebu  tlf. 72 42 75 50

Trenger du nytt 
utstyr til skolestart?

Vi har det!

www.godmat-berkak.no
Rebustorget - tlf 72 42 76 98/ 958 19 742

	 •	Møtestedet	for	alle
	 •	Internettkafe
	 •	Private	arrangementer
	 •	Catering

Vi utfører på alle bilmerker:
• Service og oljeskift
• Periodisk kjøretøykontroll
• Reparasjoner
• Service på klimaanlegg

tlf. 72 42 75 90

Flere glade bilister

Berkåk Blomster
Berkåk, 7391 Rennebu - tlf 72 42 72 87

Tlf  72 49 80 00 • Fax 72 49 80 10 • E-post: post@meldal-sparebank.no • www.meldal-sparebank.no

Meldal Sparebank - alltid tilgjengelig!
 Kontakt oss for en samtale om
 – innskudd og plasseringsprodukt
 – lån og leasing
 – forsikring
 – nettbank og kort
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Din VVs-partner i rennebu - oppdal - kvikne

Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring Vann og energibrønner 

Edvin Eide: 950 34 056
Tlf 72 42 54 47  – Innset 7398 Rennebu 

edvin.eide@oppdal.com

Behov for grus/pukk?
Vi kan levere pukk i forskjellige fraksjoner,

grus til diverse formål. Dessuten utfører vi små og store 
gravejobber. Eksempelvis

drenering, tomtegraving og masseutskiftning.
  
 Ring for en uforpliktende prat

Torstein Engen, Telefon: 944 87 876
www.rennebu-grus.no

Rennebu Turistkontor  -  Rennebu Næringsforening

 
 

�

Høstjakta nærmer seg!
Vi har pussesett til gevær, Ulvangsokker, 
superundertøy, og mye annet som kan 

være nyttig til jaktturen!

Velkommen innom til en trivelig handel!

Fossum AS
7288 Soknedal - Telefon 72 43 32 52

Post i butikk

åpningstider:
mandag - fredag 09.00 - 20.00

lørdag 09.00 - 18.00

Pepsi vanlig/Max  2 for 1000 
+pant

Røkte kjøttpølser  300 gr  1000
Kaffe Ali filter-/kokmalt 250 gr 1000  

Bananer pr kg  1000
Eplejuice/Appelsinjuice 1,5l  1000  

Edet toalettpapir  4 pk  1000 

Se også eget kundebrev - Velkommen til trivelig handel!
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Rogers Hårstudio 
Feriestengt f.o.m 3/9-07 - t.o.m 17/9-07

Saudag 
På	Stortjønnvollen	søndag	26.	august	kl.	12.00
Ta av E6 v/Åshuset, følg skilting.
Program:	 -	Orientering	om	elektroniske	øremerker	og	
    rovdyrsituasjonen.
 - Fiskekonkurranse, ta med fiskeutstyr.
 - Diverse aktiviteter
Gjeterhundoppvisning. Kom  og prøv hunden din!
Bevertning - Spekemat og kaffe. Ta med stol.
Vel møtt til en hyggelig saudag!

Arr. Innset Vest Beitelag

Vest til Rennebu-bunaden rødt veststoff til 
Rennebu-bunad gammelt trykk, ønskes kjøpt. Rød vest str. 
42/44 til Rennebu-bunad ønskes også kjøpt.
               995 07 191 Astrid Halland

Rennebu Musikkkorps 
starter opp igjen øvingene tirsdag 28.08 kl. 19.30
Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen!

Åpen dag! Gautvella kraftverk inviterer alle 
interesserte til åpen dag lørdag 1. sept. kl. 11.00-15.00.

K U N N G J Ø R I N G E RK U N N G J Ø R I N G E R
Syng deg glad!
Rennebu Songkor starter sesongen onsdag 22. aug. kl. 
19.30 på Voll skole. Koret ønsker gamle - og særlig nye 
sangere velkommen.     Styret                           

Svart og hvit hannkatt 
forsvunnet fra Vagnildgrenda. Rambo har halsbånd m/bjelle 
og svart rund flekk under haka. Dypt savnet! 
Har Du sett ham, ring  mob 464 27 187

Go´foten Fotpleie
Jeg er hos frisør Astrid hver tirsdag. Ring for timebestilling.
Mari Øverland, Tlf 913 43 836

2 roms leilighet 
i Trobo borettslag. 
50 m2 med ett soverom, 
kjøkken, stue og bad.

Til salgs  
Mob. 476 53 404

Biblioteket
Vi åpner igjen 

torsdag 16. august.
Samme åpningstider som 

før:
Mandag og torsdag: 

16-19.
Onsdag: 10-13.

Velkommen!

VARSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSPLAN FOR 
NERSKOGEN HYTTEGREND, GNR. 41 BNR. 3 M.M.

Med	hjemmel	i	Plan-	og	bygningsloven	§	27	varsles	det	at	det	
er satt i gang arbeid med reguleringsplan for Nerskogen hyt-
tegrend, Gnr. 41 Bnr. 3 m.m.
Planområdet	ligger	på	Nerskogen,	sørøst	for	Sørøyåsen.
Formålet med reguleringen er å legge til rette for 27 
hytteenheter i to plan horisontaldelt, 8 hytteenheter i ett plan 
(med 8 boenheter à ca. 70 m2) og 4 overnattingshytter i 
ett plan vertikaldelt (med 8 boenheter à ca. 30 m2). I tillegg 
planlegges det et bygg i to plan med kafeteria, servicesenter, 
og utleielokaler. Det vil også avsettes et areal til avløpsrense-
anlegg i grunnen.

Spørsmål vedrørende reguleringsarbeidet kan rettes til 
Plankontoret	v/Steinar	Lillefloth,	tlf:	72428164,
eller e-post: steinar@plankontoret.net.

Eventuelle skriftlige synspunkter som har betydning for
planarbeidet	kan	sendes	til	Plankontoret,	Myrveien	1,	
7391 Rennebu, 18.9.2007

Liten lokalbank

med god service og 
konkurransedyktige priserl Hos oss slipper du å taste 2.1... for å komme i
 kontakt med en kunderådgiver.

l	 Selv om vi er liten kan vi tilby alle produkter  
 og  tjenester som storbankene tilbyr.

l Vil du vite mer om våre produkter og 
 betingelser så ta kontakt på 
 tlf. 72430040 eller gå inn på vår
 hjemmeside www.soknedal-sparebank.no
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Smågodt
 

9 90
 

les kundeavisen på www.coop.no

X-stra svinekoteletter 2kg 7980 

Sukker  10 kg   9900

Frokostjuice 1,5 liter  1000

Coca Cola 4 pk   3990

Fløtemysost/Gudbrandsdalsost 3990

pr stk

pr.pk

+ pant

Legg  søndAgstuREn til Kvikne!

Fra varmbuffeen:
stekt fjellørret, kveite, grillet laks, saltkjøtt, 
reinsdyrstek, oksestek, røkt svinekam. 
dessert og kaffe

Pensjonistpriser

Besøk våre hjemmesider: www.kviknefjellhotell.no
Be om tilbud på telefon 62 48 55 50

2512 Kvikne

pr. hg

pr.stk

Dette skjer i Rennebu!
17-19 Rennebumartna Berkåk 11-20
 åpning m/nils Arne Eggen  11.00
17.08 Akustisk Aften, Samfunnssalen 21.00 
18.08 Martnaspub Sandbrekka 21-01
 Trubadur Tor Kvarsnes
18.08 Dans og konsert Håggåsætra 19.30
 Ingeborg Trelstad, Heidi Skjerve og  Daniel Formo 19.30
18.08 Rennebu - Fosenlaget 4 div Berkåk gras 15.00
19.08 Martnasgudstjeneste Berkåk 10.00
Se ellers www.rennebumartnan.no for nærmere info om martnan
20.08 Idrettsmerke prøver Berkåk 18.00
21.08. Dugleiksmerkeskyting Gml-stødalen 17.00
21.08 Jegere: Trening/oppskyting Gml.stødalen 
19.00 
22.08 Oppstart Rennebu Songkor Voll skole 19.30 
22.08 Sykkelløp  18.00 
26.08 Kultur-tur til Bjerkaker ICA-Berkåk 17.00
28.08 Oppstart Rennebu M.korps Samfunnsalen 19.30
29.08 Medlemsmøte  Pensj.forening Samfunnsalen 11.00
01.09 Åpen Dag Gautvella Kraftverk 11-15
02.09 Nerskogsdagen Fjellheim, nerskogsmuseet 12.00
02.09 Tur til Bjugnan R. Turforenng Rennebu nedre 10.30  

Gratis innrykk i kalenderen!
Kontakt Rennebu Turistkontor- tlf 72 42 77 05

turistkontoret@rennebu.net

Med Rennebu Nytt når du 2.700 husstander i Rennebu, Jerpstad, Kvikne, Soknedal og Budal!


