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May-Lill Eggan er trulig den 
første fra Rennebu som har 
gått pilgrimsleden sammen-
hengende fra Oslo til Nidaros!
Her med utsikt over Voll fra 
Osphaugen.
Mer på side 3!

en pilegrim
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Utover de økonomiske virkningene vil jeg trekke 
fram verdien i det at et helt lokalsamfunn er sammen 
om et så flott arrangement. Det virker samlende og 
Rennebumartnans gode navn og omdømme er noe vi er 
stolte av. Det er i brei betydning et kulturarrangement 
som involverer på tvers av generasjonene, og hvor ikke 
minst lokale ungdommer trekkes fram og gis mulighet til 
å presentere sine imponerende ferdigheter, det være seg i 
musikk, dans, sang eller andre kulturelle uttrykk. 

Jeg ønsker alle utstillere, besøkende, arrangører og dug-
nadsfolk lykke til med Rennebumartnan 2013 og håper at vi 
alle får trivelige martnasdager. 

KUNSTUTSTILLINGER
er ikke noen selvfølgelighet i en så vidt liten kommune 
som Rennebu.  Gjennom ”Galleri Håggåsetra” i Gisnadalen 
har imidlertid Unni Larsen og Børge Dahle nå i flere år 
arrangert utstillinger med meget anerkjente kunstnere. I 
sommer er det to utstillinger hvorav utstillingen med tema 
”Nærværende” er åpen i tiden 16. – 25.august.  Det er impo-
nerende det Unni og Børge har gjort på Håggåsetra ved 
både å ha bygd opp og ikke minst tatt vare på. Setervollen, 
de gamle husene og den vakre Gisnadalen   gir en ramme 
og opplevelse som er helt spesiell.  Selv om utstillingen som 
allerede er avviklet i sommer hadde imponerende besøks-
tall, vil jeg sterkt anbefale rennbyggen og andre et besøk 
på Håggåsetra for å få med seg spennende kunst i unike 
omgivelser. 

Birger Hellan
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RENNEBUMARTNAN  2013
står  for døra og arrangeres i år for 28. gang.  I løpet av 
disse årene har Rennebumartnan etablert seg som Norges 
ledende salgsutstilling for husflid og håndverk. Til sammen 
har martnan i disse årene hatt ca. 400.000 besøkende og 
omsatt for nærmere 350 millioner kroner. Martnan bidrar i 
dag mer enn noe til å gjøre Rennebu-navnet kjent, og må 
i dag sies å være vår fremste merkevare. Over hele landet 
kan vi treffe folk som kjenner til Rennebumartnan når vi 
forteller vi er fra Rennebu.

Kvalitetsmartna
brukes ofte når folk skal beskrive martnan.  Siden starten 
har martnan hatt en sterk utvikling og vekst, men dette har 
ikke gått på bekostning av grunnidéen om kvalitet og ekte 
vare.   I det mangfold av martnaslignende arrangement vi 
finner over hele landet, er det imponerende at ordet kva-
litet er det som mest brukes når Rennebumartnan beskri-
ves. Ikke noe dårlig image å ha, og som hele Rennebu kan 
være stolte av.  

Dugnadsånd 
er et annet kjennetegn ved martnan. Over 30 lag og orga-
nisasjoner  fra Rennebu og nabokommunene deltar i år 
med dugnadsinnsats. Det har vært slik i mange år at lokale 
lag og organisasjoner gjennom innsatsen under martnan 
får så gode inntekter at de resten av året kan konsentrere 
seg mer om aktiviteten og mindre om loddbøker og kake-
lotterier. Gjennom dugnadsinnsats og brei deltagelse fra 
lokale bedrifter kan vi si at så godt som hele Rennebu-
samfunnet er involvert i martnan.
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Gode på 
førstehjelp
Nylig ble det arrangert 
distriktsmesterskap i første-
hjelp, og her klarte laget fra 
Rennebu Røde Kors en 
kjempefin andreplass. 

Lina Skjerve, Julie Smeplass Haugen, 
Mari Meslo, Liv Marit Bøe og Kristine Uv 

Lorentzen løfter Arne Bakk.

– Mange av de som stilte på vårt 
lag har gått på skole andre steder i vin-
ter, og har dermed ikke fått trent mye 
sammen, så dette var en kjempepresta-
sjon, sier Ove Einar Drugudal, som er 
leder i Rennebu Røde Kors Hjepekorps. 

Distriktsmesterskapet besto både av 
nattorientering, og flere poster med før-
stehjelp. Ifølge Drugudal klarte laget fra 
Rennebu seg godt gjennom alle oppga-
vene, og fikk mye skryt for godt humør 
og god lagmoral underveis. 

Vil gjerne ha flere medlemmer
Rennebu Røde Kors har ca 60 aktive 

medlemmer, pluss en omsorgsgruppe 
på rundt 130. Denne gruppen driver i all 
hovedsak med besøkstjeneste.  Selv om 
rekrutteringen er god, tar man gjerne 
imot nye medlemmer. Ifølge Drugudal 
er det stadig spørsmål om å stille som 
sanitetsvakt og forskjellig, så det trengs 
hele tiden mannskap. 

- Vi har en ny gruppe som skal i 
gang med opplæring nå i høst, så hvis 
flere er interessert er det bare å ta kon-
takt, oppfordrer Ove Einar Drugudal i 
Rennebu Røde Kors Hjelpekorps. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Ove Einar Drugudal

May-Lill gikk hele veien
Juli er høysesong for pilegrimer, og May-Lill Eggan var med en 
vandregruppe som gikk hele veien fra Oslo til Nidaros.

— Jeg var med på en kortere vand-
ring for to år siden, og da bestemte jeg 
meg for en gang å gå hele veien. Det 
er en opplevelse med det å vandre i 
gruppe og komme så nært naturen, 
forteller May-Lill Eggan - som til dag-
lig bor og arbeider i Longyearbyen på 
Svalbard. Hun starta fra Oslo 16. juni, 
og kom frem til Nidaros 28. juli. Turen 
ble avsluttet med en gudstjeneste i 
Nidarosdomen Olsok-kvelden den 29. 
juli.

Gode ord til Rennebu
Hans-Jakob Dahl, daglig leder 

for Pilegrimssenteret på Dovrefjell, 
ledet turen fra Hjerkinn til Nidaros. 
Han kommenterte at leden gjennom 
Rennebu fungerer godt med merking 
og rydding. Det er også bra med over-
nattingsplasser, så kapasiteten her er 
bra. 

Kostnadsnivået en utfordring
— Utfordringene for pilegrimer fra 

andre deler av Europa er det norske 
kostnadsnivået. Selv om pilegrimsover-
nattingene er billig ut fra norske kost-
nader, er det likevel kostbart for de som 
kommer utenfra og skal vandre  i flere 

uker, sier Dahl - som i den forbindelse 
lurer på om det er behov for enklere 
overnattingssteder i tilegg. 

Internasjonalt
Vandringen han nå ledet fra 

Hjerkinn og inn til Nidaros, startet 
egentlig fra Hamburg den 5. mai og har 
gått via Viborg i Danmark. Vandringen 
hadde internasjonale innslag fra Italia, 
Spania, USA, Nederland, Tyskland, 
Danmark, Sverige og Norge. Vandrerne 
hadde forskjellig bakgrunn, og det var 
både katolikker, protestander og agno-
stikere, men de ga uttrykk for at de triv-
des sammen og alltids hadde ting til 
felles som ga bakgrunn for gode sam-
taler.

Service på Gammel-bua
Pilegrimene var innom Infor-

masjonssenteret på Gammel-bua på 
Voll, og der ble de møtt med nystekte 
vafler, saft og kaffe av Liv Julie Voll, 
Arne Bakk og Joar Fjellstad. De trivdes 
så godt på bua, at oppholdet nok ble 
lengre enn planlagt. Men, som Dahl sa 
- vi har tiden foran oss.

Av Dagfinn Vold

Pilegrimene blir godt tatt vare på ved Informasjons-senteret på Gammel-bua på Voll.



4 Rennebunytt

Rekorddeltagelse i Gammelstødalen
Norgescupen (NC) i sky-
ting er ni stevner fordelt 
på tre konkurransehelger. 
Det nylig avholdte stevnet i 
Gammelstødalen ble tidenes 
største med 1270 forhåndspå-
meldte skyttere.

Norgescuprunden med arrange-
ment i Rennebu, Sunndal og Budal 
ble den største i historien, da det aldri 
før har vært mer enn 1100 skyttere. 
Men, arrangøren i Gammelstødalen, 
Rennebu Skytterlag, har har et godt 
utbygd anlegg og solig arrangement-
serfaring, så arrangementet ble meget 
vellykket. 

Arrangøren høstet også lovord for 
anlegget i Gammelstødalen, som de 
forøvrig eier og driver sammen med 
Innset Skytterlag. Da Rennebunytt 
besøkte stevnet, var det besøk av ledere 
innen Det Frivillige Skyttervesen (DFS), 
statssekretær Kjersti Stenseng og poli-
tikere både på kommune-, fylkes- og 
riksnivå. De ble alle imponert over det 
velholdte anlegget og de elektroniske 
løsningene arrangøren hadde for skyt-
terne og publikum. Det var blant annet 
plassert nærmere 15 tv-skjermer på 
området med live-overføring fra skytin-
gene. 

President i DFS, Olav Vaaje overrak-
te boka ””Landsskytterstevnet 120 år” 
til statssekretær, Kjersti Stenseng.

Jan Kåre Moland ble vinner i 
Rennebu med 348 poeng. Tore Veie og 
Daniel Sørli kom på de neste plassene 
med 347 poeng.

Rennebu tredje største på LS
Denne uka er det Landsskytterstevne 

(LS) i Oppdal, og der er Rennebu 
Skytterlag representert med 47 skyttere. 
De er det tredje største laget, og det gle-
der Bjørn Inge Haugset som er leder i 
skytterlaget. 

Av Dagfinn Vold

På standplass i Gammelstødalen.
Foran: statsekretær Kjersti Stenseng, 
Esten Skårild (Heim/Hemne skytterlag) 
og president i DFS Olav Vaaje.
Bak står søstrene Linn og June Kvandal fra 
Røldal - som deltok i alle tre NC-stevnene 
og som også skal delta under LS.

Otte Hårstad i Rennebu Skytterlag informerer gjester i Gammelstødalen. 
F.v. Otte Hårstad, Jorodd Asphjell, Ola T. Lånke, statssekretær Kjersti Stenseng, ukjent, 

leder i Rennebu Skytterlag Bjørn Inge Haugset og president i DFS Olav Vaaje.
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Nylig ble det avslørt at en 
fremadstormende høyrepoli-
tiker hadde hacket seg inn 
på private iCloud kontoer og 
misbrukt og videreformidlet 
bilder av unge jenter. 
Mannen som klarte å avdekke 
skandalen var Einar Otto 
Stangvik. Til daglig driver 
han eget IT-firma, og gir råd til 
norske bedrifter nettopp når 
det gjelder IT-sikkerhet. 

De fleste av oss har både lest og hørt 
de vanligste og mest nødvendige for-
holdsregler man bør ta når man bruker 
sosiale medier. Det er imidlertid slik at 
det stadig dukker opp nye fallgruver 
som gjør at bilder, filmer, innlegg o.l. 
kan bli videreformidlet og brukt av per-
soner som ikke alltid har edle hensikter. 

Einar Otto Stangvik er imidlertid 
mer enn gjennomsnittlig interessert i 
data ellers også, og mye av fritiden går 
med til å avsløre personer som driver 
lyssky virksomhet på nett. 

Aner fra Rennebu
Mange fra Rennebu vil nok dra 

kjensel på navnet til den unge data-
eksperten, for både mor Anne Lise 
Olsbakk og far Inge Bjørn Stangvik er 
oppvokst i Rennebu. Einar Otto bor nå 
i Oslo sammen med sin kone, og han 
innrømmer at VG oppslaget forrige helg 
har ført til relativt stor oppmerksomhet 
fra både media og privatpersoner. 

– Det har nok blitt noen titalls hen-
vendelser hver dag den siste tiden ja. 
Noen vil jo at jeg skal fortelle mer om 
denne konkrete saken, andre har selv 
kommet i vanskelige situasjoner de 
ønsker at jeg skal hjelpe dem ut av, så 
det er litt forskjellige henvendelser, 
medgir Stangvik.

Må kunne stå for det man legger ut
Ifølge Stangvik er første bud når 

man legger ut noe på nettet, at man må 
tåle at det vil være fritt og åpent tilgjen-
gelig i all ettertid. Det er også viktig å 
være oppmerksom på at selv om man 
framstår som anonym når man legger 
ut bilder, film, diskusjonsinnlegg o.l. er 

Bruk hodet når du er på nett!

det alltid en risiko for at noen kan koble 
dette til ens fulle identitet, og det bør 
man da ta høyde for.

 – I den saken jeg har jobbet med 
nå er det vanskeligere å forstå denne 
risikoen, siden bildene i utgangspunk-
tet ikke har blitt publisert på nettet. I 
flere tilfeller er det bilder tatt for moro 
skyld, som har blitt slettet kort tid etter-
på. Jentene har i det hele tatt ikke vært 
klar over at noen har kunnet laste ned 
og gjenopprette bilder og film på denne 
måten, sier Stangvik.

Tenk nøye på hva du deler
En annen tommelfingerregel er å 

tenke nøye over hva man deler.
– Er du usikker, så la det være, sier 

Stangvik.
Han advarer også mot mange detal-

jer rundt familieforhold, interesser, 
bosted o.l. Publikasjon av lokasjons-
informasjon er også noe som potensi-
elt kan brukes mot deg. Er det virke-
lig nødvendig for fjerne bekjentskaper 
å vite hvor du er, hvor du har vært og 
hvor du skal til enhver tid? 

– Dette er et spørsmål man bør stille 
seg før man publiserer slik informasjon 
på f. eks. instagram, twitter og facebook, 
sier Stangvik. 

Ikke stol på alle som kontakter deg
Ifølge Stangvik er dette en grei regel 

å forholde seg til. Man bør ikke følge 
lenker som ukjente sender, og heller 
ikke svare på informasjon som gjelder 
personlig informasjon, passord, telefon-
nummer o.l. Det er også viktig å ha uli-
ke passord på alle tjenester man benyt-
ter seg av, og det sikreste er å bruke lan-
ge, kompliserte passord eller setninger. 

– Det er for eksempel tryg-
gere, og enklere, å ha passord som 
«JegLikteFingermalingIBarnehagen» 
enn «Fofka#32», sier Stangvik.

Det å bruke en oppdatert nettle-
ser, og skru av plugins når de ikke er i 
bruk, er også med på å øke sikkerhe-
ten. Nettsteder som http://slettmeg.
no er også en god ressurs, med gode 
retningslinjer for bevaring av personlig 
informasjon på nett. 

 
Av Mona Schjølset

Faksimile av forsiden til VG HELG 
lørdag 27. juli
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Nina Vedeler Svendsen designer og 
håndlager smykker og objekter i små 
serier eller unikater. Sølv, gull og ulike 
typer smykkesteiner er materialene hun 
bruker. 

- Jeg er veldig glad i håndverket mitt 
og føler meg privileigert som har kun-
net holde på med dette i alle disse åre-
ne. Når jeg sitter på verkstedet og lager 
smykker i sølv, gull og andre materia-
ler flyr tiden fort, og arbeidet oppsluker 
meg helt, forteller hun.  

Nina lager altså smykker og andre 
objekter på bestilling, og unikater eller 
små serier for salg fra galleri og verk-
sted. Reparasjoner og restaurering av 
gamle smykker og sølvtøy er også sen-
trale arbeidsoppgaver i verkstedet, som 
hun har på Vøyenenga i Bærum. Her 
har hun i tillegg videreutviklet en knap-
peproduksjon.

Godt, vakkert og holdbart
Sølv er ofte hovedmateriale i Ninas 

smykker, og hun fargesetter gjerne med 
smykkesteiner av ulike slag. Og like 
gjerne som diamanter og andre edle 
steiner kan hun bruke stein som hun 

finner ute i naturen. Hun liker å gå på 
skattejakt både i bekkefar og i fjellvann. 
Av skiferrester fra et hyttegulv kan hun 
også trylle fram smykker. 

- Jeg er opptatt av godt håndverk 
og brukervennlighet, og målet mitt er 
at smykkene jeg lager skal være både 
gode å bære, vakkert utført, og hold-
bare, understreker månedens håndver-
ker i Birka i august måned. 

Birkas begrunnelse for kåringen av 
Svendsen er følgende:

Nina Vedeler Svendsen er en dyk-
tig kunsthåndverker, som lager vakre 
og egenartede smykker, ofte med et 
romantisk preg. Hun er kreativ i mate-
rialvalg, og like gjerne som edelste-
ner, bruker hun rester fra skiferheller, 
og steiner fra fjell og bekker. Hun har 
solid utdanning, og er opptatt av godt 
håndverk og brukervennlighet, i tillegg 
til estetikk og holdbarhet. Videre bidrar 
hun i et kunstnerfellesskap som frem-
mer salg og formidling.   

Av Marit Ødegaard Hagen

Smykkedesigner til martnan
I august er smykkedesigner Nina Vedeler Svendsen kåret til 
månedens håndverker av Birka, nasjonalt senter for kunst og 
håndverk. 

Rennebutun 
også i år

Under Rennebumartnan i 
fjor gikk medlemmer i Rennebu 
Næringsforening sammen i et eget 
Rennebutun, der målet var å presentere 
Rennebus allsidige næringsliv for de 
besøkende under martnan. 

Næringsforeninga gjentar opplegget 
i år, og årets Rennebutun kan mønstre 
hele 30 bedrifter. Her vil det bli demon-
strasjoner av bedriftenes tilbud, og det 
vil bli buskspæll og god stemning.

Deltagere på Rennebutun 2013:
1.  Rennebu Sag og Trekultur
2.  Rennebu Dør og Vindu
3.  Torslaft
4.  Byggmakker Berkåk
5.  Ramstad Maskin
6.  Rennebu Skog og Hage
7.  Kvikne-Rennebu Kraftlag
8.  Ivar Fjellstad/RennebuSmia
9.  Siv og Alf Erik Lånke
10. Berkåk Bil
11. Halland Dampsag og Høvleri
12. Rennebu Hytteservice
13. Sande Hus og Hytter
14. Mediaprofil
15. Impex Byggevarer Stokke
16. Mjuken Hyttegrend
17. Birka AS
18. Radio E6
19. Terrengen
20. Rennebu Snekkeri
21. Rørlegger`n Edvin Eide
22. A.R. Helgemo
23. Bygdasenteret
24. KVO/Trønderenergi
25. SMN 1 Midt-Norge 
      avd. Rennebu
26. Jon O. Vognild
27. Hognamat
28. Snertne Sneller 
29. Joramo og Tørset Bygg
30. Nerskogen Landhandel

Nina Vedeler Svendsen er utstiller både på Birka og Rennebumartnan denne måneden.
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Under åpningen 
av Oi! Trøndersk 
Matfestival forleden 
fikk kokk Adrian 
Løvold overrakt 
TÆL-pris fra SMN 
1 Midt-Norge. Her 
sammen med bank-
sjef Tor Inge Skjøtskift 
og konsernbanksjef 
Eli Arnstad. 
Foto: SMN 1

Gled dere!Nå er årets martna her, og 
det er et spennende tilbud 
og program for hele familien 
arrangøren presenterer.

— Jeg gleder meg til årets martna 
og å legge sammen puslespillbitene 
med dugnadsfolk, utstillere, artister og 
gjester. Vi føler at vi i år har ennå bedre 
tilbud til ulike kundegrupper, og én av 
måtene det er presentert på er gjennom 
martnasmagasinet i samarbeid med 
Mediaprofil, forteller Kenneth Teigen - 
daglig leder i Rennebumartnan. 

— Vi har systematisert stoffet med 
fokus på produkt og tema, og håper at 
vi med det har klart å få frem hva vi har 
å tilby for blant annet barn og unge, og 
ikke minst for mannfolk, sier Teigen.

Fin blanding utstillere
Teigen forteller at årets utstillere 

er en fin blanding av nye og tidligere 
utstillere - og noe for enhver smak. 

— Aurland skofabrik og Rønning 
treskifabrikk er nye og interessante inn-
slag. Rennebutunet har også utviklet 
siden i fjor og vil bli stort og interessant, 
sier Teigen for å nevne noe.

Kvalitetsprogram
Årets kulturprogram på martnan 

er av høy kvalitet. Fredag kveld er det 
Elektrisk aften med Anders Jektvik og 
band. Men før det vil Gunnhild Sundli 
som årets martnasgjest stå for åpning 
av martnan, og hun vil også holde en 
konsert på utescenen på fredag. 

Fesjaa´n på lørdag vil få klare rela-
sjoner til temaet Bergtatt, og vil foruten 
å vise produkter fra utstillerne bli en 
forestilling en absolutt ikke bør gå glipp 
av.

Søndag vil det bli to konserter der 
to av Rennebus fremste artister del-
tar. Først ut er Milenburg Joys med vår 
Heidi Skjerve, og dette kommer til å bli 
en konsert det svinger skikkelig av!

Astrid på hjemmebane
Senere på søndag vil det blir mini-

konsert med Astrid Smeplass - for før-
ste gang på hjemmebane etter at hun 
gjorde kometkarriere i Idol 2013. Hun 
har i intervju blitt spurt om ting hun 
har lyst til å gjøre i år, og ett av ønskene 
hennes var å få opptre på årets martna 
- det ønsket oppfyller vi herved med 
stor glede! Minikonserten med Astrid 
Smeplass er gjort mulig ved støtte fra 
TrønderEnergi/Kraftverkene i Orkla - 

én av Rennebumartnans hovedsamar-
beidspartnere!

Spennende tema
Årets martnastema er Bergtatt, og 

Teigen forteller at det har vært både 
spennende og inspirerende å arbeide 
med temaet. 

— Det vil skje sjeldent mye rundt 
temaet på området, og det vil gi opp-
levelser både for store og små, forteller 
Teigen - og nevner blant annet at det 
er mulig å hogge sin egen bordplate av 
stein. 

Kokk med lokalprodusert mat
Søndag vil martnan få besøk av 

kokk Adrian Løvold, som er en fantas-
tisk kokk med mye tæl og pågangsmot. 
Han vil bli verdensmester i Lyon under 

Bocuse d’Or. Løvold har forresten en 
viss tilhørighet til Rennebu i og med at 
hans foreldre bygde hytte ved Uvssetra 
i Leverdalen. 

I forbindelse med Løvolds gril-
ling har Trondhjems Turistforening til-
budt seg å komme med nyfisket ørret 
fra Jølvatnet, og det vil helt sikkert bli 
mulig å få noen tips fra den unge kok-
ken. 

Barnas utstilling
Det har blitt en tradisjon at barne-

hagene og skolene i Rennebu lager 
en utstilling opp mot martnastemaet, 
og i år blir denne utstillingen åpnet i 
Samfunnssalen fredag 9. august.

Av Dagfinn Vold

Martnassjef Kenneth Teigen gleder seg til årets martna, og kan ikke vente med å dele sin 
begeistring. Her viser han statssekretær Kjersti Stenseng (kulturdepartementet) og ordfø-
rer Ola T Lånke rundt i Birkas utstilling.
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STÅR DU I MANNTALLET?
For å stemme ved Stortingsvalget 2013 må du være registrert 
i manntallet.  Det er folkeregisteret pr 30. juni  i valgåret 
som legges til grunn for manntallet.  Alle stemmeberettigede 
personer skal manntallsføres i den kommunen der de var 
registrert som bosatt på dette tidspunktet.
Det kan gjøres krav om retting i manntallet;
- Dersom den som mener at vedkommende selv eller 
 noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra 
 manntallet i kommunen
- Kravet om retting skal være skriftlig og begrunnet og 
 sendes valgstyret i kommunen
- Valgstyret skal sørge for at stemmeberettiget bosatt i 
 utlandet, som ikke har vært folkeregistrert som bosatt 
 i Norge noen gang i løpet av de siste 10 år før 
 valgdagen, føres inn i manntallet i kommunen dersom 
 vedkommende velger søker om innføring innen 
 kl. 21.00 valgdagen (mandag).
Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn ved Servicetorget, 
Rennebu kommune, og blir liggende ute til og med valgda-
gen. 

FORHÅNDSSTEMMEGIVNING
Den ordinære perioden for fohåndsstemmegivning 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 annen 
grunn ikke kan stemme innenfor den ordinære perioden for 
forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen. Du 
kan da stemme ved Servicetorget i ordinær kontortid.  
Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemot-
taker skal legitimere seg. Ta derfor med legitimasjon når du 
skal stemme, det er ikke nok å oppgi navn og fødselsdato.

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 

Forhåndsstemmegivning ved Rennebu helsesenter
Onsdag 4. september kl. 10.00 – 13.00.

AMBULERENDE STEMMEGIVNING
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi 
stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter 
søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder 

seg. Søknaden kan sendes skriftlig til
Valgstyret, Rennebu kommune, 7391 Berkåk.
Du kan også ringe Servicetorget, Rennebu kommune – 
tlf 72 42 81 00 og gi beskjed om ønsket besøk.
Søknadsfristen er satt til onsdag 5. september 2013.  
De som benytter seg av ordningen blir – etter avtale – 
oppsøkt av to stemmemottaker torsdag 6. september 2013.  

HER KAN DU STEMME PÅ VALGDAGEN!  
Søndag 8. september og mandag 9. september holdes valg 
på representanter til Stortinget.
Ved stortingsvalg har følgende personer stemmerett, jfr. 
Valglovens § 2 – 1:

Norske statsborgere som
•	 fyller	18	år	innen	utgangen	av	valgåret	og	som
•	 ikke	har	mistet	stemmeretten	etter	Grunnlovens	§	53	og	
 som er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som 
 bosatt i Norge.  Ansatte i diplomatiet eller konsulat-
 vesenet og deres husstand har stemmerett selv om de 
 ikke oppfyller bosettingskriteriet.
For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i man-
ntallet i en kommune på valgdagen.

Følgende valglokaler har åpningstid 
mandag 9. september 2013:
Innset skole kl. 15.00 – 20.00
Nerskogen skole  kl. 15.00 – 20.00 
Voll skole kl. 10.00 – 20.00
Kommunehuset Berkåk kl. 10.00 – 20.00 

Følgende valglokale har også åpningstid 
søndag 8. september 2013:
Kommunehuset Berkåk kl. 16.00 – 20.00

Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemme-
mottaker skal legitimere seg. Ta derfor med legitimasjon 
når du skal stemme, det er ikke nok å oppgi navn og 
fødselsdato.

Eventuelle klager på gjennomføringen av valget må 
fremsettes skriftlig til valgstyret i Rennebu, innen 7 dager 
etter valget, jfr. Valglovens § 13-1.

Se også Rennebu kommunes hjemmeside:  
www.rennebu.kommune.no

Berkåk 9. juli 2013
Ola T. Lånke
Valgstyrets leder

STORTINGSVALGET 2013  
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Skolestart
Rennebuskolen ønsker nye og gamle elever 
velkommen til oppstart av nytt skoleår tirsdag 
20. august 2013.
Kontakt rektor ved den enkelte skole om det skulle 
være noen spørsmål.
 
Velkommen til et nytt skoleår!
 

Rektorene i Rennebuskolen

Rennebu sykehjem, avd. kjøkken søker

Kokk med fagbrev
til 75% vikariat

Vikariatet innebærer arbeid hver 3. helg, og 
er ledig fra 01.09.13 – 06.05.14. 

Hovedarbeidsområder:
•	 Tilberedning	av	mat

Ønskede kvalifikasjoner:
•	 Kokk	med	fagbrev
•	 Beherske	norsk	muntlig	og	skriftlig
•	 Gode	samarbeidsevner

Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.

Vi tilbyr:
•	 Et	utfordrende	og	utviklende	arbeidsmiljø
•	 Lønn	i	henhold	til	avtaleverk
•	 Gode	pensjons-	og	forsikringsordninger

Ved interne tilsettinger kan andre stillinger bli ledige.
For nærmere opplysninger kontakt  avd.leder kjøkken 
Roy Arve Sitter tlf. 72 40 25 18, eller sykehjemsleder 
Hege Almås tlf. 72 40 25 12.

Det kan kun søkes på stillingene gjennom elektronisk 
søknadsskjema på www.rennebu.kommune.no under 
”Stilling ledig” – ”Rennebu kommune” – 
”Selvbetjening” innen 15.08.13.

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

Rennebu sykehjem søker

Autoriserte sykepleiere 
til 65,14 % vikariat på natt
100 % vikariat på dag/kveld 

Nattstillingen har arbeid 4. hver helg, og er ledig fra 
01.10.13 – 30.09.14. 100 % stillingen har arbeid hver 
3. helg og er ledig fra dags dato og til 05.01.14. 

 Hovedarbeidsområder:
•	 Sykepleiefaglige	arbeidsoppgaver	knyttet	til	
 sykehjemspasienter

Ønskede kvalifikasjoner:
•	 Autorisasjon	som	sykepleier
•	 Beherske	norsk	muntlig	og	skriftlig
•	 Evne	til	å	skape	gode	relasjoner	til	pasienter,	
 pårørende, medarbeidere og øvrige samarbeids-
 partnere

Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.

Vi tilbyr:
•	 Et	utfordrende	og	utviklende	arbeidsmiljø
•	 Lønn	i	henhold	til	avtaleverk
•	 Gode	pensjons-	og	forsikringsordninger

Ved interne tilsettinger kan andre stillinger bli ledige.
For nærmere opplysninger  kontakt Rennebu sykehjem 
v/ leder Hege Almås  tlf. 72 40 25 12.

Det kan kun søkes på stillingene gjennom elektronisk 
søknadsskjema på www.rennebu.kommune.no under 
”Stilling ledig” – ”Rennebu kommune” – 
”Selvbetjening” innen 15.08.13.

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
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Til de frivillige 
i Rennebumartnan!
Nå er det like før det blir martna igjen. Det 
hadde det ikke blitt uten den fantastiske 
innsatsen som hver og en av dere legger 
ned før, under og etter Rennebumartnan.

På forhånd takk for hjelpa og 
lykke til!  

Hjertelig hilsen fra 
Rennebumartnan as 
ved styret og martnaskomitéen 

Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056

rorleggern@oppdal.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

Dørene åpner kl. 21.00, 
og bandet går på scenen kl. 22.00.

Billetter kr 250/18-årsgrense.
Billetter får du kjøpt på 

martnaskontoret på Berkåk – tlf. 902 00 805,
ved inngangen og på www.rennebumartnan.no

Elektrisk aften med 

Anders Jektvik 
med band

fredag 16.08.

Følg med på www.rennebumartnan.no og på Facebook
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K U N N G J Ø R I N G E R
Rennebu Pensjonistforening, TUR
28. august inviterer vi deg på tur til Innerøya.
Avreise	fra	Grindal	kl	8.00	og
fra Esso, Berkåk kl 8.30.

Påmelding senest 20. august til
Svend Øverland tlf 959 22 075 eller
Kåre	Grøtte	tlf	995	46	817	

Hjertelig takk for blomster, helsingar og gaver til Frivil-
ligsentralen i samband med min mors begravelse.

Arnfinn Engen

Ønsker ingen oppmerksomhet på dagen min.
Arnolf

Hytte ønskes leid på åremål i Rennebu, 
området Berkåk-Nerskogen. Lett adkomst, sommer og 
vinter. Mailto: hytte@loqal.no

HYTTE MED EIENDOM SELGES
Uisolert hytte beliggende sentralt på Berkåk 
(Trondskogvn 2) selges. Den har noen mangler som kan 
rettes på. Telefon 922 12 044.

Takk for pengestøtte fra Rennebu Sanitetsforening, Meldal 
Sparebank og Statoil Berkåk.

Rennebu Røde Kors Hjelpekorps
Berkåk, tlf 72 42 77 04 – Følg oss på Facebook

HØSTSALG!
starter torsdag 15. august, 
og vi feirer samtidig 2 år som butikkjomfruer!

Telt med masse 
gode tilbud

Nyheter i butikken

Åpent til kl. 20.00
 

Velkommen

Nylig ble Tine fotballskole 
arrangert på kunstgresss-
banen, og bortimot 30 unger i 
alderen 9 – 13 år fikk nyttige 
tips foran høstsesongen. 

Ifølge Olav Stavne, som er sports-
lig leder i Rennebu fotball, kunne man 
ha tatt imot enda flere unger, men han 
er tross alt godt fornøyd med oppslut-
ningen om årets fotballskole. – Det er 
jo ferietid og mange er elvfølgelig bort-
reist, så derfor er vi godt fornøyd, sier 
Stavne.

Når Rennebunytt stikker innom er 
det tid for en liten pause, og som van-
lig har Gry Jerpstad hatt en hjelpende 
hånd med i spillet, og serverer kiwi og 
banan til ungene etterhvert som de 
kommer. Godværet som har hvilt over 
Trøndelag den siste uka ser ut til å hol-
de stand, så det er også viktig at de ivri-
ge fotballspillerne får i seg litt drikke. 

Flinke medhjelpere
Oppe på banen treffer vi også noen 

Tine Fotballskole

litt eldre fotballgutter, som er leid inn 
som instruktører for anledningen. Arne 
Gunnes, Kai Isak Ødegård, Martin 
Smestu Holm og Øyvind Aspeggen er 
årets medhjelpere, og de er godt for-
nøyd etter at første økt er gjennomført. 

Ungene hører etter og gjør det 
de får beskjed om, så dette ser bra ut, 
sier ungguttene. Arne Gunnes har 
vært med som instruktør alle tre årene 
Tine fotballskole har vært arrangert på 

Berkåk, mens det er første gangen for 
de tre andre. Alle har imidlertid prøvd 
seg som kampveiledere på fotballkam-
per i aldersbestemte klasser, så de har 
litt erfaring med instruktørrollen. 

– Vi er helt avhengig av å få med oss 
noen ungdommer som medhjelpere, så 
det er helt suverent at de stiller opp, sier 
Olav Stavne. 

Av Mona Schjølset
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RETURADRESSE:
Rennebu Nytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -  neste nummer 22. august - frist for stoff 13. august -  Rennebu Nytt

Dette skjer i Rennebu!
13.08 Oppskyting/tr.skyting Gammelstødalen	 17.30
15.08 Oppskyting/tr.skyting Gammelstødalen	 17.30
16.08. Elektrisk aften med  Samfunnssalen 21.00 
 Anders Jektvik med band
16.-18.08. Rennebumartnan
16.-25. Kulturbeite på Håggåsetra          alle dager 15-20
 utstillinga Nærværende 
20.08 Oppskyting/tr.skyting Gammelstødalen	 17.30
21.08 Idrettsmerkeprøver Grusbanen,	Berkåk	 18.00
22.08 Sykkelprøve KRK, Berkåk 18.00
22.08 Oppskyting/tr.skyting Gammelstødalen	 17.30
28.08 Tur til Innerøya se kunngj.
 Rennebu Pensjonistforening

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

Åpningstider:
Hverdager: 09.00 - 16.00
Lørdag: 10.00 - 14.00

Har hybelkaninene tatt overhånd?
Hos oss får du gode tilbud på 
støvsugere og 50 % på støvsuger-
poser i martnasuka!
Tilbudet gjelder 12. - 17. august


