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Kari Kvamme og Paul Paulsen  tilbyr turer på hesteryggen i sommer.
Foto: Dagfinn Vold

god sommer

Sommerplanter, ampler, roser, stauder

Berkåk - tlf 72 42 74 45

Sommernellik kr 1900
Flittige Lise kr 3900
Spanske margeritter kr 4900TILBUD!
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Administrasjon
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 
bjorn.rogstad@rennebu.
kommune.no
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Utgiver Rennebu kommune og 
Mediaprofil as

Redaktør Dagfinn Vold
Red.utvalg rådm. Birger Hellan 

(ansv.red.) 
ordfører Bjørn Rogstad 
Halldis Nyrønning 
Jan Bredeveien

Adresse Rennebu Nytt, 
c/o Mediaprofil as, 
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mediaprofil.no
Annonser:
mari@mediaprofil.no

Web www.mediaprofil.no
www.rennebu.
kommune.no

Abonnement Gratis alle husstander 
i Rennebu, Jerpstad, 
Kvikne og Soknedal 

Opplag dette nummer
4.500
Sendes ut til alle 
hytteeiere i Rennebu og 
på Kvikne i tillegg til 
vanlig distribusjon.

Abonnement 
på 

Rennebu Nytt
Kontakt 

Mediaprofil AS
Berkåk, 7391 Rennebu

tlf. 72 42 76 66
mari@

mediaprofil.no

Rennebu Nytt
på nett

Rennebu Nytt i pdf-
format legges ut på nettsid-
en www.rennebunytt.no.
Denne er identisk med
papirversjonen som distri-
bueres gjennom posten.
Den blir lagt ut én dag før
på nettet. Dette er et godt
alternativ til abonnement
for de som bor utenfor
kommunen!

Du kan også bli medlem
av Rennebu Nytt på
Facebook.

Sendes de som har hytte i Rennebu og på Kvikne
Denne utgaven av Rennebu Nytt sendes alle utenbygdsboende som har hytte i Rennebu og på Kvikne. 
For Rennebu sin del har Rennebu kommune hentet adressene fra det såkalte GAB-registeret, som inneholder oversikt over alle

som har oppført hus eller hytte på sin eiendom. Etter erfaring vil ikke alle som føler at de skulle ha fått Rennebu Nytt i postkassen få
det. De som står som eiere på ei hytte og ikke får bladet, kan gjerne kontakte redaksjonen i Rennebu Nytt eller Servicetorget i kom-
munen. 

For Kvikne sin del sendes bladet ut etter en adresseliste Kvikne.no har fått oversendt fra Tynset kommune. Her vil det også ganske
sikkert være hull i registeret. Forandringer her kan sendes redaksjonen i Rennebu Nytt eller Kvikne.no.

Ordningen med gratis utsendelse av Rennebu Nytt til hytteeiere gjelder til påske, sommeren, høsten og til jul. De som ønsker å få
tilsendt bladet utover disse to utgavene, kan abonnere på bladet ved å sende oss en epost eller ta kontakt på annen måte. Ellers finnes
fullstendige utgaver av Rennebu Nytt  i pdf-format på www.rennebunytt.no

God sommer
Velkommen til årets sommernummer av Rennebu Nytt.

Målet med avisa er å gi våre innbyggere, fritidsinnbyggere og
naboer et bilde av hva Rennebu har å tilby og hva som skjer
her i sommer. Tilbudene og arrangementene er mange og all-
sidige, men jeg vil her fokusere på hva vi kan kalle tre jubile-
er.

Olsok vil vi markere at det er 150 år siden A. O. Vinje
fulgte kroningsfølget til Nidarosdomen, og underveis gjorde
sine nedtegninger, også fra Rennebu, i sitt skrift ”Ferdaminni
fraa Sumaren 1860”.

Nevnt i skriftet er veianlegget mellom Ulsberg og Berkåk,
beskrivelse av ”denne Rennebudal” og dets innbyggere, og
en lovprisning av dalen med diktet; ”Du Skog! Som bøygjer
deg imot og kysser denne svarte Aa- - - - .” Vi satser på et
allsidig program på Torget, og detaljene er under utvikling.

Rennebumartnaen arrangeres i år for 25. gang på rad.
Den har vært i stadig kvalitetsmessig utvikling og er uten tvil
Rennebus fremste merkevare. Men konkurransen om de
besøkende og oppmerksomheten er hard gjennom noen få
hektiske sommermåneder, og det blir stadig mer krevende å
hevde seg. La oss fortsette å løfte i flokk og legge inn alle
gode krefter for å bevare og videreutvikle martnan. Vi må
ikke gå i fella å tro at noe går så godt at det går av seg selv.
Da kan oppvåkninga bli brå og ubehagelig.

I oktober er det 100 år siden Rennebus første kraftverk,
som et av de første i landet, ble satt i drift i Gunnesgrenda,
med Sivert Gunnes som pioner og utbygger.

Derfra fulgte nye kraftverk på rekke og rad, og på det
meste, på 30-tallet, var det hele 19 kraftverk i drift her i
bygda. Kraft har betydd mye i Rennebu gjennom de siste 100
åra, både de små verka og særlig Orkla-Grana-utbygginga.
Dette vil vi markere skikkelig til høsten, med bokutgivelse,
besøk av kjente størrelser, seminarer og festligheter.

Det er altså mye å se frem til i tillegg til alle andre forvent-
ninger en sommer bærer i seg.

God sommer ønskes dere alle fra 
Bjørn Rogstad - ordfører

Invitasjon til åpent møte:

Er Rennebu en næringsvennlig kommune?
Mandag 14. juni kl 19.30 på Frivilligsentralen

Rennebu Næringsforening inviterer næringsdrivende og alle andre med interesse for temaet til åpent 
diskusjonsmøte. Innledning ved næringsrådgiver Jan Bredeveien.

Aktuelle spørsmål:
• Er Rennebu en næringsvennlig kommune? Hva gjør vi bra? Hva må vi gjøre bedre?
• Hva betyr det å være næringsvennlig?
• Hvor mener bygdas næringsdrivende at skoen trykker?
• Finnes det områder der kommunen er bremsekloss? Hva må i tilfelle gjøres for å fjerne bremseklossene?
• Finnes det områder som kommunen er god på?
• Hva kan næringslivet selv bidra med?

I løpet av høsten 2010 skal Rennebu kommune – i samarbeid 
med bygdas næringsliv utarbeide en kort og poengtert næringsplan.
Møtet mandag 14. juni er første anledning til å bidra. 
Møt fram!
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Naturopplevelser på hesteryggen
Denne sommeren sats-
es det friskt i Bulia, og
fra ca. 20. juni tilbyr
vertskapet både kvelds-
turer og helgeturer på
hesteryggen. Paul
Paulsen og Kari
Johanne Kvamme har
syslet en god stund
med forskjellige planer
for å få brukt hestene
sine, men det er først
de to-tre siste måned-
ene de virkelig har sats-
et på å åpne et tilbud
for publikum allerede
denne sommeren.

”Vi ser vel i første omgang
på denne sommeren som en
prøveperiode”, sier Paul
Paulsen. ”Det blir jo spenn-
ende å se hvordan opplegget
fungerer i forhold til de helge-
turene vi har planlagt. Vi
kommer til å ha en fortløpende
vurdering både når det gjelder
dagsetapper, overnatting og
matservering underveis på
helgeturene, og vi håper å tilby
et opplegg som mange vil
benytte seg av”, sier Paul.

Møttes ved Briksdalsbreen
Paul Paulsen er oppvokst i

Rennebu, og er for de fleste
her i bygda kjent for sin heste-
interesse. Kari Kvamme er
imidlertid et ubeskrevet blad
for mange, og hennes kling-
ende Strynedialekt avslører at
hun ikke har trådt sine barne-
sko her i traktene. De to møtt-
es da Paul arbeidet med å
kjøre turister (til hest selv-
følgelig….) ved Briksdals-

breen. Paul må antagelig
ha snakket varmt om sine
hjemtrakter, for Kari har i alle
fall fått bostedsadresse
Rennebu, og trives etter sig-
ende godt her i bygda.

Helgetur til Kongsvarden
Denne sommeren tilbyr

Kari og Paul helgeturer mot
Kongsvarden. Turen starter fra
Bulia fredag kveld, og første
etappe blir en kort tur til
Gravakslan. Her blir det over-
natting i et restaurert fjøs og et
stabbur. Her er det egentlig en
skysstasjon som skal brukes,
men den er under oppussing i
sommer. Dagen etter går turen
videre mot Kongsvarden, for
det meste langs Holtveien.
Natt til søndag blir det leir-
plass under Kongsvarden,
overnatting i lavvo. Etter fro-
kost søndag blir det retur til-

bake til Bulia. ”Når det gjelder
matservering på turene satser
vi først og fremst på egenpro-
dusert mat”, forteller Paul.
”Elg og sau i forskjellige vari-
anter vil stå på menyen, og vi
satser på enkel, men god serv-
ering.” Når det gjelder erfaring
for å kunne delta på en slik tur,
sier Paul at opplegget vil være
overkommelig for de aller
fleste. ”Det sier seg imidlertid
selv at folk som melder seg på
må være i stand til å ta vare på
seg selv og en hest noen dager,
og vi har i sommer valgt å sette
en nedre aldersgrense for del-
tagerne på 16 år”, sier Paul.

Kveldstur i Bulia
Kari og Paul tilbyr også

kveldsturer i området rundt
Bulia i sommer. For dem som
ikke har all verdens erfaring på
hesteryggen, kan det kanskje
være greit å prøve en slik tur
før man tar sjansen på en hel
helg på hesteryggen. Hver tirs-
dag og onsdag i sommer blir
det lagt opp til kortere turer i
området rundt Bulia. Turene
starter i 19-tida, og varer ca. 2-
3 timer.

Påmelding / Informasjon
For påmelding og nærmere

informasjon, ta kontakt på tlf.:

416 04 884 (Kari) eller 995 49
923 (Paul). Påmelding til helg-
eturene må skje senest onsdag
i samme uke, mens påmelding
til kveldsturer kan skje helt
fram til den aktuelle dagen. 

Kari Kvamme og Paul Paulsen trives godt på hesteryggen, 
og vil gjerne dele opplevelsene med andre.

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Skateboardinteresserte 
i Rennebu

Nå har dere muligheten til å se en norgesmester! Som vi skrev
i forrige nummer av Rennebu Nytt skal Henning Braaten ha opp-
visning og opplæring for de som vil prøve seg. Dette vil skje på
Berkåk, nærmere bestemt ved skateboardrampa på grusbanen
onsdag den 16. juni fra kl. 17.00. Samme ettermiddag er det torg-
dag, så det vil bli masse liv og røre i sentrum den dagen. Vi håper
at riktig mange benytter seg av tilbudet.

- Ungdomsrådet -

VÅRKONSERT
Barnehagekoret skal 

synge på utescenen på Torget
torsdag 17. juni kl 10.30.

Kom og hør!
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på Torget i Rennebu 
16.juni kl 1800 

Sommerfest 
med Birka

www.birka.no  Tlf: 72 42 52 00

Kl. 18.00  Fra scenen: 
Åpning av sommerutstillingen og presentasjon av   
håndverksbedriftene. Salg av produktene fra Bjørndalsæter, 
Ingrids Glassverksted og Funkle

Salg av mat fra Hognamat og Kirsti Eggan
Kaffe og kaker på Frivillighuset
Demonstrasjon av tredreiing med Brødrene Bjørndalsæter  

19.00: Mjuken Big Band og andre talenter fra 
Rennebu Kulturskole 

19.30: Skateoppvisning med 4 x Norgesmester Henning 
Braaten ved Rennebuhallen

Med åpning av sommerutstillingen:
VELDREID:      BR. BJØRNDALSÆTER 
GLASSKLART : INGRIDS GLASSVERKSTED

HØYSPENT:   FUNKLE

Bakgrunnsbilde: Funkles nye sengesett, basert på norske erotiske folkeeventyr.

Trenger du rørlegger?
ta kontakt med

Berkåk, 7391 RENNEBU
Jostein Drugudal

Tlf. kontor  480 48 100

Graving – Planering
Transport

Levering av grus og pukk
Betongarbeid
Avløpsanlegg

Døgntlf 91 31 30 30

KjørerKjører

Trondheim - OppdalTrondheim - Oppdal
dagligdaglig

Tidligrute 979 64 449
Håvard 476 58 275  – Monica 941 31 812

930 17 977
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Sykkelkarusellen som trim-
gruppa har arrangert i vår,
samlet bortimot 200 deltagere,
noe som er en solid rekord i
forhold til foregående år. I til-
legg til de mange flotte tur-
løypene som er godt tilrette-
lagt for syklister rundt om i
kommunen, er det i år to
splitter nye sykkelritt som ser
dagens lys. Først ut er
Nerskogsrittet, som arrangeres
den 20. juni, og så kommer
Grytdalsrittet i andre enden av
sommerferien, den 21. august.

Nerskogsrittet
Nerskogen Grendalag,

Oppdal sykkelklubb og
Rennebu IL arrangerer den 20.
juni Nerskogsrittet for første
gang. Dette er et terrengsykk-
elritt, men hele traséen er
langs vei, både grus og asfalt.
Start og mål er ved demning-
en. Det er delt inn i to klasser;
Løypa i turklassen er 48 km

lang, og går langs
Leverdalsveien rundt Grana-
sjøen til Nerskogen, videre
derfra til Lauvåsen og over til
fylkesveien oppover bakkene
til Litjhauktjønna og
Kvenndalen før målgang ved
demningen. Trim- og familie-
klassen har ei enklere løype på
18 km, som går korteste vei
rundt Granasjøen. Nærmere
informasjon om Nerskogsrittet
vil være tilgjengelig på
hjemmesidene til arrangørene 
www.nerskogen.net 
www.oppdalsykkelklubb.no 
www.rennebu-il.no 

Grytdalsrittet
Fagerhaug Idrettslag står

som arrangør av det første
Grytdalsrittet på sykkel. Leder
i Fagerhaug IL, Ola Brattset,
forteller at ideen kom fra en
hytteeier, som har syklet mye i
dette området. I vinter måtte vi
avlyse det tradisjonelle

Grytdalsrennet på ski, og det
var det mange som ble skuffet
over. Dermed kom ideen om
et lignende arrangement for
sykkel, og idrettslaget tok
utfordringen. Sykkelrittet går
av stabelen den 21. august, og
det er samme helg som
Fagerhaugdåggån arrangeres,
forteller Brattset. Rittet blir
arrangert etter samme opplegg
som skirennet, med én fam-
ilieklasse og én konkurranse-
klasse. Start og mål blir på

Skogtun, og traséen går opp
Gamle Kongevei, så nordover
til Stølsvang mot Gisnadalen
og Grytdalen, videre ned på
Gamle Kongevei et par kilo-
meter sør for Fagerhaug og til-
bake til Skogtun. Nærmere
informasjon om Grytdalsrittet
finner du på
www.fagerhaugdgn.no   

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Nye sykkelritt i Rennebu

I Rennebu er det mange
ivrige syklister, både mosjon-
ister og litt mer veltrente
utgaver. Arild Bruheim må vel
kunne sies å tilhøre den sist-
nevnte kategorien, og vi har
fått ham til å anbefale to turer,
én for syklister som virkelig
søker en utfordring, og én for
dem som vil ta med familien ut
på en lett tilgjengelig sykkeltur
i enklere terreng.

Linken ved Storhøa - sykk-
eltur med fantastisk utsikt!

Utgangspunkt for denne
turen er Berkåk (kan også
starte i Nåverdalen hvis man
ønsker det). 

2 km sør for Berkåk tar man
av E6 til Gruva, ”Holtveien”.
Følg denne veien i 8 km sørov-
er til Døvatnet, slak stigning
på fin grusvei. Over Døåa er en
meget pen steinbru. Arild

Sykling er en aktivitet som blir stadig mer pop-
ulær, og spesielt gledelig er det å se at det appell-
erer til den yngre garde. Alle de som har svettet

seg gjennom uttallige timer med spinning i løpet
av vinteren, er nå ivrige på å komme seg ut i terr-
enget med sykkelen. 

anbefaler dessuten Døvatnets
nordligste punkt som et flott
sted for en rask dukkert!
Videre 3 km fin sykkelbar sti
forbi Døvatnet, hvor man
passerer Øyasetra. Litt stig-
ning sør for vatnet, opp til ca.
700 moh.

Artig og fin nedkjøring til
Nåverdalen langs Grytbekken,
hvor veien gjør en krapp sving
mot øst, følg bomvei mot
Nåven. Bratte og fine bakker
opp mot Hamran, og en kryss-
er Vullunda. Turen går videre
ca. 3-4 km sør/ sørvest forbi
Kristenbakken og til Nåvsetra.
Ta så videre østover ved vei-
bommen. Her stiger veien
bratt oppover og etter ca. 1 km
passerer en skogbandet og får
en fantastisk utsikt vest og
nordover. Oppdalsfjella,
Ramsfjella og Ilfjellet er bare
noe av det man kan se på en

klarværs-
dag.

Følg så
fin grusvei
videre opp
til turens
endelige

stoppested, Linken ved
Storhøa, 1004 moh. Her er det
flott utsikt mot sør og øst, med
Sandfjellet, Sverjesjøhøa og
Hælfjellet som de mest
markante. På dette punktet
står tripptelleren på 27,5 km
fra Berkåk. Turen tar fra halv-
annen time og oppover……

På toppen er det bare å
nyte utsikten, mens man gled-
er seg til en artig og fartsfylt
nedkjøring samme veien som
man kom!

Buvatnet – artig sykkeltur
for de minste!

Buvatnet er et av Rennebus

mest sentrumsnære frilufts-
områder, og et flott turmål for
små syklister. Rundt Buvatnet
er det flere muligheter for for-
skjellige aktiviteter og innlagte
hvilepauser hvis det skulle bli
nødvendig. Det første inter-
essante stoppepunktet man
kommer til er fugletårnet. Her
kan man få se både vadefugler,
ender og andre fuglearter. 

Neste naturlige stoppested
er selve badeplassen ved
Buvatnet, og på godværsdager
er det selvfølgelig fristende
med en dukkert her. Ellers er
området her fint tilrettelagt
med gapahuk, benker og toal-
ett, så det er trivelig å ta en
matpause her. Et lite stykke
etter badeplassen, kommer
man til en trimpost, som også
er et av turmålene i
Kommunekampen. Sykler
man videre mot nordenden av
Buvatnet, kommer man til

området som ble brukt til
isproduksjon i perioden fra
1925-1950. Isen ble brukt i for-
bindelse med nedfrysing av
fersk fisk og sild for eksport.
Det var Nekolai Dahl, forret-
ningsmann i Trondheim som
«oppdaget» Buvatnet da han
var på utkikk etter et vatn som
hadde sikker is gjennom vint-
eren, og som i tillegg hadde en
lettvint beliggenhet i forhold
til transport - nærheten til
jernbanen ble her avgjørende.
Etter hvert som moderne
kjøleteknikk tok over, ble
ishuset revet og sidesporet
fjernet. I dag er det merket og
skiltet i området, og man kan
fortsatt se tuftene av de for-
skjellige funksjonene.
Sykkelturen rundt Buvatnet
kan ta alt fra en halvtimes tid
til hele dagen.

Av Mona Schjølset

Arild anbefaler sykkeltur

Opplev
Nerskogen
fra sykkel-

setet…
Bevaringsverdig seterland-
skap

Leverdalen utgjør et hel-
hetlig seterlandskap med en
svært lang historie, med minn-
er fra tida både før og etter at
seterbruket tok til. 

Landskapet er helhetlig og
harmonisk, siden det er rela-
tivt lite oppbrutt av moderne
inngrep.

De tradisjonelle og godt
bevarte setrene byr på store
landskapsopplevelser.  Setrene
er flere steder i drift og her er
dyr på beite, noe som skaper et
levende og innbydende land-
skap. Bildet av en lang og inn-
holdsrik historie danner bak-
teppet til en landskapsopplev-
else utenom det vanlige.

Bureisingsgrenda -
Nerskogen

Gårdene på Nerskogen ble
i 1930 til 1940 årene grunnlagt
som bureisingsbruk. Tidligere
ble disse områdene brukt som
slåtteeng av gårder nede i
bygda. Jorddyrkinga her oppe
skjedde med hakke, spade,
stubbebrytar og stein-dråg. Ny
Jord parsellerte ut til i alt 36
bruk. ”For dei som i 30 åra
fekk sette bu i egne hus og fot
under eigne bord, var det en
storhending da det enkle
bureisingshuset kom opp” (fra
boka Grender innved
Trollheimen 2006)

Se på de flotte gårdene i
dag, det er ikke mye som tyder
på at dette var små bureis-
ningsbruk for 60 år siden. 

Enhet for landbruk og miljø
vil utfordre seterbrukerne og
alle andre til å skape liv og røre
langs sykkelløypa den 20. juni. 

UTFORDRING!
Arbeidsgruppa i Rennebu

3000 med Knut Ingolf Dragset
og Evy-Ann Ulfsnes i front
utfordrer alle de som har
Rennebu 3000 skjorte til å delta
på Nerskogrittet.  

Bli med på en fantastisk
sykkelopplevelse på Nerskogen.
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Kommunekampen

Sør-Trøndelag fylkeskommune har i samarbeid med
Bedriftsidretten og kommunene utarbeidet et turtilbud med fire
turmål i hver kommune. Målsettingen er å få flere ut på tur, med
bakgrunn i myndighetenes anbefaling om daglig fysisk aktivitet
for hele befolkningen. 

Årets fire turmål i Rennebu er Buvatnet, Damtjønna på
Innset, Ryphøa og Herremssætra.

Buvatnet
Type turmål: Tilrettelagt turløpe med god framkommelighet
rundt vannet.
Det er tilrettelagt for fisking og bading. Det finnes sandvolley-
ballbane, gapahuk, spiseplass, naust og sandstrand med ekstra
sand til å bygge sandslott.
Vanskelighetsgrad: Lett.
Tidsforbruk: Ca 1 times gange.
I perioden 1925 til 1951 foregikk det skjæring av is på Buvatnet.
Isen ble brukt i forbindelse med nedfrysing av fersk fisk og sild
for eksport. Dette i regi av forretningsmannen Nekolai Dahl. Det
er satt opp egne opplysningstavler med orientering om denne
historisk viktige virksomheten. Området har et spesielt rikt
fugleliv.

Damtjønna – Innset
Type turmål: Turen går til et vakkert vatn.
Vanskelighetsgrad: Lett kupert terreng. Egnet for fottur.
Tidsforbruk: Ca 1,5 times gange.
Startsted: Turen starter på Innset, helt sør i Rennebu kommune.
Ta av Rv 3 mot Innset kirke, kirka er skiltet fra hovedveien.
Turen opp til Damtjønna vil by på en flott naturopplevelse og
flott utsikt.

godtur.no
GodTur er en turportal som

byr deg ulike kart, flyfoto, tur-
forslag, værmelding, tips om
hytter, severdigheter m.v.
rundt om i hele landet, samt
mulighet for å dele GPS-data.
Du kan selv legge inn turfor-
slag, dele egne og andres opp-
levelser og lage din private tur-
bok. Dessuten kan du kom-
binere valgte temalag med
ulike bakgrunnskart og skrive
ut ønsket utsnitt gratis på egen
skriver.

På trimtur 
i Rennebu

Friluftsliv og trimaktiviteter
er i skuddet som aldri før, og
på dette feltet kan man
absolutt si at Rennebu kom-
mune henger med på trend-
ene. Det er ingen grunn til å
slite ut sofaen i sommer, verk-
en for fastboende eller hytte-
folk. Topptrim, turorientering,
merkede trimturer og trim-
poster er noe av det som tilbys.

Topptrim
Rennebu Idrettslag arrang-

erer i år Topptrim for tiende
gang, og dette er en aktivitet
som stadig er like populær
både blant fastboende og
hyttefolk. Åtte spennende
topper er plukket ut til årets
Topptrim, og Idrettslaget lover
varierte turopplevelser for
enhver smak. Postene er utlagt
fra 15. mai -15. oktober, og
klippekort kan hentes hos
Rennebu Turistkontor. Også i
år trekkes det to gavekort à kr.
1.000,- blant alle som oppnår
minst 8 poeng. 

Turorientering
Turorientering er en annen

populær aktivitet for dem som
er glade i friluftsliv. Dette er en
fin måte å mosjonere på for
hele familien, og for de yngste
blir turen langt mer spenn-
ende når man er på ”skatte-
jakt” etter orienteringsposter.
Klippekort og O-konvolutter
fås kjøpt hos Rennebu
Turistkontor, 

Merkede trimturer
Trimgruppa i Rennebu

Idrettslag startet i fjor opp et
nytt tilbud som appellerte
både til turglade rennbygger
og tilreisende. Også i år er det
plukket ut fem turmål etter en
merket løype. Noen av løyp-
ene er også godt egnet for
barnevogn og rullestol, dette
finner man i de beskrivelsene
som følger hver enkelt tur.
Turbeskrivelse og kart kan fås
på Turistkontoret, eller gå inn
på www.rennebu-il.no og velg
trim i menyen til venstre.

Trimposter
I Rennebu er det plassert ut

18 trimposter i forskjellige del-
er av kommunen. Ifølge trim-
gruppa får de mange tilbake-
meldinger på at folk motiveres
litt ekstra for en trimtur, hvis
de får registrere seg på en slik
post. Bøkene byttes i slutten av
mars, og det trekkes ut premi-
er blant dem som har registrert
seg i løpet av året.

mål, eller 20 besøk. De fire turmålene som gjelder
for Rennebu kommune er Buvatnet, Damtjønna,
Ryphøa og Herremsætra. 

Kommunekampen varer fra 15. mai – 15. novemb-
er, og det er premiering for flest turmål, flest
besøk og sprekeste kommune. I tillegg blir det
uttrekkspremie blant dem som har minst seks tur-

Ryphøa
Type turmål: Trimpost.
Vanskelighetsgrad: Moderat.
Tidsforbruk: 1 time tur/retur.
Startsted: Heverfallet seter. Kjør fra Berkåk og sørover langs E6.
Ved Kløftet bru, ta av til høyre mot Gisnadalen. Følg veien ca 2
km, og det står videre skiltet til Heverfallssætra.
Turen går i et terreng som varierer mellom myr og spredt bjørke-
skog, med utsikt mot de nærmeste fjella. Når du har kommet til
trimposten er du omtrent halvveis på turen til Sælehuset ved
Hevertjønna. Deltagerne anbefales å fortsette turen dit.

Herremsætra (bildet)
Type turmål: Sæter.
Vanskelighetsgrad: Lett. Grei traktorvei å gå på. En del bakker.
Ypperlig til alle aldersgrupper!
Tidsforbruk: Ca 30 min oppover, og 25 minutt nedover hvis man
parkerer på ”Tømmerleggeplassen”.
Startsted: Start i enden av boligfeltet i Hårstadmarka på Voll.

Dette er en tur i fint utmarksterreng.  Langs turen må du merke
deg stedsnavnene. Herremsætra er en såkalt ”heimsæter”. Den
ble brukt tidlig og sent på sommeren, altså før og etter de var
lenger inni fjellet med dyra. 
Sætra består av stuggu, uthus m/do, vasshus, høyløe og
gapahuk. Det er Voll Grendalag som disponerer sætra og som
har ”rusta” den opp.

Registrering av deltagelse kan gjøres via SMS eller på nett-
et.  Registreringen kan du lese mer om på nettsiden til
Kommunekampen -  www.kommunekampen.no

Leden til Nidaros blir europeisk kulturvei
Pilegrimsveiene til Trondheim og Nidarosdomen får status som europeisk
kulturvei, på lik linje med rutene til Santiago de Compostela. De samme vei-
ene som går gjennom Danmark, Sverige og Norge skal få samlebetegnelsen
St. Olavsveiene. 

Daglig leder Berit Lånke ved Nidaros Pilegrimsgård synes det er fascinerende å se hvor sterkt
inntrykk Olav den hellige gjør både i Norden og i Europa. Han blir ansett som en spennende euro-
peer, en felleskirkelig figur og en inspirasjon til dialog for mennesker av i dag

I Spania har pilegrimstrafikken vokst dramatisk etter at pilegrimsledene til Santiago de
Compostela ble Europas første kulturvei i 1987. Før statushevingen, mottok Santiago noen tusen
pilegrimer i året. Nå er tallet over 100.000.

Nidaros Pilegrimsgård søkte om status som europeisk kulturvei etter initiativ fra Sør-Trøndelag
fylkeskommune. Søknaden dekket temaer som forskning, kulturarv, kunst, ungdomsprogrammer
og utveksling, kulturell og alternativ turisme.

Berit Lånke er daglig leder ved
Nidaros Pilegrimsgård.



Ta en tur i Barnas Naturverden
Områdets geografiske navn er Ramsfjell, og her er det tilrettelagt spesielt med tanke på barnefamilier. I området

er det satt opp tre sælehus, ved Hævertjønna, Damtjønna og Ramssjøen, og her er det mulighet både for over-
natting og dagsbesøk. Sælehusene er basert på selvhushold og holder en enkel standard. Mellom husene

er det oppmerkede turstier. 
Det er mange fine fiskevann i Barnas Naturverden, og kjøper man fiskekort for Stor-Ramsfjell får

man tilgang til fiske i bortimot 50 fjellvann med tilstøtende elver og bekker. Det er utarbeidet eget
turkart for området, samt to illustrerte eventyrbøker og morsomme prospektkort.

For bestilling av plass i sælehusene, kontakt Rennebu Turistkontor - tlf 72 42 77 05

Egen turbok 
for Rennebu
Rennebu får i disse dager sin egen turbok. Boka
inneholder 40 turer med beskrivelse og kart.

Boka ”40 turer i Rennebu – veiviser i friluftslivets gleder”
har kart og turbeskrivelser og skal være en veiledning for deg
som turgåer. Sommer som vinter, med fiskestang, fjellsko, i
elektrisk rullstol eller med barnevogn – her finner du et tur-
forslag som kan egne seg!

— Vi kunne gitt deg hundrevis av turmuligheter, men i
boka har vi begrenset oss til 40 – et lite knippe turforslag fra
hele Rennebu. Turboka har blitt til gjennom at turgåere fra
hele kommunen har kommet med turforslag og bilder, sier
Marit Mjøen i Orklaposten Forlag as.

For at boka skulle bli en realitet har Rennebu kom-
mune  stilt både penger og fagfolk til disposisjon.
Dessuten har økonimske bidrag fra Rennebu
Næringsforening, Meldal Sparebank og fylkeskommunen
gjennom Blilyst hatt avgjørende betydning for at pro-
sjektet kunne realiseres. 

Lørdag 26. juni vil Turboka bli lansert på Torget på
Berkåk, og deretter vil den komme i handelen.

Av Dagfinn Vold

7friluftsaktiviteter

Pilegrims-
vandring

Berkåk og Rennebu er et
flott utgangspunkt for en pile-
grimsvandring til Trondheim.
Beliggenheten i forhold til
jernbane og andre offentlige
transportmiddel, gjør at det er
lettvint å ha dette som et
utgangspunkt for vandringen.

Olavsbrevet
Olavsbrevet kan man

motta som en bekreftelse på at
man har foretatt en pile-
grimsvandring til Nidaros. For
å kvalifisere seg til dette doku-
mentet må man ha vandret de
siste 10 milene inn til
Trondheim. ”Starter man på
Berkåk, og går pilegrimsleden
inn til Trondheim er man
således godt kvalifisert for å
kunne motta Olavsbrevet”,
forteller pilegrimsvertinne
Ingrid Meslo. ”Dette er en dis-
tanse som er overkommelig for
de fleste, både når det gjelder
tidsforbruk og fysisk form”,
sier Ingrid. Når man kommer
til Trondheim etter å ha gjenn-
omført minst 10 mil av leden
til fots, kan man motta
Olavsbrevet på Nidaros
Pilegrimsgård. ”En annen for-
del med distansen fra Berkåk -
Trondheim, er at det finnes
flere overnattingermuligheter
underveis”, forteller Ingrid.
”På den måten slipper man å
ha så tung oppakning på tur-
en”. 

Pilegrimspass
For pilegrimsledene til

Nidaros er det laget et fint
pilegrimspass, med plass til
personalia, ord til pilegrimen,
og god plass til stempel.
Tradisjonen med pile-
grimspass stammer fra mid-
delalderen, og ble brukt til å
dokumentere at man var en
riktig pilegrim når man kom
som en fremmed. Ordningen
med pilegrimspass er videre-
ført til vår tid, og pilegrimen
bruker det nå også til å doku-
mentere vandringen med
stempler eller påtegninger fra
steder underveis.
Pilegrimspasset er også å få
kjøpt på Meslo Herberge i
Rennebu.

Ta godt i mot pilegrimene!
Pilegrimsvertinne Ingrid

Meslo har en oppfordring til
alle som møter pilegrimer
langs veien; ”Ta godt imot
dem, og slå gjerne av en prat.
Dette er noe de setter stor pris
på, og vi hører ofte slike epi-
soder bli nevnt av dem som
overnatter her hos oss”, for-
teller hun. ”En pilegrim har jo
ofte sett og opplevd mye und-
erveis, så det kan være både
interessant og lærerikt å ta seg
tid til en liten prat”, avslutter
Ingrid.  
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Reiseforsikring

Besøk eller ring oss:

Oppdal, Nyveien 1
tlf 72 40 49 90

Berkåk, Postmyrveien 19
tlf 72 42 82 50

Åpent
mandag - fredag kl 09.00 - 15.00 

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

– Vi tar jobben!
Snekkerarbeid – Grunnarbeid, støping, gulvpuss
Husmaling – Snømåking – Brøyting – Rengjøring

Transport i vanskelig terreng – Vedlikehold og tilsyn

Tlf 959 18 815 - e-post: epost@rbsba.no

www.rbsba.no

Statoil Berkåk
tlf 72 42 71 50
sove@statoil.com
www.statoilberkaak.no

VASK BILEN HOS OSS
• Bilvaskemaskin (hver 6. vask gratis)
• 3 selvvaskeplasser
• Gratis bruk av støvsuger

Coop- og NAF medlemmer får 30 øre 
medlemsrabatt pr. liter drivstoff

Rene biler varer lengst!

er fra 1. juni i lokalene hos Frua Spa
(tidligere Byggmakker)

Åpent hver tirsdag
Ta med håndduk!

Ring for timebestilling
Mob 913 43 836

Kom og besøk vår nye

rørleggerbutikk
på Berkåk

(tidligere lokalene til Byggmakker)

Mandag-Fredag 08.00 - 16.00
Lørdag 10.00 - 13.00

Telefon butikk:  72 42 64 64
Mobil:  46 44 92 72

Industriveien 4, 7391 Rennebu



Rennebu Nytt 9

Sommerbutikken!
Alltid ferske brød!

Vi har bra utvalg i grillmat og
en flott frukt og grønt disk

Åpn.tider: man-tors 9-17  –  fre 9-18  – lør 9-15K
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Rennebu Nedre Handel AS
Voll, 7393 Rennebu  tlf 72 42 65 50

– helt i nærheten

DEKKSERVICE
v/ Øyvind Kjeka

GUNNESGRENDA – tlf 411 90 680

Bilpleie

Dekk 
og felg

Tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net
turistkontoret@rennebu.net

Rennebu Turistkontor

Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Vann og energibrønner

Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

Edvin Eide: 950 34 056
Seierdalen, 7398 Rennebu
edvin.eide@oppdal.com 

Etablert 1989

Rørlegger/avd.lager ved Mærk bru
- mellom Jerpstad og Berkåk
Oddvar Lien: 901 64 232 

Vi tilbyr:
Allmennpraksis – Pleieartikler
HD røntgen – Tannbehandling 
ID merking av hund og katt
Specific dyrefor
Ultralyd

Klinikktelefon: 97 61 51 51
Vakttelefon: 72 49 77 99

Ring for timebestilling
97 61 51 51 

mandag – fredag 8.00 - 10.00

Vi ønsker alle våre kunder – store og små
en riktig god sommer!

Velkommen inn
til hyggelig

sommerhandel

ESSO Berkåk
tlf 72 42 73 37 – mob 958 66 161

Fiskekort – Topptrim
Turorientering

Fiskeutstyr – Turutstyr
Lokale bøker m.m.

Åpningstider i sommer 
f.o.m 3. juli

Man-fre 10-17
Lørdag 10-14

Vi har flyttet inn i nye lokaler i
Birkabygger på Torget.

Velkommen innom til en trivelig handel!
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Snakk med oss
i Meldal – på Løkken – på Berkåk!
tlf 72 49 80 00 – www.meldal-sparebank.no

Sparing  – Lån  – Forsikring – Regningsbetaling

privat – næring – landbruk

Inntil vi er på plass i egne lokaler på 
Torget i Rennebu, treffes vi 
på næringshagen hver onsdag.

Planer om å bytte bank?
Enklere enn du tror!

Ta gjerne kontakt for en avtale!
– ring 910 09 992 eller stikk innom for en prat 

• tegne reiseforsikring
• tegne bilforsikring
• tegne bolig- og innboforsikring
• tegne barne- og ungdomsforsikring
• bestille et ekstra kredittkort 

24 timers service 
Skade i Norge 62 55 07 77
Skade i utlandet +47 70 10 50 50
Stop 24t - sperring av kort (+47 915) 03850

Før du pakker kofferten
er det et par ting du må huske...



11fiske i elv og vann

Orkla har i flere år vært en av landets beste lakseelver, og i Rennebu kommune er det ca. 30 km lakseførende strekning. Flere
plasser langs elva er det tilrettelagt for fiskerne med gapahuker, bålplasser og lignende. Dette er med på å øke trivselen og fiskegleden,
og fiskerne langs elva har vist seg å sette stor pris på slike miljøtiltak. 

Rennebu Turistkontor selger i år kort for Rennebu Jeger- og Fiskeforening, som disponerer 4 vald langs elva. For nærmere infor-
masjon om ulike vald, priser og lignende kan man gå inn på hjemmesidene til Rennebu JFF eller ta kontakt med Turistkontoret.

Informasjon om andre soner, regler for laksefiske, overnatting, laksebørs osv finner man på www.orklaguiden.no

Når det gjelder fjellfiske, er mulighetene mange i Rennebu. Her finnes store områder, med utallige små fiskevann i idylliske
omgivelser. Fjellfiske er flott å kombinere med f.eks Topptrim eller Turorientering, eller en telttur en fin sommerkveld. Turistkontoret
selger fiskekort for de fleste deler av kommunen, i tillegg til at det selges kort på nærbutikken både på Voll og Nerskogen. 

Fritidsfiske i Rennebu Fakta om
Orkla

Dalførets desidert største
og viktigste turistattrak-
sjon.

- Orkla har sitt utspring fra 
Store Orkelsjø på fjellet 
mellom Oppdal og 
Kvikne

- Renner gjennom fem 
kommuner Oppdal,
Tynset, Rennebu, 
Meldal og Orkdal

- Totalt 170 km lang 
- Den er lakseførende i 88 

km fra Stoinfossen 
nedenfor Ulsberg til 
Orkdalsfjorden

- Det er vatn fra totalt 
3092 km2  som drenerer 
ned til elva.

- Vannstand er også 
meget varierende fra 
5-6 m3 om sommeren til 
flommen i august 1940 
da det gikk 1690 m3 over 
målaren på Syrstad i 
Meldal

- Sannsynligvis enda 
større under Stor-ofsi`n i 
1798

- 1947 innrapportert 4 kg    
- 2002 innrapportert 

36.563 kg.
-   5 siste år 18 – 26 tonn
- Gjennomsnittsvekt 3,8 – 

5,52 kg
- Største kjente laks: 25 kg 

tatt på Dombu i Meldal 
17. august 1908  
engelskmann Lord G. 
Russel  

-    I nyeretid 23 kg på Forve 
i Orkdal av Danske og på 
Ramsem i Rennebu av 
Finne

- Mest fiskere fra Skandi-
navia Sverige og 
Danmark

- Samfunnsøkonomisk 
verdiskapning av fiske 60 
- 80 mill hvert år.

-  Det er tre JFF  i elva en i 
hver kommune

-  Totalt  ca. 20 km vald

Kilde: 
Orkla Fellesforvaltning

Betaling av
fiske-

trygde-
avgift

Skal man fiske etter laks,
sjøørret eller sjørøye i vass-
drag, eller med faststående
redskap i sjøen, må man
betale den statlige fiskerav-
giften. Barn og ungdom
under 16 år skal ikke betale
fiskeravgift. 

Fisketrygdeavgiften kan
betales via internett, SMS
eller post / bank, les mer på
www.dirnat.no/fiskeravgift 

De lokale reglene for
desinfisering vil i
praksis være de samme
for 2010 som de har
vært de siste årene. 

Orkla Fellesforvaltning
følger ”føre var”-prinsippet
når det gjelder desinfisering.
Det er for seint å reagere hvis
vi først skulle bli smittet.
Derfor har vi for Orkla en egen
og stengere forskrift for desin-
fisering. Tilsvarende er innført
i de større elvene i
Trondheimsfjorden. 

All fiskeredskap, håver,
vadere, vadebukser, båter og
lignende som er brukt i andre
vassdrag i inneværende
sesong skal desinfiseres før

bruk i Orkla. Ved innførsel av
fiskeutstyr, håver, vadere,
vadebukser, båter og annet
utstyr til Norge skal alt være
rengjort og desinfisert før det
kan tas i bruk i Orkla. Attest på
at dette er utført skal vises
fram ved leie av fiske eller kjøp
av fiskekort. Attesten skal tas
med og vises fram ved eventu-
elle kontroller. 

I praksis vil dette si at alt
eller deler av utstyret ikke skal
desinfiseres hvis: 

- det er nytt 
- det ikke er brukt siden i 

fjor 
- hvis det var i Orkla det 

sist ble brukt 
Forutsetningen er at utstyr-

et ikke har vært utenfor land-
ets grenser. 

Tilreisende fra utlandet
slipper desinfisering hvis alt
utstyr er nytt og man kan
framvise kvittering eller at det
fortsatt innpakket. 

Vi har samarbeid med
Mattilsynet om de 5 desinfi-
seringsstasjoner langs vass-
draget, to i Orkdal og Meldal,
en i Rennebu. Her kan dere få
desinfisert fiskeutstyret og får
veterinærattest på at dette er
blitt gjort. Pris pr. desinfisering
er NOK 150,- første gang. Fra
og med andre gang du desin-
fiserer i Orkla koster det NOK
100,- per gang. Attest fra første
gang må da framvises. 

Rettighetshavere og andre
kortselgere vil spørre etter
denne attesten ved salg av
fiskekort. Oppsynet vil kon-

trollere om de fiskerne for-
skriften gjelder for har den
nødvendige attesten. 

Desinfiseringsstasjonene i
2010 vil bli ved: 
Orkdal kommune: 

Vertshuset Fannarheimr 
72 48 53 89 
Vormstad Camping 
72 48 94 30 

Meldal kommune: 
Oddbjørn Halsetrønning 
72 49 81 98 
Jon Syrstad 
909 11 335 

Rennebu kommune: 
Hanne Jorunn Sølna 
913 96 450

Desinfisering 2010

— Elva var kald stort sett i hele mai, og det var derfor svært
usikkert om det var noe særlig med laks som hadde kommet seg
opp til Rennebu til sesongen skulle starte, forteller Vegard
Heggem på Aunan. Fiskerne på Aunan valgte å ikke fiske fra
midnatt første døgnet, men heller få seg litt søvn og stå opp tidlig
og fiske noen timer før frokost. Det tok ikke mange kastene før
svensken David Rönnberg (bildet) fikk laks på kroken i Pollen, og

noen minutter senere var årets første fisk på land, og den veide
7,8 kilo.  Kort tid etterpå hugg det til på nytt, og denne gang var
det Stein Graff som kunne håve sin første laks for sesongen, på
6,4 kilo. Begge laksene ble tatt på sluk.  

— Det ble tatt to laks også den 2. juni, og fire laks på sesong-
ens to første dager er slett ikke verst, selv om det ikke er like bra
som fjorårets sju lakser, sier Vegard.

Årets første laks på Aunan
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Sommerfest med BIRKA
Onsdag 16.juni kl 18
blir det sommerfest
med åpning av Birkas
sommerutstilling på
Torget i Rennebu.

Hovedattraksjonen for
kvelden er tre spennende
håndverksbedrifter. Brødrene
Bjørndalssæter, Ingrids
Glassverksted og Funkle som
er månedens håndverker i
henholdsvis juni, juli og
august. I stedet for de tradi-
sjonelle vindusutstillingene,
får de tre en felles salgsutstill-
ing som skal stå til over mart-
nan. Stikkordene er ”veldreid,
glassklart og høyspent”.

Brødrene Bjørndalsæter
Treskjærere: Veldreid

Norges ledende verksted   i
sitt slag drives av tre brødre,
som attpåtil er sjuende
generasjons treskjærere. De
lager veldreide produkter som
skap i en rekke ulike varianter,
møbler, utstyr, belysning og
eksteriør som stolper, vind-
skier og portaler. Videre tar de
gjerne spesialoppdrag. De har
verksted og utsalg på Oppdal.
Bjørndalsæter tar med seg
dreiebenk og vil demonstrere
håndverket sitt under
Sommerfesten. 

- Vår filosofi er å gjøre din
verden vakrere, med særpreg,
sjel og varige verdier. Dette
uttrykker vi gjennom treskjær-
ingen vår i flere stilarter:
akantus, dragestil og romansk
båndfletting, forteller de. 

Ingrids Glassverksted:
Glassklart 

Ingrid Cecilie Ulla har
drevet glassblåserverkstedet
sitt i Ålesund siden 2004. Hun
tilbyr et stort utvalg av vakre
drikkeglass, boller, fat og
andre produkter i blåst glass.
Uttrykket hennes varierer,
men det som går igjen hele
tiden er humor og lekenhet.
Hun er glassklar på at dette er
det ultimate materialet for
henne.

- Jeg blir veldig påvirket av
natur, særlig sjø, vann og
dyreliv. Kreativiteten i meg har
alltid vært vinnende, og glass
er det ultimate materiale å
jobbe med for meg - motset-
ningene er store! Organisk,
mykt og hardt, kaldt og varmt,
glødende og frostet, sier
Ingrid.

Funkle: Høyspent
Funkle er et norsk

designteam som designer og

produserer maskuline tekstilprodukter, 'Made in
Norway', nærmere bestemt Notodden. Gjennom en
kombinasjon av ideer, design og valg av materialer,
forteller hvert Funkleprodukt en historie på en original
måte. De lager blant annet puter og pledd, og har
mottatt Merket for god design for sine maskuline
pledd i serien ”The Power Collection”. De har også
nettopp lansert en serie med sengesett inspirert av
erotiske norske folkeeventyr – ”høyspent” på flere
plan! 

- Vi så muligheten til å arbeide med interiørpro-
dukter og tradisjoner gjennom bruk av nye materialer
og med nye tilnærminger. Med ulik utdannelse og
kompetanse fra grafisk design, kunst og illustrasjon,
gjorde vi det til vår første oppgave å filleriste den
tradisjonelle sofaputen og skapte vår egen funkle-stil,
sier Magnvor Lunåshaug, en av de tre designerne i
Funkle. 

Sommerbutikk
Birka jobber nå med å lage en spennende ”somm-

erbutikk” i utstillingsrommet ved Turistkontoret i
Birkabygget, hvor produktene fra de tre bedriftene vil
bli solgt hele sommeren. 

På sommerfesten blir det også underholdning, vi
får blant annet høre Mjuken Big Band og flere andre
talenter fra Rennebu Kulturskole. Vi får også oppvis-
ning fra skater og fire ganger Norgesmester Henning
Braaten. Det blir salg av kortreist kvalitetsmat fra
Hognamat og lekre ”lapper” fra Kirsti Eggan. Og selv-
følgelig får du se og handle produktene til de tre hånd-
verksbedriftene. En forsmak på årets Rennebumartna? 

Tekst: Marit Ødegaard Hagen

Småjutulan på martnan
Så er det på tide å tenke martna igjen. Også i år vil det være et tilbud for flittige og kreative barn og unge om å selge varer under

boden til Småjutulan. Det finnes vel ingen nedre aldersgrense for å delta, men den øvre aldersgrensen er satt til 18 år. Her kan du selge
det meste, bare du har laget det selv. Når det gjelder alle typer mat og godterier er det ganske strengt. Da må det være produsert på et
kjøkken som Mattilsynet har godkjent. Dette kan f. eks. være på skolekjøkkenet, men altså ikke hjemme.

Vi håper mange har lyst til å bli med. Dere kan melde dere på kommunehuset tlf 72 42 81 00 eller til kulturkontoret 72 42 81 67.
Påmeldingsfrist 1. august  2010.
Ha en fin sommer!

Mysteriet
under

kuskiten
I 1935 vart kornløa på
garden Nerbrattset i
Rennebu flytta. Dei
siste knappe førti åra
før hadde løa vert brukt
til kyr – og under ku-
skiten skjulte det seg
eit mysterium.

Kari Brattset, datteren Anne
Kari Tangvik og barnebarna
Thomas og Charlotte Lefstad

overleverte trefjøla til
Vitenskapsmuseet. 

På ei av golvfjølene var det
nemleg rissa inn mystiske
figurar. På den 4,6 meter lange
trebiten finn ein mellom anna
englar, kyrkjer, hestar og ein
mann som vert hengt. Men
kva det betyr, veit ingen.

Gardsfolket tok vare på
fjøla, og gjennom åra har
ungane mora seg med å kike
på figurane. Sist veke leverte
Kari Brattset og familien fjøla
til NTNU Vitskapsmuseet.

- Det er ikkje vemodig, for-
tel Brattset. – Faktisk er det
mest godt å vite at ho no vert
skikkeleg tatt vare på.

- Dessutan er eg spent på
kva forskarane finn ut!

Mottakar var Oddmund
Farbregd, pensjonert arkeolog
ved museet. Han fortel at han
aldri har sett ei tilsvarande fjøl,
med så mange rissingar.

- Men for femti år sidan
fekk vi inn ei fjøl med fem
hestar innrissa. Den kom frå ei
seter på Nerskogen, og det er
interessant at dei to kjem frå
same bygd, seier Farbregd,
som trur fjøla kan vere frå
1600-talet.

På Vitskapsmuseet skal
fjøla no konserverast, altså
behandlast slik at den vert tek-
en vare på for ettertida. Etter
kvart skal teikningane avfoto-
graferast, og ein skal gjere for-
søk på å avdekke teikningar
som ikkje er synleg for det
nakne auget.

Tekst: 
NTNU Vitenskapsmuseet
Foto:
NTNU Vitenskapsmuseet/ 
Tove Eivindsen



Rennebumartnan markedsfører seg som Norges ledende
salgsutstilling for husflid og håndverk. Det å være ledende, og
fortsatt ha et ønske om å være det, gjør at vi stadig søker utvikling
og forbedring. Å arbeide med utvikling av moderne betalings-
løsninger i samarbeid med Sparebank 1 SMN er noe vi har

Norges første kulturarrangement 
med eget elektronisk betalingskort?

13Rennebumartnan 13. - 15. august

– Martnan er gull verd
Rennebumartnan har lenge markert seg som Norges ledende salgsutstilling for
husflid og håndverk. Martnassjef Kenneth Teigen tar ikke munnen for full når han
sier at den er gull verd både for norsk håndverksnæring og for bygda Rennebu.
Derfor var Gull og grønne skoger et godt valg når tema skulle fastsettes for den 25.
martnan i rekken.
– For oss har det vært viktig å finne et tema som viser hva martnan er, og som 
samtidig retter blikket framover. Jeg føler at det ligger en visjon og en drøm i dette
begrepet, sier Teigen som lover eventyrlige kulturopplevelser i dagene 13. til 15.
august.

Årets kirkekonsert

Martnaskomiteen er meget
godt fornøyd med å ha kapret
den brennaktuelle artisten
Haddy N`jie og et knippe gode
menn til den årlige kirke-
konserten i forbindelse med
Rennebumartnan. 

Haddy passer perfekt til å
ha kirkekonserten i jubileums-
året til Rennebumartnan. Her
får vi artister som kommer til å
skape god stemning i vakre
Innset kirke sier komiteen uni-
sont. 

Allsidig dame
Haddy er aktuell med sin

tredje soloplate ”World of the
free”, som har fått kritikerne til
å ta fram superlativene - og
blant annet betegne henne
som en av landets mest spenn-
ende kvinnelige utøvere.
Norskgambiske Haddy må ell-
ers kunne kalles allsidig: hun
har markert seg som blant
annet samfunnsdebattant,
journalist, programleder, for-
fatter og skuespiller. Som om
ikke det var nok så var Haddy
en av tre meget gode
programledere for  Eurovision
Song Contest fra Fornebu 29.
mai! 

Du kan lese mer, og høre
Haddys vakre musikk på
www.haddy.no.

Akustisk aften med
Nilsen & Aalberg

— Vi regner med fullt hus
og topp stemning, når gull-
strupene tenorene Leif Terje
Nilsen og Daniel Aalberg inn-
tar Samfunnssalen med sitt
Nilsen & Aalberg show fredag
13. august, sier kulturansvarlig
Linda Øvereng.

Nilsen & Aalberg show har
vært en suksess over hele
Norge de siste årene. Her får
du et show fullspekket av fan-
tastiske sanger fra verdens
største artister. Sangene frem-
føres av Nilsen og Aalberg
sammen med et knallsterkt
orkester på scenen. Bli med
når hele salen koker i full
allsang til kjente og kjære
sanger fra rock- og pop-
verdenen.

Les mer om Nilsen Aalberg
på www.nilsenaalberg.no

Eventyrlige temaopplevelser
Den 25. Rennebumartnan byr på eventyrlige
temaopplevelser i dagene 13. til 15. august.

Tradisjonen tro, er det også i år en produktkonkurranse og en
temautstilling på Rennebumartnan. Produktkonkurransen er
åpen for håndverkerne som deltar på martnan, mens arrangør-
ene har invitert 17 kunstnere og håndverkere til å sende sine
bidrag til temautstillingen. Av disse er det 10 som får sine
arbeider presentert på martnan.

I tråd med at temaet Gull og grønne skoger for mange har noe
eventyrlig ved seg, er mottoene for temaopplevelsene hentet fra
vår norske eventyrverden.

Romslig Soria Moria
Temautstillingen Soria Moria har svært vide rammer. De som

deltar med sine arbeider, er blitt utfordret på å lage noe som for-
teller om de drømmer den enkelte har i forhold til hva de ønsker
å skape gjennom sin kunst eller sitt håndverk.

– Her får publikum anledning til å se utøvernes eget Soria
Moria, sier temaansvarlig Anne Kristine Stavne, som forteller at
flere av utstillerne er kjente og profilerte kunstnere.

– Vi erfarer for øvrig at flere og flere etablerte kunstnere verd-
setter det å få sånne utfordringer.

Temautstillingen er kommet i stand med økonomisk støtte fra
Sør-Trøndelag fylkeskommune, Rennebu kommune og Blilyst.

Forsmak på kunst
På Rennebu turistkontor i Birkabygget er det allerede mulig å

se en vindusutstilling med produkter fra én av Rennebumartnans
flotte utstillere kunsthåndverkeren Ingun Dahlin. Hun har laget

en utstilling i anledning jubileet og årets tema, som på sitt vis
også symboliserer Rennebumartnans utvikling. — Vi setter stor
pris på at utstillerne engasjerer seg også på denne måten, sier
temaansvarlig Anne Kristine Stavne.

Jeg fant, jeg fant
Produktkonkurransen som er åpen for alle håndverkerne som

er med på martnan, har fått tittelen Jeg fant, jeg fant. Dette er i
utgangspunktet et åpent tema, men som kanskje utfordrer
utøverne i retning av å lage noe helt annerledes enn det
publikum forventer.

– Det som for noen unyttig og uten verdi, kan for andre by på
muligheter og få stor betydning, slik som det ble for Askeladden i
folkeeventyret, forklarer Anne Kristine Stavne og martnassjef
Kenneth Teigen.

prioritert i år. Vi setter stor pris på at banken har engasjert seg i
dette. Resultatet av dette utviklingsarbeidet er at vi nå innfører
Martnaskortet og får egne betalingsterminaler på martnasområd-
et.

Perfekt gave
Martnaskortet er et elektronisk gavekort som kan brukes i

betalingsterminaler på hele martnasområdet. Med Martnaskortet
har man den perfekte gave hvor mottakeren kan kjøpe akkurat
det han eller hun ønsker seg. Kortet kan lades (påfylles) flere
ganger, med valgfritt beløp, og kan brukes i flere år. Kortet er nå
til salgs på Turistkontoret, og kan også bestilles på
www.rennebumartnan.no      

Betalingsterminaler
Når Martnaskortet nå er klart for salg og bruk i terminaler hos

utstillerne, får arrangøren også betalingsterminaler ved billett-
inngangene på martnasområdet og på alle plassene hvor  det
selges mat inne på området. I alle disse terminalene kan
Martnaskortet i tillegg til vanlig bankkort brukes.

Hvorfor ønsker Sparebank1 SMN å være en aktiv 
samarbeidspartner med Rennebumartnan?

På det spørsmålet svarer de at Rennebumartnan er en
demonstrasjon av hvordan engasjement og talent kan skape
verdier og trekke begivenheter til seg. 

— Vi er full av beundring for det arbeidet Rennebumartnan
har lagt ned gjennom 25 år. Å bidra til at Rennebumartnan vid-
ereutvikler seg er vi stolte over å få være med på, sier de ansatte
ved SMNs lokalavdeling i Rennebu.
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Berkåk, Sør-Trøndelag, 13. – 15. august 2010

Du finner oppdatert informasjon om blant annet utstillere, temaaktiviteter og kulturprogram på 
www.rennebumartnan.no
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Kulturopplevelser for hele familien

Kirkekonsert med 

Haddy N´jie

Akustisk aften med 

Nilsen & Aalberg
show
Fredag 13. august
Samfunnssalen, Berkåk
kl 22.00
- dørene åpner kl 21.00
Bill kr 280,- (18-års aldersgrense)

Billettsalg:
Rennebu Turistkontor
tlf 72 42 77 05
Billettsalget starter onsdag
16. juni kl 18.00

Kulturkveld for alle
innleder 
martnasuka
Søndag 8. august i
Rennebuhallen,
Berkåk kl 19.30. 

Billettsalg ved 
inngang.

For detaljert program
følg med på 
rennebumartnan.no

Årets martnas-trøye
i dame- og 
herremodeller

Selges på
Turistkontoret
kr 150,-

Elektronisk gavekort
Ypperlig gave - lades 
med ønsket beløp, 
og kan brukes i alle
terminaler på 
martnasområdet i
flere år.
Selges på
Turistkontoret.

Martnans åpningstider
Åpningstider
Fredag 13. august kl. 11–20 
Lørdag 14. august kl. 10–18 
Søndag 15. august kl. 10–18

Priser
Dagsbillett voksne kr 100,-
3-dagerspass kr 230,-
Barn under 16 år gratis
Gratis parkering

Onsdag 
11. august
Innset kirke
kl 21.30

Billetter:
Sitte kr 290,-
Stå kr 230,-

Billettsalg:
Rennebu
Turistkontor
tlf 72 42 77 05



15steder verdt et besøk

sett så mange slike bilder at vi
ikke lenger evner å se det
unike i motivet. Men studerer
man disse to maleriene får
man ikke bare se Jesus på
korset, man får også et inn-
blikk i hvordan kunstnerne på
hver sin måte skildrer lidelsen.
Ikke bare Jesu lidelse, men
Verdens lidelse. På to ulike
måter skildres her den elend-
ighet Kristus søker å over-
vinne. Utover det rent religiøse
er disse to bildene utmerkede
utgangspunkt for en kunstdis-
kusjon. Hva ser jeg? Hvorfor
liker jeg den ene Håkons bild-
er bedre enn den andres?
Hvorfor påvirker kunsten meg
på denne måten? Så om du
bare liker å se på malerier fordi
de er pene, eller om du går
grundigere til verks og ser på
penselstrøk, fargesammenset-
ninger og symbolikk – du har
mye å se på hvis du tar deg litt
ekstra tid neste gang du er i
Innset-kirka. Og dermed er du
midt inne i kunsthistorien!

Øystein Voll
Kunsthistoriker

Finnes det kunst-
historie i Rennebu?
Eller er det et fenomen
kun for snobbete
byfolk? Og hva er
egentlig kunsthistorie? 

Som fagdisiplin omhandler
kunsthistorien billedkunst,
skulptur og arkitektur gjenn-
om alle tider fram til i dag.
Studerer man kunsthistorie
ved en utdanningsinstitusjon
starter forelesningsrekken
gjerne med pyramidene i old-
tidens Egypt, altså rundt 3000
år f.Kr, og ender i dagens sam-
tidskunst med alle dens
uttrykk. Utviklingen går
gjennom ulike perioder og
tidsepoker og styres av materi-
altilgang, rådende politiske og
religiøse forhold, kunstnernes
kjennskap til teknikker og den
rådende smak. Billedkunst
handler om malerier, dekor-
maling, tekstil, grafikk og foto-
grafi. Arkitektur – byggekunst
– innbefatter egentlig alle slags
bygninger, både pyramider og
trønderlåner, og operabygg
med eller uten granitt fra
Rennebu. Skulptur kan være
små leirfigurer fra Afrika eller
Monolitten i Vigelandsparken i
Oslo. 

Vi aner kanskje nå at vi
finner kunsthistorie også i
Rennebu, både av det ene og
andre slaget. La oss starte i vår
ende av historien og ta turen
til Innset-kirka. Mange av oss
har vært der flere ganger både
til gudstjeneste og ulike kon-
serter. Og rennbyggene kjenn-
er selvsagt kirkas historie, også
fra tiden før Innset ble del av
Rennebu på 1960-tallet. Flott
skuende utover landskapet
ligger den der den fant plassen
sin i 1642, fortsatt på de
samme tuftene, i samme form,
men i dag likevel i en unik
sammensmelting av gammel
og ny byggekunst.
Grunnformen – korset – er
den samme som i 1642, det
samme er volumet, propor-
sjonene og formspråket. Men
der den over 300 år gamle
kirka bar preg av sin tids byg-
ningsteknikk, ressurstilgang
og redskapsteknologi, et hist-
orisk dokument som brutalt
ble borte under brannen i
1995, står nå den nye kirka
som en videreføring av gamle
tiders ideer i en fornyet,
moderne og brukervennlig
utforming. Arkitekturhistorisk
er dette usedvanlig spennende
og et særdeles godt svar på en
utfordrende oppgave. Den nye
kirka reiser seg der den gamle
falt og har røtter som er flere
hundre år gamle, samtidig
som den strekker seg inn i
framtiden, fra starten av vårt
tusenår og viser ettertiden
hvordan mennesket i år 2000
bygget kirker. Det er dette
arkitektur handler om – å sette
sin tids bumerke på husene
som bygges. Innset-kirka er
historisk arkitektur og sam-
tidsarkitektur på samme tid.
Se bare på eksteriøret. Til for-
veksling lik sin forgjenger med
den brune kledningen og det
slanke spiret, men med detalj-

er som avslører at den hører
vår tid til. Våpenhuset finnes
fortsatt, men istedet for en tett
vegg er det store glassflater
som slipper inn lys samtidig
som sjalusiene utvendig illud-
erer den tette panelingen.
Tårnet er også modernisert slik
at det slipper lys inn i kirke-
rommet gjennom et takvindu
som skiller klokkene fra
rommet under. Still deg i kors-
midten, rett ved døpefonten,
og kikk opp! En genial løsning
som smelter gammel og ny
byggeskikk sammen. Og når vi
først er inne i kirken er det
mye å snuse etter, enten du er
opptatt av belysning, møb-
elsnekring, lafting eller kirke-
kunst. Tømret er synlig på inn-
siden og viser at dette er en
laftet kirke, og sammenføy-
ningnene i seg selv vitner om
dyktige håndverkere.
Håndverkeren materialiserer
arkitektens ideer og tegninger,
og det er avgjørende at begge
kan sitt fag. 

Dessverre gikk alt interiør
tapt da gammmelkirka brant,
og mye verdifull kunst for-
svant. Heldigvis er det kunst-
nere som kan sitt fag også i
dag, og både kirkebenker,
lamper, døpefont og prekestol
er verdt å ta i øyesyn. Likevel
er det gjerne kunsten jeg legg-
er mest merke til i en kirke, og
Innset-kirka er en juvel i så
måte. Rolf Sogge har skåret en
noe forminsket kopi av den
opprinnelige altertavlen, og
den står som et ankerfeste og
knytter helt konkret den gamle
og nye tiden sammen. Herfra
springer de nye elementene
fram, representert ved alter-
bordet, knefallet og prekestol-
en. Elementene er tradisjon-

elle, men formspråket er nytt.
Til og med stolene i koret er
verdt å ta en ekstra titt på! På
alterbordet står et kors i metall
laget av kunstneren Atle Reilo.
Dette er det verdt å betrakte!
Ganske lite og unnselig
sammenlignet med kors og
krusifikser vi kjenner fra andre
kirker, men med en sikker
kunstnerisk idé og et solid
utført håndverk. Dets sønder-
revne symbolikk er en preken
verdt. Den samme kunstneren
har også laget fatet og kannen
til døpefonten. Har du noen
gang lagt merke til fisken på
bunnen av fatet? Fisken er et
gammelt kristent symbol med
røtter i oldkirken, og den har
utgangspunkt i et akronym for
navnet Kristus. I Innset kirke
er den et overraskende og
vakkert element i tilknytning
til et av kirkens sakramenter.
Og kanskje kan barna som er
døpte der synes det er mor-
somt at de på en måte er døpt i
en fiskebolle...? 

Det er likevel ikke til å
komme bort fra at det mest
framtredende ved kunsten i
Innset kirke er de nesten 40
maleriene av to av Norges
fremste samtidskunstnere –
Håkon og Håkon (Gullvåg og
Bleken). For en kunsthistoriker
er det nærmest en klisjé å
synes at malerier av disse to er
noe av det ypperste av norsk
kunst i dag. Likevel er det for
meg en sannhet. Man kan
vandre i kirkeskipet langs
benkene og se glimt av bibel-
historien presentert på en sub-
lim måte. Man ser skapelsen
og Abraham som skal ofre
Isak, Marias bebudelse og jule-
evangeliet, lidelseshistorien og
oppstandelsen. Flere av bild-

ene har klare referanser til tid-
ligere tiders kirkekunst, sam-
tidig som man kan gjenkjenne
både Gullvågs og Blekens
signatur. For eksempel er det
ikke unaturlig at Gullvåg
avbilder svampen med eddik-
vann som bys Jesus på korset
som ett bilde, like selvsagt som
han framstiller Kristus i krybb-
en med en okse ved siden av i
et annet. Og Bleken har umis-
kjennelige og typiske menn-
eskeskildringer som det ligger
et farget slør over, sammen
med et par svært fargesterke
bilder som skildrer episoder fra
lidelseshistorien. Ikke over-
raskende er de to sammen-
stilte maleriene på kjellen over
hovedskipet de mest iøynefall-
ende for betraktere av denne
kunsten. Avbildninger av Jesus
på korset finnes i de aller fleste
kristne kirker, og for ”samlere”
av slike billedopplevelser er
disse to bildene et kvalitets-
funn. I kunsthistorisk samm-
enheng taler disse bildene like
sterkt som tilsvarende bilder i
både Peterskirken i Roma og i
Nidarosdomen. Kanskje har vi

Innset kirke 
- i et kunsthistorisk perspektiv



Sommerprogram i Rennebu 2010

Hold deg orientert på www.rennebu.net

Denne kultur- og aktivitetskalenderen er utarbeidet i samarbeid med Rennebu Turistkontor. Den viser at det skjer veldig mye
i løpet av en sommer her i Rennebu. Vi håper at riktig mange vil benytte seg av tilbudene - enten for å gjøre seg bedre kjent i
egen bygd eller for å ta med besøkende rundt omkring i bygda.

Kalenderen vil også bli kontinuerlig oppdatert med eventuelle nye arrangement på Turistkontorets nettside:
www.rennebu.net - eller tlf 72 42 77 05.

JUNI
16. juni
Historisk vandring på Innset kl 18.00
Leting etter gamle tufter i Seierdalen. 
Oppmøte Seierdalsveien ved Krokbekken

Sommerfest med BIRKA, kl 18.00 
Torget i Rennebu.
Kulturinnslag, åpning av sommerutstilling, 
salg av kaffe og kaker 

18. juni
Laksefiskekurs i Orkla 
tlf. 72 49 47 84 / 924 01 517 for mer info 
Pizzakveld på Fjellheim, Nerskogen kl 19.00

19. juni 
Bilquiz på Ulsberg/Innset kl 12- 14
Start på boligfeltet fra Ulsberg

20. juni
Nerskogsrittet 
– nytt sykkelritt. Info på www.nerskogsrittet.no

21. juni
Laksefiskekurs i Orkla, 
tlf. 72 49 47 84 / 924 01 517 for mer info 

24. juni
Bygdetundagen på Haugen Gård 
Åpner kl 17.00 - program starter kl 19.00
- Musikk med “Litte tå kvart”
- Kåseri v/ Bjørn Nilsen
- Skuespill ”Grauten på Grut”
- Natursti

30. juni
Åpen dag på Bakeriet på Sandbrekka kl 11-15
Bli med på baking - salg av kaffe og bakst.
Info på tlf 962 37 783
Sanitetsbasar på Fjellheim, Nerskogen kl 19.00

Tirsdag
Ridning kveldsturer
Hver tirsdag og onsdag
fra 20. juni og ut august. 
Kveldstur  2-3 timer fra
Bulia på Berkåk. 
Informasjon/bestilling: 
Paul Paulsen 995 49 923
/ Kari Kvamme 416 04
884.

Onsdag
Ridning kveldsturer
Hver tirsdag og onsdag
fra 20. juni og ut august. 
Kveldstur  2-3 timer fra
Bulia på Berkåk. 
Informasjon/bestilling: 
Paul Paulsen 995 49 923
/ Kari Kvamme 416 04
884.

Jelsætra ved
Jøldalshytta
åpen for publikum i
perioden 14. juli - 18.
august kl 10.00 - 19.00
Salg av ost og rømme.

Torsdag
Fjøsstell
Hver torsdag i juli er det
mulighet for å være med
på kveldsstellet i fjøset
på Hæverfallssætra. 
Oppmøte kl. 16.45  
Les mer på
www.sundsetgard.no

Fredag
Innset Kirke
Åpen for omvisninger
hver fredag fom 25. juni
- 30. juli. 
kl. 19.00 – 20.00.

Ridning helgaturer
Helgaturer fra 20. juni
og ut august.
Start fra Bulia på Berkåk
fredagkveld. 
Se egen omtale.
Informasjon/bestilling:
Paul Paulsen 995 49 923
/ Kari Kvamme 416 04
884

Søndag
Gammel-bua på Voll
omvisning kl 12.00-
17.00

Bygdetunet Haugen
omvisning kl 12.00-
17.00

Fjellheim, Nerskogen
åpen kafé med middag
kl 12.00-19.00

Lørdag
Jutulstuggu
Åpen kl. 11.00 – 15.00
salg av kaffe og hyllkaku

Gammel-bua på Voll
omvisning kl 12.00-
17.00

Fjellheim, Nerskogen
åpen kafé med middag
kl 12.00-19.00

JULI
5. juli
Omvisning i Brattset kraftverk
Oppmøte Turistkontoret kl 17.00

10. juli
Sommerfest Nerskogen Skisenter kl 18.30
Reker med tilbehør og underholdning.
Ta med noe å sitte på.
Mer infomasjon mobil 976 80 819 / 
e-mail post@nerskogenskisenter.no 

15.-16. juli
Keramikkdager på Bakli, Nerskogen
kl 12.00 - 16.00

16. juli
Pub på Furuly, Nerskogen
kl 20.00 - 01.00

18. juli
Barnas Dag på Hæverfallssætra
Aktiviteter for barn; natursti, hoppe i høyet, 
kaste ball i melkespann m.m.
www.sundsetgard.no

23. juli
Loppemarked og grillkveld
Fjellheim, Nerskogen kl 19.00

29. juli
Pilegrimsmesse på Torget 
v/ Ola T. Lånke
Turistkontoret har informasjon om arr.
150 års jubileum for ”Færdaminne” 
Åsmund O. Vinjes ferd gjennom Rennebu i 1860

Hver dag Minigolfbane og elektriske
biler: 
(3-10 år) for utleie på Halland
Camping (fom 20. juni, ellers
etter avtale), ring 905 39 121 
for mer informasjon.

Gerts Modelljernbane-
museum på Stamnan, 
åpent 8. juli - 14. august
hverdager kl 11.00-16.00
lørdag kl 11.00-15.00
søndag etter avtale

AUGUST
1. august 
Laksefiskekurs i Orkla
tlf. 72 49 47 84 / 924 01 517 for mer info 

4. august
Laksefiskekurs i Orkla, 
tlf. 72 49 47 84 / 924 01 517 for mer info 
Bjørnsonkveld i Innset kirke
Solveig Kringlebotn og kvartett fra
Trondheimssolistene

5. august 
Omvisning i Brattset kraftverk
Oppmøte Turistkontoret kl 17.00

5.-6. august 
Rakubrenning (keramikk) på Bakli, Nerskogen kl
12-16

8. august
Kulturkveld i Rennebuhallen kl 19.30
– startskuddet for årets Rennebumartna                       
Nærmere info på www.rennebumartnan.no

11. august
Kirkekonsert - Haddy N`jie Innset kirke kl 21.30 
Nærmere info på www.rennebumartnan.no

13. august
Akustisk aften - Nilsen & Aalberg show kl 21.00 
Nærmere info på www.rennebumartnan.no

13.-15. august - Rennebumartnan 
årets tema ”Gull og grønne skoger”
Nærmere info på www.rennebumartnan.no

21. august - Grytdalsrittet - nytt sykkelritt
Les mer på www.fagerhaugdgn.no

29. august
Minigolfturnering på Halland Camping
Påmelding senest 28.8. 
Nærmere informasjon ring 905 39 121



Bilquiz  på Ulsberg/Innset
Den 19. juni

arrangerer Innset
Grendalag noe
så sjeldent som
en Bilquiz i
området Ulsberg
– Innset. ”Start
og mål blir ved
boligfeltet på
Ulsberg. Så kjør-
er man en runde
i området, og
underveis skal
man løse både
praktiske og
teoretiske oppgaver om biler, og om plassene man befinner seg
på”, forteller Ingrid Tørset i Innset Grendalag.

Åpent for alle
Bilquizen er åpen for alle, og Ingrid oppfordrer til å fylle opp

bilen med deltagere i alle aldersgrupper. ”Det er selvfølgelig en
forutsetning at sjåføren er over 18 år, med gyldig sertifikat, og at
man ikke har flere passasjerer enn det som er tillatt. Bortsett fra
dette er vi ikke så skrekkelig nøye reglene”, smiler Ingrid. 

Premiering og bryllupsantrekk
At det blir premiering etter løpet kommer nok ikke som noen

overraskelse, men at det blir premie for beste bryllupsantrekk er
kanskje ikke like naturlig…. ”Det er jo kongelig bryllup i Sverige
denne dagen, og det må vi jo være med å markere”, sier Ingrid.
Det er mulig det blir enda mer fokus på svenskenes bryllupsfeir-
ing denne dagen, men Ingrid vil ikke lette mer på brudesløret hva
dette angår. ”Den som møter opp får se”, gliser hun hemmelig-
hetsfullt. 

Kaffe, kaker, pølse og brus
Etter løpet står Ulsberg Velforening klar med salg av kaffe,

kaker, brus og pølse. ”Vi har bestilt godvær, og håper så mange
som mulig møter opp for å være med denne dagen”, avslutter
Ingrid Tørset.

Tekst: Mona Schjølset - Foto: Dagfinn Vold
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Salg av ost og rømme på Jelsætra 
I sommer blir det anledning til å få kjøpe ost og rømme på Jelsætra hos Ragnhild og
Mette Nordbø. Setra ligger fint til like innenfor Jøldalshytta, som er et populært turmål
både sommer og vinter. Hver onsdag i perioden 14. juli – 18. august blir sætra åpen for
publikum, kl. 10-19. ”Det er trivelig å være på setra, og vi håper mange vil ta turen innom
i sommer”, sier Ragnhild Nordbø.

Sauedag på Haugan sæter 
Sauenæringa i Rennebu “spanderer” sæterdag for alle som er interessert på
Haugen sæter i Nåverdalen  7. august fra kl 12.00.
— Dette er et opplegg som går på omgang mellom beitelagene i kommunen,
forteller Bjørn Berntsen. Det blir både bevertning og underholdning. 
Bjørn ønsker alle velkommen til en trivelig sæterdag.

Gerts Modelljernbanemuseum
På Stamnan finnes en av

Norges største modelljern-
baneutstillinger. Like ved Rv.
700 har Gert etablert seg med
en imponerende utstilling i sitt
Hobbyhus, som er vel verdt et
besøk både for store og små.

Anlegget ble påbegynt i
2003, og ble i utgangspunktet
laget som et modulanlegg for å
fraktes rundt til messer både i
Norge, Danmark og Tyskland.
”Etter at vi kjøpte det gamle
bankbygget på Stamnan i 2006
ble anlegget satt opp på mer
permanent basis, men vi har
fortsatt muligheten til å
demontere anlegget hvis det
skulle bli aktuelt”, forteller
Gert. 

170 meter skinnegang
Anlegget består i dag av ca.

170 meter skinnegang, pluss
oppstillingsplass for 15 togsett.
I tillegg har anlegget en gods-
terminal med containerkran,
kaiområde med tilhørende
losseutstyr, en stor postter-
minal, pluss at COOP har fått
sin hovedterminal. Et skips-
verft hører også med til
anlegget, i tillegg til et stort
antall lokomotiv og tilhørende
vogner. Biler, bygningsmasse,
personer, svømmebasseng, dyr
og lignende, samt operative
trafikklys, lyssignal og gatelys
kan også studeres nærmere på
Modelljernbanemuseet. 

Nyheter
Dersom du har lyst til å

prøve å bygge ditt eget anlegg
hjemme på stuegulvet, kan du
nå bestille startsett hos Gert.
Vi har også et stort antall biler
og annet tilbehør tilgjengelig.
”Alt mulig innen modelljern-
bane, bil, båt og fly kan vi være
behjelpelig med å bestille og
levere”, sier Gert. Han har
fortsatt mange gode samar-
beidspartnere på dette områd-
et, fra den tiden han drev
butikk i Østbanehallen på
Oslo S.

Åpningstider i sommer
I perioden 8. juli – 14.

august åpent hverdager 11.00-
16.00 / lørdager 11.00-15.00

Søndager åpent kun etter
avtale.

Gert har også fått laget 
en kopi av kongevogna på

Thamshavnbanen.

Les mer på 
www.gertsimport.no

Sommer på
Hæverfallsætra

Ingunn Holden har i flere år vært
budeie på Hæverfallsætra, og også i
sommer holder hun åpent for publikum
i tillegg til at hun tar seg av de vanlige
oppgavene med dyrehold og seterdrift.

Bli med i fjøset                                                                                                                                                     
Alle torsdager i juli er det mulig for

ungene å bli med på kveldsstell i fjøset.
Her får de være med på melking av kyr
og fôring av alle dyra på setra. Oppmøte
kl. 16.45.

Spesielle dyr                                                                                                                                                          
Det er mange forskjellige dyr på

Hæverfallsætra, og noen av dem er
ganske spesielle. Trønderkanin er en
kaninsort som ble avlet fram i
Trondheim rundt 1920. I dag ivaretas
rasen gjennom to bevaringsbesetninger,
og arten er sterkt truet. Grå trøndersau
er resultatet av en krysning mellom
gammelnorsk sau og den utdødde rasen
tautersau.  Også denne rasen er meget
fåtallig og ivaretas gjennom to bevar-
ingsbesetninger. Norsk jærhøns er
etterkommere av den gamle norske
landrasen som tidligere var utbredt over
hele landet.  Dette er en gammel rase,
og den er noe beslektet med islands-
høns. Rasen oppsto da de siste restene
av den gamle landrasen ble samlet på
Jæren. Fra disse ble jærhøna avlet fram.
I tillegg til disse sjeldne artene finnes
vanlig norske kyr og kalver, samt norsk
landsvin.

Overnatting og bevertning                                                                                                                                  
Det er også mulighet for overnatting

på Hæverfallsetra, i ”Storstuggu” som
er nyrestaurert. Salg av kaffe og vafler
skjer etter avtale, så det er bare å ta kon-
takt med budeia for nærmere informa-
sjon. Les mer om Hæverfallsætra på
www.sundsetgard.no 
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post@rennebusnekkeri.no
www.rennebusnekkeri.no

KJØKKEN
BAD 
SPISESTUE 
SOVEROM

Rennebua A/S
Rennebus husflidsutsalg, tlf  72 42 61 51

Sommerstrikk
Stort utvalg i 

garn og mønster

Gravemaskinarbeid og rørleveranse
Graving       
Transport       ADK-1
Snøbrøyting
Formidling av tjenester

Erik: 92 42 52 49 - John Egil: 97 07 97 92

Vi er spesielt gode på: 
Personlig service 

Håndverksmessig kvalitet 
Fleksibel produksjon

Vi har lang erfaring,
bred kompetanse og

er spesialister på
heltreproduksjon.

Leiekjøring innen landbruk
og lett anlegg!

Slått – Raking – Pressing – Stabling
Transport – Horisontalfresing
Kalkspredning – Gravearbeid

Vårt mål er god tilgjengelighet og god service!
Konkurransedyktige priser!

Einar Holden 975 08 544
Jan Eirik Holden 918 15 047

www.sundsetgard.no   

Arr. ULF

Granasjøfest
plattdans v/kiosken på Nerskogen

med Gammel Erik`s 3. juli kl 21.00
Inngang kr 200

Denne modellen er 
strikket i Mandarin petit

Hoveng Media
Telefon: 72 42 67 36  Mob: 908 08 204  416 41 007

Rebustorget, Berkåk

post@hoveng.no  www.hoveng.no

Video og TV-produksjon



Jutulstuggu – ekte vare!
Jutulstuggu i Rennebu er en historisk kulturskatt med nasjonal verdi. Den ble

tatt i bruk for 10 år siden, og Margot Stavne har fungert som vertinne gjennom
hele denne perioden. 

I sommer er Jutulstuggu åpen hver lørdag kl. 11.00-15.00 – salg av kaffe og
hyllkaku.

Jutulstuggu kan også bestilles til møter, selskap eller andre arrangement.
Informasjon og bestilling, kontakt Margot Stavne på. Tlf.: 464 28 849 / 908 80
986.

19På historiske stier

Du kan også lese
Rennebu Nytt 

på nett:
rennebunytt.no

- eller på Facebook

Kanskje et museumsbesøk?

Randistuggu
Randi var en dame som

bodde rundt omkring på gard-
ene og sydde klær for folk.
Bygdefolket satte opp ei lita
stue for henne, som ble kalt
Randistuggu. Denne står
lengst sør i Gunnesgrenda,
like ved vegen. Randistuggu er
vel aller mest kjent fordi den er
så liten at man kan undre seg
over at noen i det hele tatt
kunne bo her. 

”Gammelbua” på Voll
Gammelbua på Voll var i

drift fra 1871 og helt fram til
1970. Det gamle interiøret, og
et stort vareutvalg er godt
bevart. Det finnes regnskap og
arkiv fra hundre års drift, og en
utstilling som viser hvilken
sentral rolle ”Bua” spilte i lok-
alsamfunnet. Ligger i sentrum
av Vollagrenda, like ved rv
700. 

Gammelbua har åpent for
omvisning lørdager og søn-
dager kl. 12.00-17.00

Skolemuseet
Like ved Gammelbua ligg-

er gammelskolen på Voll. Her
kan man se utviklingen fra
bygdeskolens start, og fram til
i dag, gjennom en utstilling av
forskjellige hjelpemidler og
utstyr. 

Bygdetunet på Haugen
Haugen er en gammel gård

med autentiske bygninger
rundt et idyllisk tun. Husene

står på sin opprinnelige plass,
og innbo og redskaper er
bevart i sitt opprinnelige miljø.
Gården er første gang nevnt i
forbindelse med Svartedauden
(ca. år 1350). På Bygdetunet er
det også forskjellige aktiviteter
i løpet av sommeren.
Bygdetundagen arrangeres
første søndag etter st. Hans.
Da blir det kåseri, skuespill og
kaffesalg. Søndag 25. juli blir
det servering av tradisjonsmat

på Haugen. Det er gudstjen-
este i Voll kirke denne dagen,
og etterpå kan man altså kjøpe
middag på museet. 

Bygdetunet på Haugen
ligger ved fylkesveg 510, 2 km
sør for Mærk bru. 

Bygdetunet har åpent for
omvisning søndager kl. 12.00-
17.00

Nerskogsmuseet
Museumsanlegg med set-

erstue, seterfjøs, slåttestue og
høyløe fra gammel tid, med
innbo og utstyr. I tillegg ei
jordgamme som gir innblikk i
den sørsamiske kulturen.
Anlegget ligger like sør for
samvirkelaget på Nerskogen. 

Av Dagfinn Vold

Rennebu Bygdemuseum er en samling museumsanlegg
i Rennebu kommune. Ikke alle har tilbud om 
omvisning, men det er fullt mulig å ta seg en 
tur på egen hånd. 

Historiske
vandringer

på Innset
Innset Historielag arrang-

erer i samarbeid med Innset IL
noe som de kaller ”Historiske
vandringer”. Knut Strand i
historielaget forteller at de har
arrangert disse vandringene i
flere år nå, og mange av turene
har godt oppmøte. ”Dette er
noe vi tror mange av hytteei-
erne i området også kan ha
interesse av, og vi tar gjerne
imot tips fra dem om hvilke
turer de kunne hatt lyst til hatt
med seg kjentmann på”, sier
Knut Strand. I vår har det vært
historiske vandringer til
Jernbanebrua, på kirkegården
og langs Gammelveien. Den
16. juni gjennomføres siste
vandring for dette året, da skal
man på leting etter gamle tuft-
er i Seierdalen. ”Vi har funnet
omtale av både Garmakersetra
og Henrikssetra i noen gamle
skriv”, forteller Knut Strand,
”og nå foretar vi en historisk
vandring for å finne tufter etter
disse stedene”. 

Skilting til
Orkla Bru

En av turene Historielaget
har gjennomført i vår, gikk til
Orkla Bru. Denne turen er
også beskrevet i den nye tur-
boka, som blir å få kjøpt fra 20.
juni. Mange har sikkert lagt
merke til at det har blitt ryddet
skog, slik at brua nå er godt
synlig fra Rv. 3. Det er grunn-
eierne i området som har stått
for rydding, og skilting er nå i
gang i regi av Veisyn - pro-
sjektet. ”Det er også på trapp-
ene å få satt opp en informa-
sjonstavle ved brua, så vi vil
absolutt anbefale dette som et
spennende turmål i sommer”,
sier Knut Strand i Innset
Historielag. 

Gammel-Bua på Voll ble lagt ned i 1970, er som museum satt tilbake til mellomkrigstiden.
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Voll, 7393 Rennebu  -  Tlf. 72 42 66 35  -  Mobil 976 80 819

Kvalitet preger Jonsered sine 
skog- og hageprodukter

Automower slår plena di helt alene og lydløst, fra du
setter den ut om våren til du tar den inn om høsten.

Se den hos oss

motorsager – plentraktorer – plenklippere – trimmere
Delelager og serviceverksted

Snekkering, lafting,
restaurering, grunnarbeid

Ta kontakt på telefon 416 56 996 
for en hyggelig hytteprat.

BERKÅK BIL a.s
7391 BERKÅK  - Tlf. 72 42 75 90

- autorisert bilverksted -

Klimaanlegget på bilen
trenger også vedlikehold

 – ta service på klimaanlegget hos oss!

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 uforpliktende prat!

Torstein Engen, Telefon 944 87 87
te@rennebu-grus.no – www.rennebu-grus.no

GrusRennebu

Fossum,
Soknedal

Rennebu Nedre
Handel ASBerkåk Veikro

Trumf Visa – Kredittkort
Spar 3% bonus på dagligvarer og 

1% på alt annet hos Joker og Spar.

Bonus kan taes ut i
kontanter eller varer i
nettbutikken flust.no
hvor du også sparer 
1% bonus.
Du kan også spare Trumf
ved å registrere bankkortet
på www.trumf.no 

1% bonus på alle dagligvarebutikker i NorgesGruppen
30 øre bonus på drivstoff hos Shell
Star Tour rabatt

Best i test– dine penger
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Ei god
seng…

Rennebu har mange
muligheter for overnatting,
selv om det ikke er noe hotell
her. De største overnattings-
stedene er Berkåk Veikro og
Gjestegåd, Mjuklia
Ungdomssenter og Halland
camping.

Berkåk Veikro og Gjeste-
gåd har overnattingstilbud for
de fleste. Fra enkel overnatting
i fire-sengsrom med TV, dusj,
toalett og en liten kjøkken-
krok, til store, flotte dobbelt-
rom med høy standard –
inkludert bad og TV. Der er det
muligheter for soveplass til to
ekstra personer. Sengetøy og
frokost inkludert, og tilgang til
bredbånd med fri tilkobling. 

De kan også leie ut
Hallandstuggu som egen
enhet pr. weekend eller pr.
uke. Der er det 8-11 senge-
plasser, og fullt utstyrt kjøkk-
en, trivelig stue og kjellerstue.

www.berkaak-veikro.no

Mjuklia er et leir-, over-
nattings- og serveringssted,
som ligger idyllisk til i lia
ovenfor Berkåk, med gode
turmuligheter. Her tilbys det
også matservering til grupper,
og det serveres da god norsk
tradisjonsmat i trivelige lokal-
er. 

www.mjuklia.no

Halland camping ligger
ved E6 litt nord for Berkåk.
Halland Camping er en fam-
iliecamping som har lagt til
rette for at hele familien skal
trives. Barna kan kose seg med
geiter og kaniner, minigolf,
hoppe på trampoline, kjøre el-
biler og har flere muligheter
for både lek, bading og fiske.
De leier ut alt fra enkle hytter
til leiligheter med høy stand-
ard.

www.hallandcamping.no

Mange andre muligheter
Kontakt Turistkontoret for

informasjon om andre over-
nattingsmuligheter i Rennebu,
tlf 72 42 77 05 - eller gå inn på
www.rennebu.net

Et godt
måltid…
Er magen begynt å gå på

tomgang, har Berkåk flere
steder man kan få kjøpt et
middagsmåltid.

Berkåk Veikro og Gjeste-
gård holder til like ved E6
nord for sentum på Berkåk, og
serverer både gatekjøkkenmat
og dagens middag med potet.
Ved siden av å servere middag
og kaffe, kan kroa også tilby
storkiosk, post, tipping og
overnatting. Berkåk Veikro har
også fri internett-tilkobling. 

www.berkaak-veikro.no

Santa Fe og Santa Maria
er to nye restauranter i Berkåk
sentrum, og har en rikholdig
meny med alt fra biffretter til
kebab og pizza. 

Det skjer på Fjellheim

Tove vil gjerne fremheve at
Fjellheim er et helårsåpent til-
bud. ”Vi får ofte spørsmål om
når huset åpner igjen”, sier
hun, ”men realiteten er jo at
huset er åpent hele året, så det
er bare å ta kontakt hvis man
ønsker overnatting, selskap
eller arrangement i løpet av
vinteren også.” Om sommeren
er det jo først og fremst kafé-

driften folk legger merke til, og
det er et tilbud mange setter
pris på. I år blir kaféen åpen
hver lørdag og søndag fra kl.
12.00-19.00, og det blir også
middagsservering disse dag-
ene. 

Lokalprodusert håndarbeid 
En godt bevart hemmelig-

het er kanskje at man på

Fjellheim kan få kjøpt både
lokalprodusert håndarbeid og
en del lopper. ”Dette har vi
ikke vært så flinke til å skryte
av tidligere, men nå har vi
bestemt oss for å løfte tilbudet
ved Fjellheim fram i lyset”,
smiler Tove. Salgsvarene vil
være tilgjengelig i kafèens
åpningstider.

Dusjmuligheter
For mange hyttefolk er til-

budet om dusjing på Fjellheim
kjærkomment. Ikke alle har
dusj på hytta, og har man mye
besøk kan det være greit å
benytte denne muligheten. For
dem som ønsker å leie dusjen
på Fjellheim er det bare å ta
kontakt med Tove Stavrum, så
er hun behjelpelig med å låse
opp huset. 

Flere arrangement i sommer
I tillegg til de faste dagene

med åpen kafé, vil det i somm-
er bli flere forskjellige arrange-
ment på Fjellheim. Pizzakveld,
pubkveld, basar og grillkveld
er noe av det som står på pro-
grammet framover, så det er
bare å følge med på oppslag.
”Vi skal bli mye flinkere til å
henge opp plakater og reklam-
ere for det som skjer her”, lov-
er Tove. 

For nærmere informasjon
om Fjellheim og leie av dusj,
kontakt Tove Stavrum på tlf
974 14 787

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Forsamlingshuset Fjellheim på Nerskogen
bestyres av noen driftige Sanitetsdamer. 
Det innholdsrike huset har både overnattings-
plasser, dusjmuligheter, kafédrift og middags-
servering.” I tillegg er det supert for dem som
vil leie lokaler til selskap og forskjellige typer
arrangement”, forteller Tove Stavrum i
Nerskogen Sanitetsforening.

Bakkli Gård på Nerksogen
har etter hvert utviklet et all-
sidig og interessant tilbud,
både for turister, hyttefolk og
fastboende. Bakkli ligger flott
til på nordsia av Nerskogen,
ca. 720 moh, mellom Berkåk
og Oppdal. Herfra har du
kjempefin utsikt over
Leverdalen og Granasjøen,
med lett og fin turinngang til
Trollheimen. 

Overnatting hos bestemor
på landet

På Bakkli tilbys overnatting
i det gamle våningshuset, og
ifølge vertskapet har de ønsket
å beholde minnene fra slik det
var å komme til bestemor på
landet. Stilen har derfor blitt
en god blanding av 50 – 60 og

70 – tallet. Det gamle vånings-
huset har 6 sengeplasser + ei
vogge, fordelt på 2 dobbeltrom
og 2 enkeltrom i andre etasje.
Felles bad, kjøkken og opp-
holdsrom i 1. etasje.  

Karistua
Bakkli eier også Karistua,

som er ei hytte fra 1960-tallet.
Den ligger like ved
Nerskogsveien, og har innlagt
både strøm og vann. Pr. i dag
er denne utleid på åremål.

Galleri i fjøset
Fjøset som tilhører gården

er i dag  et innholdsrikt galleri.
Her er det utstilling og salg av
oljemaleri, keramikk, strikke-
produkter, håndlagde lys og
såper m.m. ”Folk er hjertelig
velkommen til å stikke innom

når de måtte ønske”, sier Siri,
”men for å være sikre på at vi
er hjemme kan det nok være
lurt å ringe først”.  ”Vi bruker å
sette ut Åpent-skiltet i
veikanten når vi er hjemme, og
da fyrer vi gjerne i peisen og
koker kaffe på svartkjelen”,
reklamerer Siri. 

Raku-keramikk
En god del av keramikken

Siri lager er rakubrent. Raku er
en gammel, japansk teknikk,
der brenningen foregår
utendørs i gassfyrt ovn.
Keramikken blir tatt ut når den
er rødglødende, noe som gjør
at glasuren krakelerer før den
etterbrennes i sagflis.
Rakubrenningen gir kjempe-
flotte mønster og en helt
spesiell glans i glasuren.

Lag din egen keramikk og
prøv Rakubrenning!

I sommer blir det mulighet
til å utforske sine kreative sider
på Bakkli Gård. 

15. og 16. juli og 5. og 6.
august, ca. kl. 12.00-16.00 blir
det keramikk-dager, og da kan
du lage din egen keramikk
under kyndig veiledning. Det
blir også mulighet for å prøve
dreiing disse dagene. 

Siri vil også holde på med
rakubrenning i sommer - du er
velkommen til å komm oppom
for å se.

Nærmere informasjon, bild-
er m.m. se www.bakkli.no  

Lag din egen keramikk på Bakkli



Ny rør-
legger-

forretning
på Berkåk

Arnt Joar Helgemo har
lang erfaring fra rør-
leggeryrket, og forrige
uke åpnet han ny rør-
leggerforretning i
Byggmakkers tidligere
lokaler på Berkåk. 

— Jeg har lenge hatt en
forretningsidé om butikk, og vi
har mange kunder i Rennebu
og områdene rundt.  Berkåk er

derfor en sentral plassering, og
et strategisk utgangspunkt for
oss. Dessuten er det lavere
arbeidsgiveravgift her i
Rennebu enn i Midtre
Gauldal, sier Helgemo. 

Arnt Roar innrømmer at
det har vært en arbeidsom
innspurt for å få lokalene ferd-
ig, men de er veldig godt for-
nøyd med resultatet.

Lys og fin butikk
Lokalene er oppusset fra

topp til tå, og har blitt veldig
lyse og innbydende. Butikken
er romslig, og kundene får
dermed god plass til å studere
utstillingene som er montert. 

Butikken blir en fullsorte-
ment VVS-butikk. Her vil det
bli en egen hytteutstilling, og
de vil føre sortementet til
Hyttetorget.

De vil også satse på å tilby
alt til badet, som såper, hånd-
duker, belysning med mer. De
vil også ha utstyr for data-
planlegging av bad.

Erfaren stab
I staben han får med seg i

firmaet, har mange arbeidet
sammen før - og de trives godt
sammen. Kåre Andresen og
Bjørnar Toset vil betjene
butikken, som blir åpen alle
hverdager og lørdag. 

Helgemo vil ha tre rørlegg-
ere på heltid, og de vil satse
videre slik de gjør i dag mot
hyttemarkedet, privathus og
forretningsbygg.

— Vi legger stor vekt på
kvalitet og punktlighet, sier
Helgemo.

Kåre Andresen 
foran ustilling av bad.
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Avansert mediaproduksjon fra Rennebu

Fra Tyrkia til Rennebu
Brødrene Hamza og
Senol kommer opp-
rinnelig fra Tyrkia, men
driver nå to restaurant-
er på Berkåk.

Brødrene startet restau-
ranten Santa Fe på Torget i
vinter, og de tok over tidligere
Marino ved Stasjonsveien i vår
og driver den under navnet
Santa Maria.

— Det er bra å bo her i
Rennebu, og vi trives veldig
godt her. Vi har også blitt godt
tatt imot av mange trivelige
mennesker, sier Hamza. 

Fotballspiller
Hamza er tidligere fotball-

spiller fra Tyrkia, og har blitt
med som sentral midtbane for
Rennebu IL. — Men det blir
for lite tid til trening, da det er
travelt på restauranten.
Dermed blir det mest kamper,
sier Hamza - som håper på
bedre tid til trening etter hvert.

Vil lære norsk bedre
Hamza er kurder fra Tyrkia,

og hans foreldre bor fortsatt i
Tyrkia, mens kona og en sønn
bor i Tyskland. Dessuten har
han fem søstre, og to av disse
bor i Trondheim. Han har tid-
ligere arbeidet på restauranten
Mama Rosa på Melhus, og kan
derfor litt norsk. 

— Jeg vil gjerne lære meg
norsk bedre, og så har jeg et

ønske om å gjøre meg kjent i
Rennebu. Det er så fint her,
sier Hamza.

Internasjonal meny
Brødrene Hamza og Senol

er godt fornøyd med besøket
på restauranten Santa Fe.

Menyen er internasjonal, med
retter fra Tyrkia, Hellas, Italia
og Meksiko. På Santa Maria
har de i tillegg norsk mat på
menyen. De har også en fyldig
takeaway-meny. Når vi spør
hva som er Hamzas favoritt,
svarer han meksikansk snadd-

er. — Men alt er godt, det er
bare å komme innom for et
godt måltid, sier han med et
smil.

Av Dagfinn Vold

Hamza driver restaurantene Santa Fe og Santa Maria på Berkåk sammen med sin bror Senol.

I januar 1995 kom den
video-interesserte gård-
brukeren Jon Olav Voll
i gang med profesjonelt
video-utstyr.

Hoveng Media drev video-
produksjon hjemmefra helt til
sist høst, da han flyttet til nye
lokaler ved Torget på Berkåk. 

— Bakgrunn for at vi flyttet
til Berkåk var at sønnen Ola
Haldor ønsket å jobbe med
media i hjemkommunen
Rennebu. Det har ført til at vi
har våget å ta steget over i nye
lokaler for å få ennå mer fart
på driften, forteller Jon Olav.

Idérik og kreativ
De yngre som kommer inn

i mediabedrifter, har vokst opp
i en annen mediaverden og
har ofte litt sprekere idéer. Slik
er det nok også i Hoveng
Media, for Ola Haldor er både
kreativ, flink og har et stort
kontaktnett med andre yngre i
bransjen. Han sier at han er
som en potet innen faget, men
liker best å holde på med 3D
og colorgrading (etterbehandl-
ing av farger).

— 3D er et spennende
område, og jeg har holdt på
med dette siden 12-årsalderen.
Det blir flere og fler som bruk-
er tre-dimensjonale visualiser-
inger av bla. arkitektur og
landskap for å vise hvordan

ting kan bli seende ut. Det er
utrolig hvor naturtro en kan få
slike visualiseringer, sier Ola
Haldor.

Presentasjoner for nærings-
livet

Jon Olav startet i sin tid
med video-presentasjoner for
bedrifter og organisasjoner.
Han kom også raskt i kontakt
med NRK Midtnytt, og lager
fortsatt jevnlige produksjoner

for Midtnytt. Denne kontakten
påvirket hvilket utstyr han
skulle velge for å få best mulig
kompabilitet med utstyret til
NRK.

Flerkamera-produksjoner
Et annet satsingsområde

for firmaet er såkalte flerka-
mera-produksjoner i HD-
kvalitet. Det kan være produk-
sjon av et arrangement direkte
på storskjerm eller for produk-

sjon til dvd. 
— Vi har opprettet et sam-

arbeid med et Trondheims-
firma for slike produksjoner,
og vi har et godt tilpasset
utstyr som er raskt å rigge opp. 

For mer informasjon om
firmaet, kan du gå inn på
www.hoveng.no

Av Dagfinn Vold



Hva med spa på fjellet?
Tove Solem Helgemo har åpnet spa-avdeling på Berkåk, og hun kan tilby et bredt spekter av spa-behandling-

er. Tove forteller at tilbudet hennes har fått veldig god mottagelse. — Responsen har vært enorm, og mange har
vært innom for å bestille seg time eller kjøpe gavekort, forteller Tove. 

I samme lokaler holder også fotterapeuten Mari Øverland (Go´fot´n) til, og den 15. juni kommer Solveig
Elisabet Hov fra Soknedal med tilbud om akupunktur. Hun er utdannet akupunktør, og studerer for tiden til syke-
pleier. 

Tove kan fortelle at hun også arbeider for å få inn en tankefeltsterapeut, noe hun regner med å få plass om kort
tid. — Det er spennende og positivt med flere ulike tilbud i samme lokaler, og vi håper at vi samlet kan gi et tilbud
som blir benyttet, sier Tove.
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Fire brødre - ett snekkerfirma Meldal
Sparebank i

egne lokaler på
Torget

De fleste har vel registrert
at det er hektisk byggevirk-
somhet i de gamle lokalene til
klesbutikken på Berkåk. Det er
Meldal Sparebank som er i
gang med renovering av lokal-
ene, og de håper å være på
plass allerede i starten av
august. 

Tradisjonelle banktjenester
”Når kundene oppsøker

oss, skal de få hjelp til det de
forventer å kunne få hjelp til
når de kommer inn i en bank”,
sier kunderådgiver Tore
Gjerstad i Meldal Sparebank.
Han er ansatt som avdelings-
leder for den nye filialen på
Berkåk, og gleder seg til å
komme skikkelig i gang. Han
forteller at de får en del spørs-
mål fra kunder i Rennebu om
det vil bli mulighet for å ta ut
og sette inn penger, og det vil
det selvfølgelig bli. ”Har en
kunde glemt kortet sitt
hjemme, kan vi likevel være
behjelpelig med å ordne
uttak”, sier Gjerstad.  ”Det vil
også bli mulighet til å kjøpe
seg vekselpenger, og vi er
behjelpelig med kjøp av valuta,
kort sagt tradisjonelle bank-
tjenester”, sier Gjerstad. 

Egen minibank
Meldal Sparebank vil også

ha en egen minibank i tilknyt-
ning til lokalene på Berkåk.
”Dette vil bli en såkalt inn-
skudd / uttaksautomat som
resirkulerer kontanter”, for-
teller Gjerstad. ”Med andre
ord kan man både sette inn
penger og ta ut penger fra
minibanken, og vi satser på at
den er operativ allerede fra
midten av juli”.

To ansatte på Berkåk
”I utgangspunktet vil det

være to personer som skal
betjene avdelingen på Berkåk,
men skulle det bli behov for
enda flere, vil vi selvfølgelig
sette inn flere”, sier Gjerstad,
som krysser fingrene for at
byggearbeidet går helt etter
planen framover.  

De fire brødrene
Arnfinn, Tormod, Per
Ivar og Vidar driver
sammen firmaet
Joramo & Tørset AS -
med 25% hver i aksje-
kapital.

Tre av brødrene gikk i 2005
sammen i ett byggfirma, og i
april 2006 dannet de aksjesel-
skap. Nå har den fjerde av
brødrene også blitt med i
firmaet.

De tre som startet firmaet
arbeidet også sammen i
Oppdalsfirmaet som bygde
den nye kirka på Innset. — Vi
var med mer eller mindre hele
byggeperioden, og det var et
stort oppdrag - et prestisje-
bygg  som vil stå der i mange
hundre år, sier Arnfinn.

Tiden inne
— Det er forskjell på det å

være ansatt og å drive sjøl. Vi
kjente etter hvert markedet
godt, og så derfor muligheten i
å starte for oss sjøl og styre
hverdagen sjøl. Vi følte at tiden
var inne, og det har vi ikke
angret på, forteller Arnfinn -
som fungerer som daglig leder
i firmaet. Han understreker at
om han er daglig leder, så eier
de firmaet sammen og alle er
like viktig for at det skal fung-
ere. 

Brødrene brothers
Det er litt uvant at fire

brødre eier og driver et firma
sammen. Arnfinn forteller at
de kjenner hverandre veldig
godt, og de er vokst opp med
en fredelig sameksistens og
derfor fungerer de veldig godt
sammen. — Vi er alle fleksible
og sjølstendige og utfyller
hverandre helt supert.

Alt innen bygg
Firmaet har godt med opp-

drag, og derfor har de også
med seg snekkeren Per
Øyvind Belsvik. På kontoret er
kona til Per Ivar,  Ingrid Tørset,
i en 20% stilling.

Joramo & Tørset er allsid-
ige i sine oppdrag - alt fra
dukkestuer til montering av
stålbygg. De tar også på seg
handlafteoppdrag i mindre
skala, eller de kan formidle
hvis det er snakk om større
lafteoppdrag. Arnfinn forteller
at de i utgangspunktet kan ta
alt - hus, hytter, tilbygg,
restaurering og grunnmur.

— For tiden er det mye
restaurering, og flere tilbygg til
hytter står for tur. Tilbygga
som etterspørres er mest i
bindingsverk, og der tar vi hele

totalentreprisen med alt fra
grunnmur til ferdig tilbygg. Vi
har også avtale med
Byggmakker på Berkåk om å
utføre restaurering og takskift,
og vi setter opp hus for Norske
Hus, sier Arnfinn Joramo.

Allsidig
— Vi har som motto at ing-

en ting er umulig,  det umulige
tar bare litt lengre tid. Dette
krever at vi er allsidige og
kreative, og flink til å takle
utfordringer. Vi får også inn-
trykk av at folk setter pris på
arbeidet vi utfører, og folk er
flinke til å skryte - noe vi setter
veldig stor pris på, sier
Arnfinn.

Valgte Ulsberg
Rennebu Transport flyttet

fra Ulsberg til Berkåk før jul, og
dermed kunne brødrene
overta deres lokaler. 

— Dette var perfekt for oss,
for vi ønsker å holde til på
Ulsberg,  og slik bidra til ak-
tivitet i distriktet også.
Dessuten er det veldig praktisk
med utgangspunkt fra
Ulsberg, da vi er bosatt rundt
her. 

5-års jubileum
Den 27. august skal firmaet

markere at de har holdt på i
fem år. De ser lyst på fremtid-
en, og har godt med arbeid
fremover. Etterspørselen er
god, men de hat noe ledig
kapasitet fremover.

Av Dagfinn Vold

Nyoppsatt hytte på Oppdal der arbeidet er utført av Joramo & Tørset as.

Arnfinn Joramo og Ingrid Tørset styrer kontoret på Ulsberg.Arnfinn Joramo viser et av firmaets produkter - søppelstamphus.
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Rekruttering i landbruket!
Den 1. juni 2010 samlet

Rennebu 3000, Rennebu
Avløserlag og Enhet for land-
bruk og miljø alle våre nye akt-
ive gårdbrukere til en liten
sammenkomst hos leder i
Utvalg for miljø, teknikk og
landbruk og leder i Rennebu
3000 Knut Ingolf Dragset. I
2009 og fram til 1. kvartal 2010
er det totalt ni nye bruk-
ere/brukerpar i Rennebu.
Brukerne har ulike utgangs-
punkt med ulike gårder. Det
var produsenter både innenfor
lam, melk, kjøtt og kyllingpro-
duksjon. I tillegg var det noen
som hadde lama, geiter og
hund på hobbybasis. Noen ser
på eiendommen som en
boplass, men har et ønske om
å utvikle gården til noe mer
enn det. Flere av brukerne
hadde med seg barn noe som
tyder på positiv vekst i næring-
en. Overdragelser og genera-
sjonsskifter er kjempeviktig og
er helt avgjørende for land-
bruksnæringen i Rennebu. 

Det ble delt ut kurv til alle
nye brukerne, noe som var og
er en god selskapsskikk ute i
distriktene. 

Målet med denne samm-
enkomsten var i hovedsak å
vise at vi setter pris på de nye
brukerne samt komme i god
dialog med dem. Videre hadde
de nye gårdbrukerne anled-
ning til å bli kjent med hver-
andre og skape seg ett nett-
verk. De ble oppfordret til å
bruke både Rennebu
Avløserlag og Enhet for land-
bruk og miljø sin kompetanse,
og de ble orientert om hva de
kunne få hjelp til innenfor
landbruksområdet.  

De nye gårdbrukerne er en
aktiv gjeng som ønsker mer
kompetanse innenfor land-
brukets sine ordninger og
muligheter. Mange forkortels-
er og mange ulike ordninger
gjør det hele vanskelig. Det å
gjøre de rette tingene til rett tid
opp i mot tilskuddsforvalt-
ningen var også et moment
som ble diskutert. Det ble ytret
ønske om at det blir utarbeidet
et hefte der det informeres om
de viktigste ordningene og

status innenfor landbruket i
Rennebu.

Det ble også stilt enkelte
politiske spørsmål:

tilskudd til kvote; det bør
settes av mer penger til støtte
til kjøp av melkekvote  der en
prioritere de som kjøper privat,
da det er de som i hovedsak
satser på det framtidige land-
bruket.

De stilte seg litt undrende
til pengebruken på 20 mill til
”funkis” hus i sentrum og
undret på når kommunen kom
til å benytte denne penge-
summen ute i grendene på
landbruket.

Får å nå målet om levende
bygder er det helt nødvendig
med både rekruttering til land-
bruket og annen tilflytting.
Rekruttering til landbruket er
svært viktig i distriktene, og
spesielt viktig i de kommun-
ene som er så landbruksav-
hengig slik som Rennebu
kommune er.
Landbruksdirektøren i Sør-
Trøndelag informerte kom-
munestyret i Rennebu om at

Rennebu er en av de fem mest
landbruksavhengige kom-
munene i Norge.  Noe som
betyr at ungdom og rekrutter-
ing til landbruket er viktig i
Rennebu kommune.

Derfor er det viktig å satse
på ungdom, ungdom og ung-
dom. 

Gjennom prosjektet  ”God
framtid i melkeproduksjonen”
(2008) er gjennomsnittsalder-
en på melkeprodusentene i
Rennebu 49 år med en
melkekvote på 103.000 liter.
Når det gjelder rekruttering
var det 20% av de spurte som
hadde noen til å ta over gårds-
bruket etter seg. Det var 20%
som ikke hadde noen til å ta
over og 18% som ikke visste
om de hadde noen til å ta over. 

Landbruket trenger motiv-
erte og dyktige bønder som
forvalter ressursene aktivt. Et
framtidsretta landbruk er
avhengig av at ungdom finner
det attraktivt å gå inn i nær-
ingen.  Levende grender med
tilflytting og aktiviteter som er

med på å skape nettverk er
viktig for å få til styrket bosett-
ing og rekruttering. 

LUR (Landbruksungdom i
Rennebu) er en nylig startet
gruppe som har tatt rekrutter-
ingsutfordringen på alvor.
Hensikten med LUR er å
skape blest, samhold, engasje-
ment og sosiale aktiviteter, slik
at flere og flere ser mulighet-
ene og alt det positive ved
landbruket i Rennebu. Målet
med dette nettverket er å
utvikle landbruket og drive
rekruttering. Noe som er et
kjempepositivt tiltak for de nye
brukerne og for de som tenker
å ta over. 

Avslutningsvis vil vi på
Rennebu Avløserlag, Rennebu
3000 og Enhet for landbruk og
miljø ønske alle sammen vel-
kommen inn i den store land-
bruksfamilien samt ønske all
lykke til som matprodusenter
og kulturlandskapspleiere. 

Tekst: Evy-Ann Ulfsnes
Foto: Dagfinn Vold

I 2009 og fram 
til 1. kvartal 2010 

er det totalt ni nye
brukere/brukerpar 

i Rennebu. 

Nye gårdbrukere i Rennebu: Stig Kristiansen, Birgitte Tronshaug og Ole Martin Hårstad, Hallgeir
Haugan, Lillian Kleffelgård, Martin Kosberg og Arild Stene.

Bak står Evy-Ann Ulfsnes, Knut Ingolf Dragset og Randi Stolpnes fra Rennebu kommune.

Tilskudd til
frilufts-
formål

Enhet for landbruk og miljø
arbeider med å opprette et
fond som skal brukes til fri-
luftsformål, først og fremst til
merking av turløyper og lign-
ende. ”Målsettingen er selv-
følgelig å gjøre friluftsliv lettere
tilgjengelig og mer attraktivt
for folk flest”, sier Kjetil
Værnes i Enhet for landbruk
og miljø, ”og vi får tilbake-
melding både fra fastboende
og hyttefolk på at de setter pris
på å finne skilting i utmark”.
Både privatpersoner, lag og
foreninger kan søke om til-
skudd fra fondet. 

Nærmere informasjon fås
ved henvendelse til Rennebu
Kommune, Enhet for landbruk
og miljø. 

Rettelse: 
I RNs påskenummer kom

vi i skade for å skrive at
Kristian Kvikne hadde besteg-
et Mount Everest.

Kristian Kvikne presiserer
at han verken har vært eller
har planer om tur til Mount
Everest. Den er helt utenfor
rekkevidde for han, selv om
det er bare ca 5 km i luftlinje
opp dit.

Kristian besøkte Everest
Bace Camp (5450m) og Imja
Tse, som er 6189 meter høy, og
er en nabotopp til Everest. En
Expedisjon fra Bace Camp opp
til Mount Everest er ikke lang,
men en må regne med 7 uker
på turen opp. Kristian har i til-
legg besøkt Kilimansjaro.

Båndtvang
I Rennebu kommune
skal hunder ut over den
generelle båndtvangen
i perioden 1. april - 20.
august holdes i band
eller forsvarlig inne-
stengt eller inngjerdet
slik det går fram av
punkt a-e nedenfor. 

a) hele året på og ved
idrettsanleggene i Rennebu. 

b) på og ved merkede og
preparerte skiløyper fra det
tidspunkt de blir preparert og
fram til og med 31. mars. 

c) i rekreasjonsområdene
og lekeområdene, avgrenset
slik det går fram av vedtatte
reguleringsplaner. 

d) Viltnemnda i Rennebu
gis fullmakt til å innføre
båndtvang under ekstra-
ordinære forhold som gjør det
påkrevd for å beskytte viltet. 

e) i områder der bufe beiter
i tida fra 21. august til 31.
oktober. Dette gjelder i hele
Rennebu kommune. 

Sikringsreglene i punkt a-e
gjelder ikke for hunder som
brukes til de formål som er
beskrevet i hundelovens § 9. 

Sommerfest på Nerskogen Skisenter
Nerskogen Skisenter er vel mest kjent for slalomkjøring og vinteraktiviteter, men Skisenteret har også flotte selskapslokaler og et

trivelig uteområde, som like godt kan brukes om sommeren. Lørdag 10. juli inviteres det til sommerfest kl. 18.00. På menyen står rek-
er m/ tilbehør, salg av brus, alkoholfritt øl og alkoholfri vin. Underholdning med musikerne Jon Gåsvatn og Ingrun Gåsvatn Nyborg,
som spiller og synger Elvis-låter. Torleif Kristiansen i arrangementskomiteen håper mange vil ta turen til Nerskogen Skisenter denne
kvelden, både rennbygger og hyttefolk. Obs! Ta med noe å sitte på.

Nærmere informasjon post@nerskogenskisenter.no eller tlf 976 80 819

To nye nettsider
I den nærmeste fremtid vil det bli to nye nettsider av interesser her i Rennebu.

Innset grendalag vil få adressen www.innset.nu, og den siden vil bl.a. inneholde
kalender med aktuelle ting på Innset og ellers aktuelt stoff om Innset. Formålet er å
skape identitet og engasjement for Innset.

www.trollheimen-sijte.no er en nettside som inneholder informasjon om reindriften
i Trollheimen, og gir både bakgrunnsstoff og aktuelt stoff. Du kan også finne interess-
ant informasjon som oppskrifter med reinskjøtt.



Bjørnsonjubileet på Kvikne 2010 
Onsdag 4. august blir det åpningskonsert i Innset kirke med Bjørnsonsanger og litt fra operarepertoaret med vår kjente sopran Solveig

Kringlebotten, pianist Gunnilla Süssmann og en kvartett fra Trondheimsolistene.
Torsdag 5. august blir det konsert i Tynset Kulturhus med Bjørnsonsanger og litt fra operarepertoaret med Solveig Kringlebotten,  Gunnilla Süssmann og en kvartett

fra Trondheimsolistene.
Fredag 6. august blir det arrangement i Kvikne samfunnshus med Edvard Hoem med foredraget ”Europeeren Bjørnson fra Kvikne”. Dessuten blir det kunstnerisk

innslag med Edvard Hoem, Henning Sommero og Jon Pål Inderberg.
Lørdag 7. august  blir Vollandagen arrangert. Her blir det et heldags opplegg  med aktiviteter og mat, der vi bl.a. møter lokale aktører både frå Kvikne og frå andre

bygder i nærområdet. I kapellet blir det konserter med lokale aktører og Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jacobsen. I naturparksenteret får vi foredrag om samiske spor
i Forolhogna ved Amund H. Steinbakken. I Losiuslonna vil Anne Karin Elstad snakke om og lese fra sine bøker om Folket på Innhaug. I tillegg vil det bli terrengløp for
alle klasser, aktiviteter for barna og matservering og kafé. Søndag 8. august  blir det arrangement i Kvikne kirke.

For sikker informasjon om program og billettsalg: www.kvikne.no
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Språkprosjektet ved Innset skole og Innset barnehage

Skolen og barnehagen har
etter innføringen av Kunn-
skapsløftet og Rammeplan for
barnehagens innhold og opp-
gave fått et enda sterkere fokus
på utvikling av språk, lese- og
skriveferdigheten hos den
enkelte. Det har alltid vært
arbeidet med temaet både i
barnehage og skole, men de
siste årene har kravene økt og
blitt flyttet nedover i
alderstrinnene. Skolen og
barnehagen ønsket derfor i
2009 å starte et systemarbeid
der både PPT, helsesøster,
barnehage og skole deltar.
Dette arbeidet gir et sterkere
faglig fokus mot hvordan vi
arbeider med lese- og skrive-
opplæringen i hele utdann-
ingsløpet, og hovedmålet med
prosjektet er å styrke språk-
opplæringen ved Innset skole
og Innset barnehage. 

I den tida språkprosjektet
har pågått har personalet fått
økt sin kompetanse om språk-
opplæring og arbeid med
språkvansker. Møller kompet-
ansesenter har vært en viktig
samarbeidspartner i dette
arbeidet. 

Plan for leseopplæring ved
Innset skole

I løpet av inneværende
skoleår har vi utarbeidet en
plan for leseferdighet ved
Innset skole. Planen innehold-
er generelle, forebyggende
metoder for hele trinn, kart-
legging og støttetiltak. Målet
med dette arbeidet er at vi i
større grad kan forebygge lese-
og skrivevansker, og å opp-
dage og hjelpe elever med
slike vansker. I inneværende
skoleår er deler av planen
gjennomført, men fra høsten
2010 skal hele planen imple-
menteres i skolen. Våren 2011
skal det utarbeides og present-
eres et opplegg på bakgrunn
av erfaringene, som et grunn-
lag for bruk i de andre skolene
i kommunen. 

Som nevnt ovenfor har vi i
inneværende skoleår gjenn-
omført deler av planen. Som
eksempel kan vi nevne
”Prosjekt leselyst”, et intensivt
og differensiert leseopplegg på
alle trinn. Elever fra 1. og 2.
trinn leser 1 time pr. dag i 5
uker, og elever på 3. til 7. trinn
leser 2 timer pr. dag i 5 uker.
Kartleggingsprøver tatt før og
etter leseopplegget viser at
samtlige elever økte lesehast-

igheten sin i løpet av 5-ukers-
perioden. Vi har også innført
lesekort, alle elever bruker
individuelt tilpassede lesekort,
der leseleksa står oppført, og
foresatte signerer for gjenn-
omført leselekse.
”Fadderlesing”, der elever fra
3. og 4. klasse leser for barn i
barnehagen, ble en suksess.
Her velger barnehagebarna
bøker og så har elevene
høytlesning fra bøkene. 

Innset Barnehage - med
fokus på boka og høytles-
ning og den sosiokulturelle
samtalen.

Gjennom prosjektet har
personalet ved Innset barne-
hage blitt enda mer bevisst på
å lese og bruke bøker kontinu-
erlig. Da utvikles et større ord-
forråd, en økt ordforståelse og
ikke minst styrkes konsentra-
sjon og oppmerksomhet hos
barna. 

I vår barnehage er det god
og enkel tilgang til bøker for
store og små. Vi ser at barna
koser seg med bøkene og
utforsker og benytter bøkene
som kilde til samtale og
inspirasjon til lek. En ny bok
skal være som en spennende
gave. Som en bonus får vi også
glede av god kultur og kunst
som vi viser barna ifra bøkenes
verden. Og vi gleder oss
sammen over ei god bok, i en
fellesopplevelse. 

Nå har vi laget en avtale
med den fylkeskommunale
bokbussen, og vi er sikret en
stor pose med nye bøker hver
gang bussen er her. En pose
med ord, humor og glede,
kunnskap og læring.

I tillegg til å legge vekt på
tilgang til og høytlesning av
bøker, vektlegger også barne-
hagen den sosiokulturelle
samtalen, det vil si å samtale
seg til kunnskap. Da lar vi
barna lære å snakke og snakke
for å lære. En forutsetning for
personalet er å føre den gode
samtalen med barna, stille
åpne og undrende spørsmål.
Språket utgjør vår viktigste
mentale funksjon. Barn lærer
språk når de lytter til og
observerer samtaler, etterlign-
er ord og uttrykk og snakker
med andre. Gjennom deltag-
else i samtaler i sosial og faglig
praksis blir barna kjent med
verdsatte og aksepterte måter
å snakke, forklare og løse pro-
blem på. Med andre ord-

barna begynner å lære å opp-
føre seg og delta positivt i vårt
samfunn. 

Innset skole og Innset barnehage har gjennom
flere år opplevd å ha barn med lese og skrive-
vansker av ulik grad, og behovet for tilrettelegg-
ing av undervisning har vært stort.

HAMOS
utvider til-

budet
Fra 1. juli i år kan du som

privat- eller fritidsabonnent
hos HAMOS levere alt avfall
til gjenbrukstorgene gebyrfritt.
Du kan selv velge om du vil
levere avfallet på Berkåksmoen
eller et gjenbrukstorg i en av
de andre HAMOS-kommun-
ene. Samtidig setter HAMOS
ut flere hyttekonteinerne og
øker sorteringsmuligheten.
Dette er for å bedre tilbudet for
fritidsabonnentene i Rennebu
kommune.  

Ønsker mer avfall
Hovedårsaken til at

HAMOS Forvaltning innfører
gebyrfri levering fra i sommer,
er rett og slett fordi de ønsker å
få samlet inn så mye avfall som
mulig. Dette sikrer en miljø-
messig forsvarlig håndtering
av avfallet. Mange har fortsatt
såkalte private avfallsplasser
og vegrer seg for å dra på gjen-
brukstorget. Dette er gjerne i
frykt for at det skal bli veldig
dyrt. I realiteten er det meste
av avfallet fra private hushold-
ninger gratis å levere allerede i
dag. Farlig avfall som eternit,
PCB-holdige vindu, olje, bil-
batterier, maling osv er gratis å
levere, men det er ikke alle klar
over. Det du i dag må betale
for å levere på gjenbrukstorget
er stort sett trevirke og restav-
fall. Også dette blir gratis å
levere fra 1. juli. 

Bedre tilbud for hytteeierne
Fra i sommer vil også til-

budet for hytteeierne i kom-
munen bli bedre. Det vil bli
satt ut nye hyttekonteinere for
brennbart restavfall ved
Jølveien, brua over Lauva,
Granslettet og på Grindal ved
Hauan BA. Ved dammen og
butikken på Nerskogen, samt
ved Jølveien og Hoelsjåren og
vil det også bli utplassert egne
beholdere for papir/papp/
kartong. Konteinerne som står
i Grindal ved Granabrua blir
overflødige og fjernes.

Lørdagsåpent gjenbrukstorg
HAMOS ønsker å minne

om at gjenbrukstorget i
Berkåksmoen er åpent lørdag-
er i partallsuker. Også dette er
blant annet for å imøtekomme
ønsker fra hyttefolket i kom-
munen. Mange har store
mengder avfall også på hytta
om sommeren, og da er det
fint å kunne fylle opp tilheng-
eren og levere dette på gjen-
brukstorget. 

Av rektor ved Innset Skole
Nina Rise Oddan og

assisterende styrer ved
Innset Barnehage Astrid
Strand
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Åpningstider 
t.o.m 19. juni
Mand-fred 09-18
Lørdag 09-15
Søndag 12-16

Storås, tlf 72 49 50 00 – www.syrstadengbil.no

16. - 19. juni

Peon 5 pk kr 59,-

Vi har mye fint fra
Miljøgården, Ib Laursen 
og House Doctor. 

Har du interesse for
interiør og landlig stil? 

2 WD fra kr 329.950,-
4 WD fra kr 359.950,-
veil priser lev Storås

Sommerblomster
og ampler
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Kraft-
produksjon

i 100 år
Det er i år 100 år siden det

første kraftverket i Rennebu
ble satt i drift. Gunnes  elektri-
sitetsver kvar i drift fra 1910 til
1954. Dette kraftverket var det
tredje nord for Dovre, og ble
bygd av Sivert J. Gunnes. Han
var selvlært ingeniør og sto sjøl
for modellering og planlegging
av verket. 

I starten produserte dyna-
moen likestrøm, og hadde en
effekt på 15 kW. Turbinen var
av typen Pelton. Gunnes-
grenda ble  først kobla til verk-
et. Siden ble det laget et luftn-
ett over til Stamnan og Skjerv-
grenda. I mars 1911 var 25
gårder samt  meieriet kobla til
kraftverket. Strømmen  ble
hovedsaklig brukt til lys men
også til motorkraft. Det ble ca.
0,3 kW til hver husstand.
Verket ble i ettertid utvidet
flere ganger.

Da Aura-krafta kom på 50-
tallet, ble de fleste verk lagt
ned, men i de siste årene har
det igjen blomstret opp med
flere grendakraftverk i
Rennebu. Gunnesgrenda har
også fått nytt kraftverk, men
denne gang fra en annen bekk.  

Ingen kommuner i Sør-
Trøndelag har så mange gren-
dakraftverk som Rennebu.
Grendakraftverk i Rennebu
produserer i dag til sammen ca
25 Gwh. I tillegg kommer
KVOs produksjon. Totalt for-
bruk i Rennebu er 45 Gwh og
på Kvikne 14 Gwh, så det vil si
at Rennebu totalt er en eks-
portør av kraft.

Rennebu Turistkontor
arrangerer omvisning i Brattset
kraftverk 5. juli og 5. august.
Oppmøte er på Torget kl
17.00.

I oktober i år vil det bli
markert at Rennebu har vært
en kraftkommune i 100 år.

Av Dagfinn Vold

Du skog! som bøygjer deg imot
og kysser denne svarte å

Eg tok den nye vegen, som
vert omlagd frå Oppdal og
nord igjennom Rennebu fleire
mil. Han er ikkje ferdig enno,
men gangande på mange
stader. Det er ein staut, gild
veg, og det kan vera meining i
å byggja slik ein ovgod og
ovdyr veg på denne hovudleid,
endå der er ikkje større gods-
føring enn folk måtte kunna
berga seg med ein låkare veg,
når ikkje som Vårstigen var
livet, og ikkje altfor hengjande
bratt. Det beste er no alltid
godt nok, når landet hev råd til
det og ikkje treng til å gjera
gode vegar, ettersom bygdene
kjem fram til, men kan taka
det med ein gong, for so er det
då gjort. “Hev eg klave, so fær
eg vel ku”, sa mannen, og i
landsens hushald og til bygd-
enes framgang kan dette med
same retten verta sagt om
mange av våre storvegar. Det
er ikkje her som f.eks. i
Ungarn og mange stader i
Amerika, at vegen må koma
god før landet kan odlast opp.
Her er mang ei bygd som ikkje
ein gong er verd så mykje som
den nye vegen, ja, eg kjenner
endå prestegjeld, som eg
skulda kaupa for det som veg-
en kostar. Eit par mil og vel so
det skulde eg no ogso visst få
for det som vegen kosta her
igjenom Oppdal og Rennebu.
Ein veg er ein reiskap, og ing-
en klok mann brukar dyrare
reidskap enn so vidt han kan
slita seg fram og driva sitt verk
på beste måten. Kvar skilling
for mykje på reidskapen er eit
tap i hans drift. Det er godt for
dei få reisande å rulla seg fort
fram igjenom slike armods-
bygder; men det er dyrt for rik-
et, og den som vilde fara
gjenom avkrokar, fekk so
menn finna seg i å hava det
mindre makleg. Men alt som
bygdene vert storer og rikare,
må vegane verta betre og
betre, for der er det ei drift som
krev dyrare reidskap og endå
kan svara seg.

Dette var mine tankar, då
eg såg desse gilde bruene og

store murar og mining gjenom
berg. So tok eg av vegen ned
igjenom lidi til skyss-skiftet
Bjørkåker, for eg vilde taka
nord igjenom Orkdalen. Der
på Bjørkåker såg eg det gamle
drykkjehornet frå Hol, som var
bori fram på gjestgjevargarden
til bisn for kongen og dei
mange reisande til krøningi.
Det var ikkje stort, så det var
noko å sjå for det, men der var
sylv og gullspenger på det av
dei mange gåvor som danske
kongar og andre stormenn i
dei siste tvo hundrad år hadde
gjevi til det. Og so var der
årstal og minneord og vers på
det til desse store menn, alt i
denne nygamle, smaklause
stilen som me no må læ åt. Ja,
folk frå den tid, det var gutar
som kunde gjera vers til
kongar og slike! Det var denne
bikkjebøygjing i rygg og tanke
som alltid er trælens merke. Eg
såg eit slik langt vers på
Oppdals prestegard av ein
gamal prest til avminne, at ein
av dei danske kongane hadde
gjort hans hus den nåden å
taka innom der. Slike vers
skulde samlast frå alle kantar
av landet til ei bok, og det vilde
vera ei forvitneleg bok.

So fór eg nord igjenom
dene djupe og vekstsame og
fagre dalen med hegg og hen-
gjebjørk og all vokster, som det
skulde vera her ikring hovud-
staden i tronge smådalar.
“Orkla” rann med stillvetne i
djupe svarte krokar inn med
bergoddar, og skogen bøygde
seg og kyste åi, for det ho skar
seg under hjarterøtene hans.
Eg vart tankefull og kvad:

Du skog! som bøygjer deg imot
og kysser denne svarte å,
som grever av di hjarterot
og ned i fanget vil deg få,
lik deg eg mang ein munde sjå
og aller helst i livsens vår,
at han med handi kyste på,
som slo hans verste hjartesår.

På denne same garden Hol,
som drykkjehornet var frå, er
ogso ei stor hengjebjørk, truleg
den største nordafjells, medan

sunnanfjells er mange slike å
sjå, endå det skal vera vandt å
finne ei bjørk so luveleg med
toppar og greiner, at ho ser ut
som ein sopelime standande
på skaftet.

“Det var ein fark”, sa eigar-
en, “som fòr her og topphogg
henne då ho var ung; men so
vart der lagt ei steinhelle yver
såret, og so voks der opp desse
fem seks toppane i staden”.

“Ja, soleis gjeng det”, svara
eg “folk trur å gjera vondt, og
der kjem godt ut av det; derfor
skal du ingen mann hata.
Hadde her no ikkje vori ein
slik ovundsjuk arming, so
hadde ikkje denne bjørki vori
til ein slik hugnad for mange.
Eg veit likeins med meg sjølv,
at mine største ovundsmenn
hev gjort meg det største
gagnet. Det var mang ein som
liksom topphogg meg, og der
voks fem seks toppar i stad-
en”.

Å gjera vondt so mang ein trur
og ferer fram i syndeferd;
men Gud er god, og derfor snur
mot honom sjølv det slag han
slær.
Og derfor heller ingen er
som slik ein arming lite sæl;
og om han ikkje er oss kjør,
so må me vilja honom vel.

Her nord igjenom denne
Rennebusal er fagert, og bygdi
er tjukk, men dei fleste
gardane er alt bytte ut i so
mange smålappar at det er
husmenn den største mengd,
og so ligg jordstykki på gam-
aldags vis om kvarandre med
skigardar imillom, so eit
folkeleg jordbruk ikkje er ten-
kjande på, om folk var komi so
langt at dette eller var mogleg;
men det er langt dit, for hus-
stellet og alt i denne vene flat-
bygd var som i ei arm vest-
landsk fjellbygd, svart og armt,
og sjølv på ein av dei største
gardar der eg låg, ein tingstad
om eg ikkje misminnest sjølv
der var med mat og seng og
husbunad som i ein avdal på
Vestlandet. “Almuevennen”
såg eg der, og so skinnbøker

svarte på ein liten hjell; men
folk var snille på den måten
som slike folk er det; og sume
velskapte såg eg ogso, og lik-
som med merke på seg til å
koma lenger fram.

Her var det eg såg den
gamle stova som eg før hev
tala om, og som hev stade so
lenge, for der var før den tru at
so lenge ho stod, so vilde ikkje
ein fjellknatt som heng lausleg
oppyver garden, bresta ut og
koma ned. No er det meste av
slike truer borte på denne
kanten ogso, liksom all tru på
haugfolk og huldrer. Det er
den sokalla opplysningstid
ikring nitti år sidan, som hev
gjort dette, for her høyrde eg
det same som eg visste frå mi
fødebygd, at det var folk fyre
den tid som trudde på alt slikt
gamalt trollskap, og so var det
fåkunnige og tufsute folk frå ei
seinare tid. Etter 1814 er inkje
klokt menneske vaksi opp
med tru på desse ting, og der-
for vil eg seia at me ikkje so
mykje på bondebygdi fekk vår
fridom då, som me kom ut or
heidenskapen; for den polit-
iske fridom i slike bygder kan
det aldri vera rørande om: ant-
en dei stend under tyrken eller
Rusland eller er frie som me,
det kan koma på eitt ut, berre
dei no slepp lettare frå det på
mange måtar; men i folkets
meining om riksstyret er det
nett det same. Eg kjenner dette
so vel frå meg og mi fødebygd,
at ingen skal læra meg noko
anna i dette stykket. Det var
ein mann, og det ein gjestgje-
var, som åtte ein av dei største
gardar, han skyssa meg fram
ijmot Orkdalsøyri, som endå
ligg i den beste bygdi; men
han hadde ikkje meir greie på
landsens styr og stell enn aldri
var, og rødde reint som eit
barn. “´Her er mine dyr”, sa eg
atter med Robin Hood. Men
dette var ogso ein snill mann
og hadde noko vit på jordbruk,
so der er von om framgang,
når folk tek staven i andre
handi.

Gunnar Gunnes, barnebarn
til Sivert J., viser en ringled-

ning til turbin. Turbinen
hadde tre uttak, og var en
tre-strålers Peltonturbin.

I år er det 150 år siden Aasmund Olavsson Vinje reiste gjennom
bygda vår. I den anledning blir det Pilegrimsmesse og marker-
ing på Torget den 29. juli.

Her gjengir vi et utdrag om Rennebu fra boka ”Færdaminne”,
som han ga ut etter ferden i 1860.
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www.torslaft.no

Tradisjonell handlaft 
Hellaft/Stavlaft
Tilbygg, 
restaurering etc

trelast - maling – verktøy - ovner  
tørrmørtel - motorsag

BERKÅK
Postmyrveien 22

7391 Rennebu

Tlf 72 42 82 80

Fax 72 42 82 81

Man-tors 8-16. Fre 8-18. Lø 9-14

Vi utfører
Tømrer-/

snekkeroppdrag
Nybygg og 

rehabilitering

Johan Myklegard
7393 Rennebu

tlf 72 42 67 48 - mobil 907 93 870

Utfører alt innen bygg
hus – hytter – tilbygg – restaurering – grunnmur

Ulsberg, 7398 Rennebu
mail: post@jt-bygg.no
Tlf: 48 21 26 67
www.jt-bygg.no

Forhandler av

NYHET - Søppelstamphus!

Big lekestativ
Praktisk og gøyalt lekestativ i kraftig
trykkimpregnert trevirke. Leveres med 2
husker, taustige, klatrevegg og dobb-
elstige. B: 535 cm, H 205 cm, D: 220
cm. Rutsjebane er tillegg

Sandkasse med
benklokk
Trykkimpregnert. Benkene
danner ett praktisk lokk når
sandkassem ikke er i bruk. Mål
120 x 120 cm

Opprett en byggekonto hos oss, 
så kan du benytte deg av godene i sommer også!



Rennebu Nytt 29

Rittet arrangeres for første gang. Traséen går langs grus- og asfaltvei. 
Premier til 1/3 i ungdomsklassene, de tre beste i voksenklassene, 
bestemann og bestedame. Deltagerpremie til alle og uttrekkspremier.

Trimklassen og de yngste sykler en kortere trasé på 18 km. 
Deltagere i trimklassen kan starte i tidsrommet 10.00 – 11.30. 
Påmelding ved start. Påmelding i turklassen innen 13. juni via 
minidrett.no eller på e-post til luppi@loqal.no

For mer informasjon se www.nerskogsrittet.no

NÆRINGSLOKALE
TIL LEIE

100 m2 stort nyrenovert lokale leies ut til kontor eller butikk.
Stor overbygd terrasse – fin til aktiviteter og

som salgsplass.
Lokalet kan deles opp til mindre kontorplasser

Huset har en unik beliggenhet like ved E6.
Berkåk Veikro vil være en samarbeidspartner for den
som ønsker å bidra til virksomhet som retter seg mot

turister/gjester.

Se annonse på Finn.no – næring for flere opplysninger.

Ta kontakt på tlf 922 92 880.

Søndag 20. juni kl 11.00 
48 km sykkelritt på Nerskogen i Rennebu,

start og mål ved Granasjøen

Nerskogen grendalag, Oppdal sykkelklubb, 
Rennebu idrettslag i samarbeid med

Oppdal
kommune

Hamos Forvaltning IKS er interkommunalt avfallsselskap som 
betjener innbyggerne i Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Snillfjord,
Skaun, Rindal, Hitra, Frøya og Rennebu.

HAMOS informerer
For å styrke tilbudet til våre fritidsabonnenter, vil vi i som-mer sette
ut en del nye konteinere på strategiske plasser i Rennebu kommune.

Nye hyttekonteinere for brennbart restavfall
• Jølveien: ved avkjøring fra Nerskogveien
• Ved brua over Lauva
• Granslettet
• Grindal: ved Hauan BA (også nytt returpunkt for glass/metall)

Nye hyttekonteinere for papp/papir/kartong
• Jølveien: ved avkjøring fra Nerskogveien
• Nerskogen: vegkryss ved Granasjøen
• Nerskogen: ved butikken
• Hoelsjåren

Fjerning av konteinere
• Grindal: ved Granabrua (avkjørsel fra riksveien)

Åpningstider for gjenbrukstorget på Berkåksmoen
Torsdager 09.00 – 16.00

Lørdager (partallsuker) 09.00 – 14.00

Vi i HAMOS ønsker alle våre abonnenter
en riktig fin sommer!

Grønøra, PB 94, 7301 Orkanger
Tlf 800 41 888 • Faks 72 48 37 01
mail: firmapost@hamos.no
www.hamos.no
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100% vikariat i hjemmesykepleien 
ledig i perioden 1. september 2010- 31. august 2011

Beskrivelse
Hjemmebaserte tjenester i Rennebu kommune søker sykepleier/vernepleier
i 100% stilling. Stillingen inngår i døgnturnus med arbeid 4. hver helg.

Ønskede kvalifikasjoner:
- ha autorisasjon som sykepleier/vernepleier
- ha ønske om å lære nytt samtidig som du er kreativ
- fleksibilitet
- være positiv, ha stor arbeidslyst og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø
- sette verdier som respekt, omsorg, likeverd, lojalitet, ærlighet og 
rettferdighet høyt

- gi tjenester som er faglig forsvarlige
- personlig egnethet vil bli vektlagt
- har førerkort klasse B

Vi tilbyr:
-interessante oppgaver.
-lønn i henhold til gjeldende tariffavtale.
-pensjon og forsikringsordning.

Ønsker du nærmere opplysninger:
Kontakt: avd.spl. HPO Wenche Teigen tlf: 72 40 25 25 eller enhetsleder
Helge Aalbu tlf: 72 40 25 30.
Søknadsfrist: 23. juni           

Ferievikarer uke 26-33

Hjemmebaserte tjenester søker ferievikarer for sommeren 2010. Vi trenger
vikarer for sykepleiere, hjelpepleiere, hjemmehjelpere, samt miljøarbeidere
innen tjenesten for funksjonshemmede.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fåes ved å kontakte nestleder
HPO, Wenche Teigen, tlf. 72 40 25 25 og hjemmehjelpskoordinator 
Gry Mari Røe, tlf 72 40 25 05.

Vi oppfordrer også ufaglærte, elever og studenter til å søke. Søker må fylle
18 år i løpet av 2010 (gjelder ikke hjemmehjelp).

For stillingene gjelder lønn og arbeidsvilkår etter kommunalt avtaleverk.
Opplæring vil bli gitt. 
Merk i søknaden hvilken periode du ønsker å jobbe.
Søknadsfrist: Snarest. 

SERVICEVERT
100% vikariat

Det er ledig vikariat som Servicevert ved Servicetorget fra 21.09.10 og 
foreløpig frem til juni 2011, med mulighet for forlengelse. 

Arbeidsoppgaver:
- sentralbord
- førstelinjeservice overfor eksterne og interne brukere
- postmottak og journalføring m.m.

Vi ønsker en person som:
• er fleksibel 
• har erfaring fra lignende arbeid
• gode samarbeidsevner
• sterk serviceinnstilling

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr lønn etter avtale og god pensjonsordning.

Spørsmål om stillingen kan rettes til leder Servicetorget Gerd Krovoll, 
tlf 72 42 81 02, eller e-post gerd.krovoll@rennebu.kommune.no
Søknadsfrist: 16.06.2010.

Rådmannen

NB!  Gjelder alle stillinger:
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk søknadsskjema som
du finner  på www.rennebu.kommune.no under  ”Stilling ledig” -
”Rennebu kommune” - ”Selvbetjening”.

Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om søknadsskjemaet,
tlf  72 42 81 00 eller postmottak@rennebu.kommune.no   

Assistent/ miljøarbeider
Det er ledig 3 helgestillinger som assistent/ miljøarbeider i 
Rennebu kommune: den ene stillingen er på ca 10 % og de to andre er på 
ca 14 %. Stillingene følger turnus med arbeid hver fjerde helg. 
Hvis ønskelig er det mulig å slå sammen to av stillingene, slik at arbeidet blir
annenhver helg.

Søkere med fagutdanning som barne- og ungdomsarbeider, hjelpepleier o.l
vil bli prioritert. Ufaglærte kan også søke. Personlig egnethet vektlegges i 
stor grad. 
Stillingenes arbeidsområde vil være tilrettelegging og oppfølging av buker i 
et avlastningstiltak. Arbeidet preges av struktur og samarbeid og vil inngå i et
team som har jevnlige møter.
Vi ønsker personer med erfaring fra lignende arbeid, som er tålmodig, 
strukturert, fysisk aktiv, selvstendig og samarbeidsvillig.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fåes ved henvendelse til konsulent
for funksjonshemmede Hanne Kristin Rise eller til koordinator 
Hanne Krogstad,  tlf 72 40 25 06. 

For stillingen gjelder avlønning i hht. gjeldende lov- og avtaleverk.
Søknadsfrist:  25.06.2010.

Offentlig godkjent sykepleier
Ledig vikariat som sykepleier i 100% stilling v/Rennebu sykehjem 
fra d.d. til 30.09.10 med mulighet for forlengelse.
Stillingen har døgnturnus med arbeid 4 hver helg. 

Vi søker en person som:
- er off .godkj.sykepleier
- er kreativ
- er fleksibel
- er positiv, har stor arbeidslyst og kan bidra til et godt arbeidsmiljø
- tar etikk på alvor, og viser respekt for våre brukere
- gir tjenester som er faglig forsvarlige
- tar ansvar
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr lønn etter avtale og god pensjonsordning.
Spørsmål om stillingen rettes til enhetsleder Borgny Lien på tlf 72 40 25 12.
Søknadsfrist: 20 juni.

Anbudskonkurranse Rennebu kommune
Det er lyst ut anbudskonkurranse på brøyting og strøing av kommunale veier
og plasser i Rennebu kommune.
Anbudet omfatter følgende områder: Innset – Havdal (delvis) – 
Gisnås – Stamnan – Voll – Grindal – Nerskogen – Berkåk (delvis)

Anbudsfristen er satt til 01.07.10, kl 10.00.

For mer informasjon se www.rennebu.kommune.no
Anbudsdokumenter fås ved henvendelse til:
Teknisk drift, Myrveien 1, 7391 Rennebu, tlf 72 42 81 00
E-post: postmottak@rennebu.kommune.no 

Skogkurs - Ryddeaag og motorsag
Kurset gir godkjent opplæring for bruk av ryddesag, motorsag og innføring i
hogst og felling.
Varighet 23 timer. Kurset arrangeres i august i Rennebu på et sted hvor det er
skogsdrift på det aktuelle tidspunktet.
Lærer: Morten Lien, instruktør i Aktivt skogbruk tilknyttet Rennebu kommune
Kursavgift: Gratis (må ha eget verneutstyr og sag). Ungdom vil bli prioritert.
Aldersgrense er 15 år.
Påmelding til Bygdefolkets Studieforbund - Rennebu e-post: 
rennebu.avloserlag@n-lt.no, eller tlf 72 42 77 22 innen torsdag 24. juni 

Lesestoff til ferien!
Bibliotekets siste åpningsdag før ferien er torsdag 24. juni.

Orienteringsmøte om kommuneplanen
Tirsdag 15. juni d.å. kl 19.00
På Sandbrekka, Ungdomshuset på Stamnan.

Møtet er primært rettet mot grunneiere og reindriftsutøvere i området rundt
Kvenndalen for å orientere om evt. prosess for å avklare framtidige avtaler
om bl.a. drivingsleier og oppsamlingsplasser for rein. Rennebu kommune vil
være representert med den politiske og administrative ledelsen.
Enkel servering. Vel møtt.

Ordføreren
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Tid for beinstrekk!

Kvikne Servicesenter
2512 Kvikne
Tlf/fax: 62 48 42 14

Vi ønsker
alle god 
sommer!

2512 Kvikne - Tlf 952 88 834/913 23 319

Km Salgspris
Toyota Hi Lux 4x4 2008 D-4D Rød 114000 199000
Toyota Hi Ace 4x4 2008 D-4D Sølv 69000 205000
Toyota Hi Ace 4x4 2006 D-4D Blå 101000 165000
Hyundai H 1 4x4 2003 2,5 TDI Blå 171000 109000
Ford Mondeo stv 2001 25,0 Tdi Blå 109000 115000
Ford Mondeo stv 2001 2,0 aut Sølv 170000 115000
Nissan King Cab 1999 2,5 TDI Grønn 141000 95000
Toyota Hi Lux D-4D 2004 D-4D Hvit 120000 145000
Toyota Hi Ace 4x4 2005 D-4D     Grønn 185000 149000
Toyota Hiace 2007 D-4D Hvit 19000 155000
VW Golf 2008 1,9 Tdi Blå 42000 193000
New Holland Tl 90 laster  1999 4x4 Blå 33000 225000
Honda CR-V 2003 2,0 Sølv 102000 195000
Chevrolet Suburban 1996 6,5 TD Grønn 380000 39000
Mazda 6 2008 2,0 Td Svart 35000 229000
Solifer Finlandia 610 1998 Camp vogn Hvit 95000
Toyota Corolla 2005 D-4D Blå 35000 175000
Toyota Land Cruiser 2002 D-4D Blå /Sølv 143000 259000
Fiat 570 Bobil 1991 2,5 TD Hvit 170000 135000
VW caravelle Syncro 1997 2,4 D Hvit 255000 69000
VW Caravelle 1996 2,4 D Blå  300000 38000
VW Caddy 2007 2,0 Sdi Svart 92000 105000
Audi A 4 stv Qattro 2004 1,9 TDI Sølv 239000 185000
VW  Passat stv 2004 2,0 Tdi Sølv aut 148000 159000
Peugeot 406 1997 stv 1,9 td Blå 245000 35000

Coop Kvikne, tlf. 62 48 40 13

Velkommen til en trivelig
sommerhandel i butikken vår!

Vi kan tilby et stort varespekter – Dagligvarer
Faghandel – Tipping – Propan – Sanitærbark

Åpningstider: mand-fred 9-19 / lørdag 9-18

Post og Bank i butikk

Post i butikk

Vi reparerer frontruteskader gratis
for dem som har kasko/delkasko. Ring for avtale!

Vi utfører aircondition-service

Vi har is og 
hamburger

kioskvarer, dagligvarer
propan, bensin/diesel

Tusen takk for alle gaver, blomster og hilsninger i anledning Jonas 
sin konfirmasjon!                                                                   Eli og Olav Hårstad

Rennebu Arbeiderparti
Gruppemøte/medlemsmøte, tirs. 15. juni kl. 19.00
Kommunehuset. Kommunestyresaker

Søknad på reinsjakt for 2010 sendes til Roger Skamfer innen 15.06.10
Rennebu jeger- og fiskeforening

Skigruppa i RIL

arbeider med å få til en kleskolleksjon for våre medlemmer.
Vi vil tilby Craft dunjakke, konkurransedress langrenn, og lue. Priser er ikke
avklart enda.
For å få en foreløpig oversikt over interessen, ønsker vi en tilbakemelding (ikke
bindende). Oppgi hva som kan være aktuelt for dere, og antall.
Sendes til unni.smestu@loqal.no innen 20.juni

Kalkungjødsel selges ferdigpåkjørt med tørrgjødselvogn.
Tommy Skamfer, tlf 971 68 564 

Feriestengt hos Frua Spa f.o.m 20. juni t.o.m 6. juli.
Jeg tar imot timebestillinger pr tlf i denne perioden.

Blomsterbil
Nerskogen kapell i kveld 10. juni kl 19-20
Innset kirke fredag 11. juni kl 19-20 Spiren as

Er det noen som kan hjelpe oss å slå plena i sommer?
Sverre Mosand, tlf 72 42 71 73

Rundballpressing og slåing
Syretilsetning hvis ønskelig.

Kontakt Jan Ove Flatås, 7391 Rennebu - tlf 906 45 216

Vannregionmyndigheten arrangerer:
Oppstartsmøte for vannområde Orklavassdraget
Tirsdag 15. juni klokken 9 - 15
Sted: Bergmannskroa, Løkken i Meldal kommune

Orklavassdraget vannområde består hovedsakelig av vannforekomster i 
kommunene Meldal, Melhus, Oppdal, Orkdal, Midtre Gauldal, Rennebu, 
Skaun og Tynset kommuner. Tilstanden i vannforekomstene skal vurderes, 
og tiltak som sikrer God økologisk status i 2021 skal beskrives. 
Det skal opprettes vannområdeutvalg i løpet av året.
Kommuner, statsetater, rettighetshavere, regulanter, lag, organisasjoner og 
foreninger som har ansvar for, eller interesser knyttet til kystvatn, vassdrag, 
elver og grunnvann er velkommen til møtet.

Program finnes på www.vannportalen.no/trondelag 
Påmelding sendes: jan.habberstad@stfk.no

KURS – PRAKTISK BRUK AV GPS
Rennebu Sau og Geit og Rennebu Skogeierlag arrangerer onsdag  16.
juni 2010 kurs i praktisk bruk av GPS.
Fokus på markering av funnsted kadaver og kunne ta seg tilbake dit
igjen.
Men andre, som skogeiere uten sau, vil også ha like stor nytte av kurset.
Kursholder:  Håkon Nordseth fra Oppdal (i Redningstjenesten)
Kurset er gratis.

Sted: Rennebu kommunehus, kommunestyresalen.
Tid: kl. 18.00 – 22.00.
Påmelding til Rennebu kommune, Servicetorget  
tlf 724 28 100 innen mandag 14.06.2010

Rennebu Sau og Geit
Rennebu Skogeierlag



RETURADRESSE: Rennebu Nytt c/o Mediaprofil as, Berkåk, 7391 RENNEBU

En aktiv medspiller som har nett, kraft, installasjon og Euronics Berkåk

Trenger du kjøleskap, komfyr, kaffetrakter, ladere til iPod, støvsuger, TV,
varmepumpe, eller råd og hjelp ved valg av parabol eller Riks-TV?

Da er vi de rette å ta kontakt med.

Vi er en del av Euronics Norge, Europas største elektrokjede, og fører de fleste produkter fra
leverandører som Sony, Samsung, Philips, Bosch, Wilfa og Braun for å nevne noen. 

– rett rundt hjørnet

Berkåk
8-20 (18)
tlf 72 42 71 17

Sjokoladeplater, Nidar

1690 

Nektariner i kurv
1kg, pr kurv

1990 

Hamburgere
Grilstad, fryste
10x100gr

7790

Coca-cola og
Zero 4-pk

4490 

Dekkbark 3990 

Åpningstider:
Man-tor: 7.30-16.00  Fre: 7.30-18.00
Lør: 10.00-14.00

Æ du opprådd fer nå åt husa? 
(Dette er rennbyggdialekt og betyr: har du behov for noe til huset)

Velkommen til oss!

Hilsen oss som jobber på
Euronics Berkåk

Rolv Kolbjørn Harald Torbjørn Ann Kristin

+ pant

Plantejord 3490 

3 sekker for
kr 10000

Tilbudene gjelder uke 23 og 24




