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Årets Rennebumartna er over, og arrangementet vis-
te at det fortsatt forsvarer tittelen Norges ledende salgs-
utstilling for husflid og håndverk. Publikum koste seg
med program og aktiviteter på et så høyt nivå som det
aldri tidligere har vært på martnan. — Det er vanskelig
å peke ut høydepunktene, men åpningsseremonien,
fesjå´n og FÅREstillinga kommer høyt opp på lista, etter
martnassjef Kenneth Teigens mening. 

You are the man
Utstillerne virket meget godt fornøyd med martnas-

dagene, da de pakket sammen det som var igjen av
varer på søndag kveld. Kenneth fikk forøvrig kommen-
taren you are the man fra en begeistret utstiller. For
begeistret var de i år også. Blant kommentarene fra
utstillerne kan vi sakse utsang som: Dette er den beste
messen vi har vært med på arrangørmessig. Tusen takk for at
vi fikk lov til å være med. En annen utstiller sa seg meget
godt fornøyd med martnaskomitéens entusiasme, og at det

gjør at utstillerne strekker seg litt ekstra hvert år. Det gjør
Rennebumartnan til nummer én for utstillerne.

Fungerende ordfører Bjørn Rogstad gledet seg også
over nok et vellykket martnasarrangement. — Martnan
er en stadig viktigere
del av vår identitet
og vårt ansikt utad.
Vi kan være stolte av
martnan og det vi får
til sammen. Våre
naboer får forsterket
sitt positive inntrykk
av at vi rennbygge
får til noe, sier Bjørn -
som karakteriserte
martnan som the best
martna ever...

Spenstig 20-åring

Jubileumsmartnan ble sparket skikkelig i gang med hjelp av breakhalling - et møte mellom gammel og ny tid.
Sturla Eide spiller fele, mens Mads Bøhle og Kenneth Ervik kjemper om Marte Sørum Fonn sin gunst.

Vi fortsetter med
3 planter

kun 79,-

Nytt i
gaveartikler

Rebustorget - tlf 72 42 74 45
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Martnasgjengen

Sivert Hansen - kalt martnans far - ble
en populær martnasgjest som humor-
istisk fortalte om idéene han, Ingebrigt O.
Bakk og Alf Gunnes hadde om bygde-
kunstmartna i 1986. — Nå er det tid for at
en ny generasjon tar over, sa Sivert og
overlot til Ola Haldor Voll å åpne årets
martna. Ola Haldor ble født like etter den
første martnan i 1986, og har aldri opp-
levd Rennebu uten martnan.

Komitémedlemmer i sving
Anne Kristine Stavne

takket Jakob Margido Esp
for et tankevekkende fore-
drag om verdier i foran-
dring.

Greta Hoset, May Sølvi
Kosberg og Arne Meland
spanderer kaffe og twist
søndagsmorgenen - til stor
begeistring fra utstillerne.

Familiedag på Hurundsjøen
Lørdag 20. august kl. 14.00 inviterer Rennebu turforening
til familiedag på Hurundsjøen.

Hurundsjøen er en perle, og en tur dit er å anbefale for liten og stor.
Oppkjøring like ved innkjøringa til Staure (omsorgsboligene på Voll), der det
er skilta til Hurundsjøen. Det vil bli servert gratis saft, pølser til å steke på bål
og frukt til den yngre garde. De voksne anbefales å ta med svartkjel og noe å
bite i til eget forbruk.

Ta med fiskestang og godt humør og ta en dag med hele familien i trivelige
omgivelser på fjellet.

Hjertelig velkommen!
Arr. Rennebu turforening/FYSAK

Kvardagstips
med FYSAK

Målfrid Herrem
utfordra Turid Hårstad
i forrige RN.

Om sommeren prøver Turid å få
tatt noen turer i skog og mark. Det
gjør godt for rygg og knær, særlig når
en er såpass mye stillesittende i job-
ben sin som hun er. Hun driver med
litt topp trim, men er nok ikke den
aller ivrigste på det området, men
Turid ønsker å slå et slag for tur-
orientering for RN’s lesere. Det er en
fin måte å kommer seg ut på, en går i
eget tempo, tar så mange poster en
orker hver gang. Og en kan velge å gå
alene eller sammen med flere. 

I tillegg får en brukt kart og kom-
pass, noe flere skulle lært seg å bruke
synes Turid. Det gir tilfredsstillelse å
ta ut en kurs med kart og kompass og
finne posten, en får brukt både hodet
og beina. Det er godt å ta med en liten
sekk, med kaffe og noe å bite i - sette
seg ned på en stubbe og bare kjenne
på at det er godt og stilt. Turens leng-
de bestemmer du sjøl, og om høsten
kan det kombineres med en bærtur.

Turid har drevet med turoriente-
ring i mer enn tjue år, og hun anbefa-
ler denne formen for aktivitet varmt,
postene ligger ute hele sommerse-
songen og du kan dra til skogs på tur-
orientering akkurat når du har tid og
lyst.

Til neste RN utfordrer Turid Arne
Ivar Østerås.
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Rennebu kommune
Adresse: Berkåk, 7391 Rennebu
E-post: post@rennebu.kommune.no
Telefon: 72 42 81 00
Telefax: 72 42 81 01
Åpningstid: 08.00-15.30

fung. ordfører Bjørn Rogstad
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget

bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no

Hønene på plass
Adskillig timer med frivillig innsats måtte til

før sansehagen ble såpass ferdig at hønene kun-
ne flytte inn - takket være gode hjelpere i frivil-
lighetssentralen og Solveig og Inga i arbeider-
kvinne-gruppa. Fire hvite burhøns med forelø-
pig angst for uteliv ble hentet fra Orkdal og to
mer tilvente utehøner kom fra Turid Kosberg.

Uteområdet ved helsesenteret har blitt et tri-
velig tilskudd for beboerne, og bare småtteri
gjenstår før det er helt ferdig.

Aktivitør Kjellfrid Vognill 
gleder seg over at hønene er på plass i sansehagen.

Roar Enoksen 
og Jan Perry Lund i 
Lund Handlaft ble 
nominert til årets 
martnaspris - for utmerket 
håndverk og miljøskapende opplegg.

Kenneth Teigen og Kirsten Julie
Smådahl fra Norske Filtmakere
auksjonerte bort fem tova bilder
som ble laget under martnan.
Av inntekten på 17.500 kroner 
går halvparten til et kunst-
prosjekt ved skolen på Berkåk.

Ragnhild Børset viste klær 
under programposten Fesjå´n 
- en ny og spennende måte å 
vise klær og andre produkter på.

Martnas-
glimt

Kulturkvelden ga oss et gledelig 
gjenmøte med Coffee Lovers
-  denne gang med Jeanette 
Paulsen, Heidi Skjerve og 

Anne Guri Stokkli.

Idrettskolen i
Rennebu solgte kaffe
for ca 44.000, og har

dermed penger på bok
- takket være

Rennebumartnan.
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Ambulerende stemmegivning
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der
det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi
forhåndsstemme der de oppholder seg.

Søknaden kan sendes skriftlig til: Valgstyret, Rennebu kommune, 7391 Berkåk.

Du kan også ringe servicetorget på kommunehuset på telefon 72 42 81 00 og gi beskjed om ønsket
besøk.

Søknadsfristen er satt til onsdag 7. september 2005.

De som benytter seg av ordningen blir – etter avtale – oppsøkt av to stemmemottakere
torsdag 8. september 2005

Se også valgsiden på Rennebu kommunes hjemmeside, www.rennebu.kommune.no.

Forhåndsstemmegivning
I tidsrommet onsdag 10. august t.o.m. fredag 9. september 2005 kan du avgi forhåndsstemme ved
Servicetorget, Kommunehuset på Berkåk

Du kan forhåndsstemme
- Mandag – fredag kl. 08.00 – kl. 15.30
- Lørdag 3. september kl. 10.00 – kl. 13.00
- Torsdag 1. september kl. 08.00 – kl. 18.00
- Torsdag 8. september kl. 08.00 – kl. 18.00

Dersom du er manntallsført i en annen kommune – må du selv sørge for å avgi stemme i god tid –
slik at stemmegivningen kommer fram til valgstyret i vedkommende kommune
innen valgdagen kl. 20.00.
Se også valgsiden på Rennebu kommunes hjemmeside, www.rennebu.kommune.no

Forhåndsstemmegivning ved Rennebu Helsesenter
Forhåndsstemmegivningen ved Rennebu Helsesenter avholdes onsdag 7. september 2005 kl 10:30
– kl 13:00
Beboere, personale og andre velgere har anledning til å forhåndstemme ved institusjonen.

Berkåk, 30. juni 2005
Bjørn Rogstad
Valgstyrets/samevalgstyrets leder

LEILIGHET LEDIG BOLIGAVDELINGEN 
En leilighet er ledig i boligavdelingen fra 01.10.05. 
Husleie er pr. d.d. kr: 3620,- + kr 846,- pr. mnd. Det kan søkes om bostøtte. 

Nærmere opplysninger og søknadskjema fåes v / henvendelse til: 
Enhetsledr IPO på telefon 72402512 eller infotorget tlf. 72402504. 

Søknad sendes : Rennebu Helsesenter IPO, Gamle kongevei 39 A , 7391 Rennebu. 
Merk konvolutten" Boligavdeling". Søknadsfrist 01.09.05. 
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Norges vassdrags- og energidirektorat kunngjør:

Søknad om konsesjon for bygging av Gautvella
kraftverk i Rennebu kommune, Sør-Trøndelag
NVE har mottatt søknad fra Gautvella Kraftverk AS 
v/Kari Hanna Gunnes om tillatelse til bygging av 
Gautvella kraftverk i Gautvella i Rennebu kommune.
Stortjønnbekken vil bli overført fra ca kote 565 gjennom 
et 200 meter langt nedgravd rør til Gautvella. Det ca 1650
meter lange røret fra inntaksdammen på ca kote 535 til
kraftverket på ca kote 250 vil bli gravd ned med unntak av
spesielt vanskelige strekninger hvor det må legges på 
betongklosser. Det planlagte kraftverket med en installert
effekt på 1650 kW vil utnytte et fall på ca 285 meter.
Beregnet årlig middelproduksjon er 5 GWh.  

Søknaden blir behandlet etter kap. 3 i vannressursloven og
gjelder tillatelse etter § 8.

Søknaden er lagt ut til offentlig gjennomsyn på
Servicetorget i Rennebu kommune fram til 10. oktober 2005.

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes 
NVE – Konsesjon og tilsyn, Postboks 5091 Majorstua, 
0301 Oslo senest 10. oktober 2005.

tlf 72 42 77 05  e-post: turistkontoret@rennebu.net
Åpningstider: mand. - fred. 9-16 

Rennebu Turistkontor

Snart på tide
å tenke på høsten

• Ulvangsokker fra kr 99,-
•Norheim superundertøy fra kr 99,-

Pannebånd og luer fra kr 99,-

Velkommen innom til en trivelig handel!

7335 Jerpstad Tlf 72 49 86 50

Mandag 30%
Tirsdag 40%
Onsdag 50%
Torsdag 60%
Fredag 70%
Lørdag 80%

SALG
på hage- og 

campingmøbler
29.08 - 03.09.05

KELLEN elektrisk høvel 
199,-

Bacho Superior 2600-22 håndsag 

før 219,- nå 139,-
Bacho snekkerhammer -stål 160z 

før 179,- nå 99,-
Partner motorsager 

÷30%
Tilbudene gjelder i uke 35 og 36 

eller så langt beholdningen rekker.

RØR-EKSPERTEN A/S
Berkåk, 7391 Rennebu  tlf. 72 42 75 50
Åpningstider: man - fre  9-16 / lør 10-14

Vi følger opp trenden med bade-
kar, og har nå tatt inn en serie
badeoljer fra Arya Laya. Disse
oljene er bl.a avslappende, opp-
kvikkende, hudpleiende osv ved
bruk i boblekar gir et tykrflytende
skum som både demper lyd og
vannsprut. Mange deilige 
aromaer,må prøves!!

Flasker, 25 ml, nok til et bad kr 25,-
Flasker 250 ml, nok til 10 bad kr 155,-



6 Rennebu NyttRennebu Nytt 6Rennebu Nytt 6

Gule priser = lave priser

Berkåk

Gule priser

et godt valg

Fårikålkjøtt
av sau

Skjeggerød, fryst

1990pr kg

Røkte
kjøttpølser

Skjeggerød

1990pr pk

Nakkekoteletter
Skjeggerød, fryst

3990pr kg

Se vår
store

kundeavis

Tusen ttakk
til alle som på en eller annen måte har bidratt til at vi nok en gang har klart å

gjennomføre en fantastisk martna - Norges ledende salgsutstilling for husflid og håndverk.
Vi har fått veldig mange gode tilbakemeldinger både fra publikum og utstillere om at 

Rennebumartnan er en fantastisk opplevelse, ikke minst takket være en formidabel dugnadsinnsats.

En stor takk fra utstillerne!
Også i år har utstillerne og arrangøren gitt gaver for å vise at de setter pris på 

innsatsen og servicen til dugnadsgjengen.
Gavene skal loddes ut blant alle som har deltatt i dugnad under årets martna.

Disse er nå utstilt i SpareBank 1 Midt-Norge, «martnasbankens» lokaler på Berkåk. 
Vinnerne vil bli kunngjort under jubileumsfesten 23. oktober.

Til komitelederne:
Vi kan stadig forbedre oss. Alle komiteledere vil få et evalueringsskjema som skal sendes 

tilbake til komiteansvarlig May Sølvi Kosberg. Her ønsker vi at dere noterer ned tips 
til forbedringer, nye ideer, gjerne forslag til tema etc. 

"Jubileumsfest"
for alle som har deltatt i komite i år og tidligere år under Rennebumartnan,

blir det i Rennebuhallen søndag 23. oktober kl. 19.30 med bla.:
oppsummering av jubileumsmartnan 2005, kulturopplevelser, utdeling av dugnadspengene!

Hjertelig velkommen!

Rennebu Bygdearrangement AS - Berkåk, 7391 Rennebu - tlf. 72 42 77 48

Jubileumstema

Pepsi
ass 1,5l

590+ pant

Hodekål

590pr kg

Tlf 72 42 72 10  -  BERKÅK - Åpent 9 - 22 (20)



Rennebu Skolekorps
takker alle som stilte i komite for oss på årets

Rennebumartnan. En spesiell stor takk til dere som stilte
uten å ha egne barn i korpset!! Hilsen styret

Takk for all oppmerksomhet i forbindelse 
med min konfirmasjon.
Daniel Engum Gottheim

Rune Gottheim og Mona R. Engum

Rennebu Pensjonistforening starter opp igjen med 
medlemsmøte i Samfunnssalen, Berkåk 31.08. kl 17.00.

Gamle og nye medlemmer er hjertelig velkommen.
Div program     - Styret -

Jaktkort for Ytre Seierdal utmarkslag
Det selges et begrenset antall sesongkort på småvilt og

rådyr i områdene til Ytre Seierdal utmarkslag. 
For nærmere opplysning ring Ove Stuen 928 11 250

Årets Sanitetsfest for alle over 70 år
blir i Berkåk samfunnshus laurdag 10. september kl. 12.00. 
Det blir tradisjonelt opplegg, d.v.s det blir ein triveleg dag! 

Mykje underhaldning med song og musikk. 
Middag, kaffe og kaker. Åresal. 

Må du ha med deg ledsagar som ikkje er "gamal" nok er
denne og sjølsagt velkomen. 

Meld frå at du kjem til Turid Ramstad  tlf. 72 42 66 47 
el.  Olaug Reitås tlf. 72 42 61 27  innan 1. sept 2005

God bruksbil til salgs
Subaru, 4-hjulstrekker, modell 1.8 GL 4WD automatic.
1987 modell.  Sped-stand 173500. Har vært brukt som

handikapbil . EU-godkjent juli 05.  
Selges til høystbydende. Budrunden avsluttes 31.aug. 

Sivert Hansen, Rennebu. Tlf. 72 42 66 68.

Har du en gammel bibel? 
Vi ønsker å lage ei bibelutstilling i forbindelse med

Bibelfesten på Menighetshuset 28. oktober.
Ta kontakt med: AnneLise Landrø tlf 72 42 76 17 

eller Else Gunnes 72 42 65 40

Fagforbundet i Rennebu avd 545 arrangerer tur til 
Bortistu i Storlidalen for pensjonister og uføre medlemmer. 

Søndag 18. september. Avreise fra Berkåk kl 12.00.
Det blir servert badsturøkt lammelår med dessert og kaffe.

Egenandel 150 kr. Påmelding før 1. september til
Kari Aftreth 97 76 08 68 - Gunhild R. Olsen 93 20 09 29

Samlingsfest
Hoelsmo Bedehus 28. aug kl 14.00.

Tale ved Astrid Breivold. Sang ved Bergtun avkom og 
svigers mfl. Vi tar avskjed med Kjersti og Gjermund Kvam

med fam. (de reiser til Fjellhaug misjonsskole).
God bevertning. Misjonsgave.  Velkommen fra hele bygda!

Arr. Normisjon/Misjonssambandet

HUSK; Sykkelkarusell
søndag 21. august kl 13.00

Start Ytterhuslåven v/Grævaveien. To løypelengder. 
Saft - Kaffe     Arr. FYSAK

Hus ledig
Koselig 2-roms leilighet leies ut snarest, i Trobo Berkåk. 

Kr 4.000,- pr mnd.  Tlf 72 42 72 86
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Norges vassdrags- og energidirektoratet kunngjør:

Gisnafallet kraftverk AS – søknad om 
bygging av Gisnafallet kraftverk, Oppdal og
Rennebu kommuner
Gisnafallet kraftverk AS v/Ingebrigt Haugset søker om 
tillatelse til bygging av Gisnafallet kraftverk med 
tilhørende elektriske anlegg i elva Gisna, Oppdal og
Rennebu kommuner.

Prosjektet omfatter bygging av et småkraftverk i elva
Gisna med inntak på kote 550 og avløp på kote 465.
Installert effekt vil være på inntil 3 MW og årlig produksjon
blir maksimalt 8,1 GWh. Kraftverket vil knyttes til 
eksisterende linje med en ca. 800 m kabel.

Søknaden blir behandlet av NVE etter reglene i kap. 3 i
vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme
lov. Søknaden er lagt ut til offentlig gjennomsyn på 
servicetorget i Oppdal og Rennebu kommuner fram til
20. september i år.

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til
NVE Konsesjons- og tilsynsavdelingen, Postboks 5091
Majorstua, 0301 Oslo så raskt som mulig, og seinest 
innen 20. september 2005.

Har du kjøpt 
drømmehytta,
bør du tenke på 
hvordan du skal 

unngå marerittet!

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

m
ed

ia
pr

of
il 

- 
72

 4
2 

76
 6

6



RETURADRESSE:
Rennebu Nytt
c/o Volds FotoGrafiske as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -  neste nummer  1. september - frist for stoff  26. august - Rennebu Nytt

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

ULSET

Åpningstider 
fra 1. sept.
man-lør 9-19

Dette skjer i Rennebu!

Tlf 62 48 41 53

20.08. Familiedag Hurundsjøen 14.00
21.08. Sykkelkarusell Ytterhuslåven 13.00
22.08. Rennebukarusell Hoelsmo bedeh. 20.00
22-23 Idrettsmerket Berkåk 18.00
23.08. Rennebumesterskap Gammelstødalen 17.00
23.08. Gutter 11/12 Berkåk gras 18.00

Ril City - Budal
23.08. Gutter 11/12 Frambanen 18.00

Ril United - Vollan
24.08. Sykkelprøve Berkåk
24.08. Jenter 14, Ril – Singsås Frambanen 18.00
27.08. Loppemarked Bedeh. Myrhaug 10 – 16
26.-28 Midt Norsk Mesterskap i O-løp Berkåk/Garli
28.08. Samlingsfest Hoelsmo bedehus 14.00
29.08. Klubbkveld O-Gruppa Røstin/Nyløkkja 18.00
31.08. Pensjonistmøte Samfunnshuset 17.00

September :
01.09. Mottak av klær Refshus Skole 15-18
04.09. Tur til Ryphøa Skjephaugen 10.30
10.09. Sanitetsfest for alle over 70 år   Samf.hus 12.00

Sordin hørselvern - Contact hundepeiler - Dressurbånd
Tubbs truger - Duun våpenskap

Jegere - Jaktlag
Høst-tilbud: DC-155 Micro3+. 

Lafayette setter en ny standard for hva som
kreves av en jaktradio. Nå 6 Watt.

Et skritt foran alle!

Steinar Rikstad, Meldal - tlf 908 32 270 - rikstads@online.no

Bensin/Diesel – Dagligvarer
Vi har også pølse- og hamburgerbar

Hamburger
med ost, salat og dressing
250 gr 160 gr 100 gr

62,- 48,- 38,-
Pølse i brød/lompe 22,- / 32,-

95 blyfri 10,48 
Diesel 9,48 
(prisene gjelder ut august)

Omsorgsarbeider
grunnkurs og VK1 oppstart 19. sept. Berkåk.

Regnskap II
Dagtid, oppstart 25. aug.

Påmelding snarest til 
tlf 72 43 18 22 e-post boh@aof.no


