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Fotturister ved Øversetrin i Svartådalen på vei mot Jøldalshytta.
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Rennebunytt

En av oppgavene til Rennebunytt er å være et informasjonsblad for Rennebu kommune, og når ”Rådmannens hjørne” skal rette oppmerksomheten mot aktuelle Rennebu-saker
er det alltid ei utfordring å velge innfallsvinkel. Fra et kommunalt ståsted kan jeg trekke fram stikkord som sterk nedgang i
folketall, lave kraftpriser, økonomiske innsparinger, lave fødselstall, krevende skoledebatt om Nerskogen m.v. Eller jeg kan
velge å trekke fram Rennebumartnan, etablering av bedriften Hofseth Biocare i meieriets lokaler, Nerskogskonserten,
Nerskogsrittet og all annen aktivitet som skjer i regi av frivillige lag og organisasjoner, mange gode velferdstjenester m.v.
De utfordringene jeg har pekt på er selvsagt viktige for
lokalsamfunnet på både kort og lang sikt, og vi må forholde
oss aktivt til hvordan vi kan løse dem. Samtidig er det en
fare for at vi har et så stort problemfokus at det skygger for
alt det positive som skjer. I norsk offentlig debatt heiser vi
fort ”krise”-flagget selv om vi både som nasjon og også for
de fleste av oss som enkeltpersoner har en situasjon som er
meget god. Det er en vanskelig balansegang når vi ønsker å
framstå som livskraftige og attraktive lokalsamfunn som folk
skal ønske å bo og leve i - samtidig som debatten og tiltakene
for å løse utfordringene våre kan bidra til en selvforsterkende
pessimisme.
Uansett vil jeg ved inngangen til sommeren velge å se på
mulighetene og noe av alt det positive som skjer i Rennebusamfunnet. Sammen med Oppdal er vi den største hytteregi-

onen i fylket med til sammen ca 5.000 fritidsboliger, herav ca.
1900 i Rennebu. De flotte friluftsmulighetene i skog og fjell,
elv og fiskevann, velholdte kulturlandskap gjør det attraktivt å
oppholde seg og feriere her. Ekte natur- og kulturopplevelser
basert på lokale kjerneverdier etterspørres mer og mer, og i tillegg til alle de aktivitetsmuligheter som naturen gir, kan lokal
kunst og håndverk, lokal mat, gårds- og seterturisme være
attraktive tilbud. Hytteeiere bidrar til å styrke servicetilbud og
bosetting i kommunen. Hyttene er viktige for å opprettholde
tradisjonene med håndverksbedrifter og hytteprodusenter,
og gir også grunnlag for å utvikle en sterkere opplevelses- og
kulturturisme. Hyttene betyr allerede mye for verdiskapinga i
Rennebu, men samtidig har vi her også et stort ubrukt potensiale. Det er mange varer og tjenester vi i dag ikke kan tilby i
Rennebu, og både næringsliv og kommune har her ei utfordring.
Utenom de direkte mulighetene som naturen gir, er det
en rekke små og store arrangementer gjennom sommeren.
Rennebumartnan i helga 17.-19. august skiller seg selvsagt ut
i innhold og omfang, men det er også mye annet spennende
som skjer i ulike deler av kommunen. Dere finner mange
tips her i bladet. Nytt av året er Nerskogskonserten 1. september hvor Vamp skal holde fjellkonsert på Grovasætra på
Nerskogen.
Jeg ønsker alle en fin sommer!
Med vennlig hilsen
Birger Hellan
rådmann

Full fart på Bygdasenteret
Bygdasenteret åpnet
dørene i fjor sommer,
og i løpet av det første
året har de kommet
godt i gang med utviklingen av sitt serviceog tjenestetilbud.
I sommersesongen selges
det også fiskekort for både
laksefiske og fjellfiske, billetter
til alle martnasarrangement,
og oppdatert informasjon fra
små og store reiselivsaktører i
Rennebu.
Fleksibilitet
Bygdasenteret har mange
aksjonærer som alle deltar
aktivt i driften, og dette gjør at
man kan tilby et bredt spekter
av tjenester til både fastboende og hyttefolk. – Flere av
aksjonærene er selvstendig
næringsdrivende som disponerer en god del utstyr, og
ikke minst er det folk som er
vant til å ta i et tak selv, så vi
kan hjelpe til med det meste,
sier markeds- og utviklingssjef Merete Fossum fornøyd.
Foruten aksjonærene har
Bygdasenteret knyttet til seg
en del personer som kan stille
opp på forskjellige typer opp-

drag. – Dette gjør oss fleksible
både hva angår type oppdrag
vi kan ta på oss, og ikke minst
at vi ofte kan ha mulighet
til å stille på kort varsel, sier
Fossum.
Samarbeid med
Orklaguiden
Bygdasenteret selger fiskekort for både laksefiske og
fjellfiske i ulike deler av kommunen.
– Når det gjelder laksefiske
har vi inngått et samarbeid
med Orklaguiden, og kan booke både fiske og overnatting
gjennom deres system, forteller Fossum. Her er det mange
muligheter langs hele Orkla,
og flere fiskevald er tilrettelagt
med både bålplass og gapahuk. På Bygdasenteret er det
også mulighet for å få desinfisert fiskeutstyr for dem som
trenger det. I tillegg til salg av
fiskekort og en del fiskeutstyr, har Bygdasenteret et godt
utvalg både av lokalprodusert
mat og håndverk. – Mange
tilreisende synes det er kjempespennende med det som er
lokalprodusert, og det er også
mange fastboende som har
blitt overrasket over utvalget vi
har her, forteller Fossum.

Pilotprosjekt Vertskap
Gjennom et reiselivsprosjekt med fokus på det gode
Vertskapet, har Bygdasenteret
knyttet til seg både små og
store reiselivsaktører som har
noe å tilby.
– Det er mange spennende,
små aktører som vi gjerne vil
være med å profilere, og her
på kontoret har vi både datablad og TV-skjerm med reklamespotter for de ulike tilbudene, forteller Fossum. Selv
om mange aktører allerede
har inngått samarbeid med
Bygdasenteret, er de absolutt
interessert i å få flere med på
laget. – Vi ønsker å vise fram
bredden i det Rennebu har å
tilby, så det er bare å ta kontakt
hvis du har en ide eller et prosjekt som du tror kan være av
interesse, oppfordrer Fossum.
Suksess med Bygdapøbben
I tillegg til salgs- og servicevirksomhet, driver Bygdasenteret også den populære
Bygdapøbben.
– Dette er et sosialt treffsted, som folk heldigvis har
vært flinke til å støtte opp om,
både fastboende og en del tilreisende, forteller Fossum.
I sommersesongen blir det

trubadur nesten hver helg,
og nærmere program vil bli
offentliggjort når alt er helt
klart.
– Nå krysser vi fingrene
for at det blir godvær i hele
sommer, slik at vi får brukt
den flotte terassen vår, avslutter Merete Fossum, som oppfordrer folk til å stikke innom
Bygdasenteret både på pubkvelder, og ellers når man
ønsker informasjon og tips om
det som skjer i Rennebu.
Av Mona Schjølset

VAMP kommer til Nerskogen
Den 1. september kommer VAMP for å holde
konsert på Grovasetra
på Nerskogen, og det
er Nerskogsprosjektet
sammen med Nerskogen
grendalag som er arrangør.
Vigidis
Krovold, leder
i
arrangementskomitéen,
forteller at konserten har
kommet i stand etter idé
fra Nerskogsvenn Arve E.
Withbro. Han er også engasjert
i Nerskogsprosjektet, og har
lenge tenkt på at en konsert
på Nerskogen med en nasjonal artist vil ha mange positive
sider.
— Konserten vil skape
engasjement og samhold blant
de fastboende på Nerskogen.
Samtidig vil den skape gode
relasjoner og styrke kontakten
til hyttefolket. Felles opplevelser mellom fastboende og
hyttefolket er viktig for utviklingen av Nerskogssamfunnet.
Vi håper naturligvis at mange
sambygdinger fra Rennebu og
Oppdal og andre steder også
vil ta turen til Nerskogen denne dagen, sier en entusiastisk
Withbro.
Grundig arbeid
Vigdis Krovold forteller
at
arrangementskomiteen,
som forøvrig består av Vigdis
Krovoll, Terje Storli, Arve
Withbro, Kari Simonsen og
Astri Snildal, har arbeidet i to
år med konsertplanene.
— Vi måtte velge artist på
høyt nivå, og valget falt på
VAMP. Vi tror de passer veldig
godt inn på Nerskogen, og de
er en gruppe som appellerer til
et bredt publikum og er et godt
alternativ for et mer voksent
publikum. Det er en stemningsfull musikk som vil gjøre
seg godt på Nerskogen, sier
Krovold.
Rammen for konserten
blir hvertfall spektakulær utendørs ved Grovasetra nesten ved Skaret, med fjella og
Nerskogen som kulisser.
Krovold sier at de velger

en enkeltstående konsert som
alternativ til festival, og de satser på at Nerskogskonserten
skal bli et årlig arrangement.
Nerskogen - i to kommuner
Nerskogsprosjektet er fra
tidligere med på arrangementene Nerskogsrittet og
Nerskogskonferansen.
— Nerskogsprosjektet er i
utgangspunktet et grendautviklingsprosjekt som går på
næringsutvikling og sosial
trivsel både for fastboende og
fritidsboere. Nerskogen ligger
i to kommuner, og vi kjører
derfor bevisst på interkommunalt samarbeid. Dette er én av
suksessfaktorene til prosjektet,
forteller Arve Withbro. Han
sier videre at Nerskogsrittet og
Nerskogskonferansen arrangeres på Rennebu-siden, og
derfor er det naturlig at konserten arrangeres på Oppdalssiden.
Samarbeidspartnere
For at konserten skal bli

mulig er arrangørene avhengig
av samarbeidspartnere. De har
fått med seg Blilyst, KvikneRennebu Kraftlag, Oppdal
kommune og Rennebu kommune som gode partnere.

— Vi tror VAMP passer veldig godt inn på Nerskogen, og de er en
gruppe som appellerer til et bredt publikum og er et godt alternativ
for et mer voksent publikum, sier leder i arrangementskomitéen
Vigdis Krovold.

Honnør for tiltaket
Ordfører i Rennebu, Ola
T. Lånke, er positivt innstilt til
Nerskogsprosjektet og det de
utfører.
— Konserten er et spennende tiltak, og en må våge
noe skal en lykkes. Jeg vil derfor gi all honnør til arrangøren,
og synes at VAMP er et meget
godt valg. For håpe at riktig
mange kommer til Grovasetra
denne kvelden, sier Lånke.
Billettsalg
Billettsalget er allerede i
gang, og billetter kan kjøpes
enten på Billettservice eller ved
inngangen.
Av Dagfinn Vold

Arrangementskomiteen i første rekke: Terje Storli, Arve E. Withbro,
Vigdis Krovold, Astri Snildal (enhetsleder for kultur og fritid
i Rennebu kommune) og Kari Simonsen (fagansvarlig kultur i
Oppdal kommune). Bak står Terje Storli (eier av Grovasetra) og Ola
T. Lånke (ordfører i Rennebu). Ordføreren i Oppdal, Ola Røtvei, var
forhindret fra å være med på bildet.

På dagen den 1. september vil ordfører Ola T. Lånke i Rennebu og ordfører Ola Røtvei i
Oppdal bli å treffe på Nerskogen Landhandel - for å slå av en prat med hyttefolket.

Rennebunytt på
Bilquiz
på Innset
Lørdag 9. juni ligger alt tilrette for en sosial og trivelig dag
når Innset og Ulsberg grendalag og Ulsberg velforening igjen
arrangerer Bilquiz. Påmelding og start blir på lekeplassen ved
byggefeltet på Ulsberg, og så skal deltagerne ta seg gjennom den oppsatte quizløypa via Havdal og Berkåk tilbake til
Ulsberg. Etter hvert som deltagerne kommer i mål blir det
salg av kaffe og kaker, så arrangørene krysser fingrene for
værgudene er i godt slag og bidrar til at mange finner veien
til Ulsberg og Bilquiz denne dagen.

Historiske vandringer på Innset

Onsdag 6. juni: Gjetberga. Oppmøte kl. 19.00 på Eriksetra.
Onsdag 13. juni: Fikkan. Oppmøte kl. 19.00 på
lekeplassen på Ulsberg.
Onsdag 20. juni: Gråhø. Oppmøte kl. 19.00 ved
Innset kirke.

Facebook

Send oss din epostadresse?

Rennebunytt
har
sammen
med
Servicetorget i Rennebu kommune valgt å
gå på Facebook under navnet Rennebunytt.
På denne facebook-siden finner dere informasjon om når Rennebunytt-utgavene blir
lagt ut som pdf-utgaver på nettsiden www.
rennebunytt.no.
Facebook-siden Rennebunytt inneholder
ellers aktuell informasjon fra Servicetorget,
som stillingsutlysninger, kunngjøringer,
henvisning til artikler og mer utdypende
informasjon på kommunens hjemmeside.
Besøk oss gjerne på Facebook, og følg
med på det som foregår i kommunen.

Rennebunytt i samarbeid med Rennebu kommune
ønsker å motta flest mulig epost-adresser fra dere som
er fritidsboere her i Rennebu.
Bakgrunnen for dette er at vi ønsker å forbedre
informasjons-mulighetene overfor dere fritidsboere,
og dermed ha mulighet for å komme ut med informasjon som vi synes er viktig å gi dere på en rask og
effektiv måte.
Epost-adressene vil ikke bli gitt videre, og det er
naturligvis frivillig om dere vil sende inn epost-adressen.
Epost-adressen kan sendes til: dagfinn@mediaprofil.no
Dagfinn Vold - redaktør
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Kraftverkene
i Orkla

– en kraft
i nærmiljøet

Velkommen inn til
hyggelig sommerhandel

Coop-rabatt på drivstoff

÷ 35 øre pr liter
ESSO Berkåk

tlf 72 42 73 37 – mob 958 66 161

Telefon 07273, faxnr. 73 54 16 50
Epost firmapost@tronderenergi.no
Besøksadr. Terminalveien 7, 7391 RENNEBU

– 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
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Ferske brød
Graving – Planering
Transport
Levering av grus og pukk
Betongarbeid
Avløpsanlegg
Berkåk, 7391 RENNEBU
Jostein Drugudal
Tlf. kontor 480 48 100
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lokal mat og lokale produkter
turbøker, topptrimkort
rennebudressen
propan, fiskekort
Åpningstider
Mand -torsd 9.30-17 Fredag
Lørdag
9.30-18 Søndag
Telefon 72 42 55 22

9.30-21
12-16

Sommeråpent på Torget i Rennebu
Birka, Rennebumartnan, Kulturskolen og
Frivilligsentralen ønsker velkommen til
“Sommeråpent” på Torget i Rennebu, tirsdag
12.juni kl. 17 – 20. Arrangørene lover et spennende
program for hele familien.

Det har blitt en tradisjon med sommerfest på torget i Rennebu, og den 12.
juni inviterer Birka og gode
samarbeidspartnere igjen til
«Sommeråpent». I år blir det
mannekengoppvisning, grillinstruksjoner, underholdning
fra Kulturskolen og mye mer.
Samarbeidsprosjekt
- Vi er veldig glade for at så
mange aktører, i år som i fjor,
er involvert i arrangementet.
Det har blitt et skikkelig samarbeidsprosjekt, med mål om
å få til liv og røre på det flotte
Torget vårt, sier Anne Kristine
Stavne, ansvarlig for arrangementet.
Ett av kveldens høydepunkter blir trolig motevisningen, en liten «fesjå», som er et
samarbeid mellom Rennebua,
Snertne Sneller, Byggmakker,
Euronics, frisørene og Frua
Spa. Motevisningen blir samtidig jubileum og reunion,
- mannekengene er nemlig
avgangskullet fra Rennebu
Ungdomsskole i 1982!
Grilltips
Inge Johnsen, den anerkjente kokken som nå eier
og driver Lian Restaurant i
Trondheim, kommer for å
lage mat og gi gode grilltips på kjøpet, i et samarbeid
med Hognamat. Johnsen har
utmerket seg i både nasjonale
og internasjonale konkurranser, han er kjent fra tv og eget
matprogram på NRK P1, han
har dessuten gitt ut flere kokebøker.
Månedens håndverker og
salgsutstilling
Vi får presentasjon av
månedens håndverker i Birka
x3, det vil si de som er kåret
for juni, juli og august: Ura

Smykkedesign, smed Ivar
Fjellstad, og vevebedriften
FonnDesign ved Oddlaug
Fonn Skaar.
Toril Slokvik er kvinnen bak
Ura Smykkedesign, som gjerne
forbindes med utradisjonelle
materialer i kombinasjon med
edelt metall. Transparent vinyl
og akryl, klar og farget, bearbeidet på ulike måter, er viktige stikkord. Vi har sett Ura
sine smykker på programledere som Nadia Hasnaoui, Anne
Lindmo og Christine Koth.
Den lokale smeden Ivar
Fjellstad smir produkter på
tradisjonell måte. Han tilvirker det meste, og tar gladelig
imot spesialbestillinger etter
kundens ønsker og mål. Smia
ble bygd i 1995 og ligger i
naturskjønne omgivelser på
Nerskogen.
Oddlaug Fonn Skaar skaper i veven interiør-, bruks- og
veggtekstiler. Hun bruker ofte
kvalitetene lin, ull, papir og tre.
Det miljømessige aspektet er
viktig. Oddlaug sin innfallsvinkel er å søke mot noe nytt, ofte
ved bruk av materialsamspill
som gir løsningen hun er ute
etter. I Birkabygget blir det salg
av produkter fra disse tre, og
over hundre andre spennende
produsenter, som vises i Birkas
stadig voksende salgsutstilling.

Inge Johnsen, den anerkjente kokken som nå eier og driver Lian Restaurant i Trondheim, kommer for å
lage mat og gi gode grilltips på kjøpet, i et samarbeid med Hognamat. Foto: Åge Hojem

Forfriskninger og drageslipp
Arbeidssenteret og Bygdekvinnelaget står for spennende forfriskninger - rabarbrakake og grønn suppe er
noe av det de byr på. Og ikke
minst – kvelden åpnes med
«Drageslipp». Møt opp for å
finne ut hva som skjuler seg
bak denne betegnelsen!
Av Marit Ødegaard Hagen

Smed Ivar Fjellstad stiller ut smedprodukter i Birkas lokaler i juni, juli og august. Foto: Dagfinn Vold

Arkiverer journaler på dugnad
Alt arkivmateriale som er eldre enn 25 år skal leveres inn til IKA Trøndelag
på Dora i Trondheim.
Rennebu kommune har egen arkivplan, og for å få ting på plass har enhetsleder Marta Withbro
organisert dugnad over flere kvelder for å sortere pasientjournaler helt tilbake til 30-tallet.
Gerd Krovold, arkivansvarlig i Rennebu kommune, roser Marta for den innsatsen hun, enhetsleder Borgny Lien og andre ansatte har lagt ned i dugnadsarbeid for å få sortert journalene og gjøre
klar for levering til IKA Trøndelag - Interkommunalt arkivsamarbeid mellom begge Trøndelagsfylkene og 38 kommuner. Flere kommunale arkiv i Rennebu står for tur, men pasientjournalene ble
prioritert først da det arkivet var helt fullt.
Rennebu kommune har ikke godkjent arkivlokale, så Krovold forteller at målet er å levere til IKA
Trøndelag tidligere enn det lovpålagte 25 år.
Dugnad i arkivet: enhetsleder Borgny Lien, Barbro Helen Skar, arkivansvarlig Gerd Krovold, Åse
Gunnes, Mildri Flå Gjersvold, May Sigrun Wold og enhetsleder Marta Withbro.

Rennebunytt

5

Rideturer i
Trollheimen
Har du lyst til å oppleve alpine topper og
lune daler i Trollheimen fra hesteryggen,
kan Siv Remetun og
Alf Erik Lånke på
Svengård på Nerskogen
skreddersy din tur etter
ønske.

— Vi tar deg med på dagsturer i Trollheimen både på
hesteryggen og med hest og
vogn. I tillegg tilbyr vi timesturer på gården og du kan en ri
alene eller i grupper på opptil
10 personer, sier Alf Erik Lånke
på Svengård.
På vinterstid tilbyr de også
kanefart, og det planlegges
også turer med overnatting på
sikt.
Svengård ligger like sør for
Nerskogen Landhandel.
For mer informasjon, ta
kontakt med Alf Erik Lånke på
tlf. 918 46 029 eller aelaanke@
hotmail.com

Naturopplevelser
på hesteryggen

Sesongåpning og
jubileumsfest i Trollheimen

Med unntak av Schultzhytta
som åpner 20. juli, har alle
de betjente turisthyttene i
Trollheimen og Sylane sesongåpning 22. juni. I Trollheimen
finner du Gjevilvasshytta,
Trollheimshytta og Jøldalshytta, og i Sylane har vi
Nedalshytta,
Storerikvollen
og Schulzhytta. På de betjente
hyttene serveres det hver dag
flerretters middag med basis
i god, norsk tradisjonskost.
Gjennom hele sommersesongen er det også dagservering
mellom kl. 12 – 17, og da kan
sultne fjellvandrere få kjøpt
kaffe, vaffel eller svele og rømmegrøt.
I forbindelse med TT sitt
125-årsjubileum
inviteres
det også til stor fjellfest på de
betjente hyttene lørdag 7. juli.
Alle hyttene har eget opplegg
for dagen, og her kan man få

Kari Kvamme og Paul
Paulsen tilbyr også i sommer
rideturer med utgangspunkt
fra Bulia, nord for Berkåk. Her
kan man få være med både på
weekendturer og dag- eller
kveldsturer. Driverne i Bulia
kan også ta på seg å arrangere kortere turer i tilknytning
til spesielle anledninger som
bryllup, konfirmasjon, bursdager og lignende.
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med seg både omvisninger,
natursti, konkurranser, tradisjonskost, toppturer med
guide o.l. På Jøldalshytta lokker man med guidet topptur til
Svarthetta denne dagen.

På tur i Barnas
Naturverden?

Nærmere informasjon om
programmet på de ulike hyttene finner du på www.tt.no

Øverste bildet: Fotturister ved
Øversætrin med Svartådalen og
Geithetta i bakgrunnen.
Nederst: Pause i solveggen ved
Jøldalshytta.
Foto: Asgeir Våg/TT

Trondhjems Turistforening har integrert sælehusene i Barnas Naturverden i sin virksomhet og de
har status som ubetjent turisthytte.
Rutene blir koblet mot foreningens rutenett mot Trollheimen.
Dette utgjør en sentral del av de barnevennlige turmulighetene i
Midt-Norge. Her finner du tre sælehus, som er rekonstruksjoner
av tømmerhus fra tidlig middelalder.
Dagsetappene mellom hyttene er tilpasset barneføttene og er
4-8 km. Hvis du skal på tur, bør du ha med mat, liggeunderlag,
sovepose, bestikk og kokeutstyr. Det er kokekar og mulighet for å
fyre på vedovn i sælehusene. Sælehusene har ikke proviantlager
og står ulåst. Området har et mangfoldig planteliv og er attraktivt for bærplukkere på høsten. Fugle- og dyrelivet er variert med
gaupe, hjort, rovfugler mm i området. Fiskemulighetene er mange og gode. Det er mulig å kjøpe fiskekort på hyttene. I Barnas
Naturverden kan familien ferdes sammen i et naturområde som
er opplevelsesrikt for både barn og voksne. Du kan få kjøpt kart
over området hos på Bygdasenteret, og samtidig selger de to barnebøker om Barnas Naturverden og prospektkort fra området.

Nytt galleri i
Gisnadalen

I kveldssola, en svært vakker vårkveld,
inviteres Rennebunytt til Håggåsetra i
Gisnadalen. I den siste bakken før setertunet, er galleriet det første vi får øye på.
En grånet tømmervegg med glass overrasker og pirrer nysgjerrigheten.

- Velkommen til sommerens og høstens ”Kulturbeitesesong” i Gisnadalen - en
av Rennebus mange, vakre
seterdaler! Vertskapet Unni
Larsen og Børge Dahle tar
imot de besøkende. Foruten
saftig gress, vakker natur og
tradisjonsrike seterbygninger
- kan de i år tilby opplevelser i
nyoppsatt galleri…
De siste årene har det vært
arrangert flere ”kulturbeiteopplevelser” på Håggåsetra.
Nå har bygningsmassen blitt
utvidet med ei ”høylue,” – og
teller i alt seks små tømmerhus. ”Høylua,” - eller galleriet,
ligger svært idyllisk til i utkanten av setervollen og byr på
fantastisk utsikt mot ”sju blåner… ”

- Fra gammelt av stod det
også ei høylue (høyløe) med
et skjæle (skjul) her, forteller
Unni. Denne var revet og fjernet da de var så heldige å overta setereiendommen i 2005.
Nå er det altså kommet en
ny bygning der lua stod. Den
nyoppsatte lua er opprinnelig et gammelt seterfjøs, men
i form og utseende ikke ulikt
det huset som opprinnelig stod
her. Utvendig har bygningen
bevart sitt opprinnelige utseende. Innvendig er dette blitt
et intimt, stilig og moderne
galleri!
Galleriet er tenkt som en
ny og supplerende opplevelse
i det ”Natur- og kulturbaserte reiselivskonseptet” på
Håggåsetra. Unni og Børge har

en visjon om at galleriet deres
vil kunne bli en liten ”attraksjon” - et sted både tilreisende,
hytteeiere og ikke minst fastboende vil kunne få et nært og
positivt forhold til. Vertskapet
ønsker galleriet skal bli et sted
folk har lyst å komme til - et
sted folk ønsker ”vise fram.”
Galleriet er først og fremst
bygd som et galleri, men har
også andre bruksmuligheter,
som f.eks intimkonserter, foredrag eller andre sosiale sammenkomster.
- Kanskje kan vi også nå
andre brukergrupper i forbindelse med utleievirksomheten.
Kunstnere og kunsthåndverkere kan f.eks finne det interessant å søke inspirasjon og
arbeidsro her, samtidig som de
kan ha utstilling og drive salg?
”Jeg fant en kasse på
låven”
Som ”innvielsesgave” vil
de første besøkende få mulighet til å ta del i fotoutstillinga
”Jeg fant en kasse på låven.”
Utstillinga er tidligere vist
på Trøndelag Folkemuseum
Sverresborg.
Dette er ei ganske unik
fotoutstilling. Som tittelen
sier, ble glassplater og negativer funnet ”i ei eske på låven”
og forært museet. Bildene er
tatt av Arnt Arntson Havdal
på første halvdel av 1900-tallet. Bildene viser hverdagslivet
i Rennebu for hundre år siden.
Motivene er tatt i naturlige omgivelser, er maleriske betraktninger
av landskap og dokumentariske

fotografier fra arbeid, hverdag,
- sorg og fest, heter det i museets beskrivelse av utstillinga.
Ansvarlig for billedarkivet ved
Folkemuseet, - Dino Makridis,
sier bildene har høy teknisk
kvalitet.
- Det er tydelig at denne
fotografen hadde et veldig
godt øye for det materialet han
jobbet med. Jeg er rett og slett
forelsket i disse bildene, uttalte han da utstillinga ble vist i
Trondheim.
Utstillinga er opprinnelig
på 20 bilder. Bildene er framkalt i stort format på 140x100.
Av plasshensyn må de derfor
vises i to omganger i galleriet i
Gisnadalen.
Åpningsutstilling og
Natursted
Offisiell åpning av galleriet
vil foregå under martnashelga i
august. Da stiller Elling Reitan
ut i galleriet, samtidig som Jarle
Farmen, Steinar Garberg og Eli
Stav viser malerier, skulpturer
og kunsthåndverk i de andre
seterhusene.
Søndag samme helg, vil det
også bli offisiell åpning av et
såkalt Natursted. Verden har
etter hvert forstått at mennesket må leve i harmoni med
naturen. Det norske øko-filosofiske miljøet har vist verden vei. Arne Næss, Sigmund
Kvaløy
Setreng,
Øystein
Dahle, Finn Wagle og Børge
har sammen med mange
andre lagt ned et stort engasjement. En av de sterkeste
forsvarerne av naturvennlige
levemåter har vært naturfilosof
Nils Faarlund. På åpninga vil

Faarlund foredra om Kunstens
inspirasjon for naturfilosofien.
Sammen må vi skape et rikt
liv med enkle midler, refererer
Børge.
Unni og Børge ønsker
alle velkommen til å ta turen
til Håggåsetra for å oppleve
næringsrikt Kulturbeite. Du kan
komme på dagsbesøk - eller
leie seterhusene for lengre
opphold eller til arrangement.
Vertskapet
er
selvsagt
ekstra spente på mottakelsen
av det nye fjellgalleriet.
– Publikum har vært utrolig flinke til å besøke tidligere
arrangementer. Det gir oss
både lyst og energi til å utvikle
prosjektet videre. Galleriet er
et resultat av lysten til å skape
noe nytt, noe som andre kan ta
del i, forteller eierne.
- Tilbakemeldinger vi har
fått, tyder på at folk setter
pris på det vi gjør. Derfor har
vi håp om at både gamle og
nye besøkende vil dukke opp.
Setervollen, de gamle husene og den vakre dalen gir en
spesiell ramme og opplevelse
mange verdsetter og ser kvaliteter i.
Vi anbefaler så absolutt et
besøk på setra og det nye
galleriet!

Rennebunytt
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Magisk innledning i

Innset kirke

Onsdag 15. august kl 20.00

Marthe Valle
Foto: D. Vold

Foto: Bernt Kulseth

med Sturla Eide og Øivind Farmen
Billetter kr 290,Billettsalg: Martnaskontoret i
Birkabygget Berkåk
tlf. 902 00 805

Clearwaters
Samfunnssalen, Berkåk
Fredag 17. august
Dørene åpner kl. 21
– på scenen kl. 22

Creedence Night
Elektronisk gavekort
Ypperlig gave - lades med ønsket
beløp, og kan brukes i alle
terminaler på martnasområdet.

Inngang kr 250,- 18-årsgrense
Billettsalg:
- Martnaskontoret
Birkabygget
tlf. 902 00 805
- Bygdasenteret
Berkåk
tlf. 72 42 77 05

T-skjorter og handlebag
i salg på Martnaskontoret

Kulturopplevelser for hele familien
Berkåk, Sør-Trøndelag, 17. – 19. august 2012
Du finner oppdatert informasjon om blant annet utstillere, temaaktiviteter og kulturprogram på

www.rennebumartnan.no
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Åpningstider

Fredag 17. august kl. 11–20
Lørdag 18. august kl. 10–18
Søndag 19. august kl. 10–18

Priser

Dagsbillett voksne kr 150,3-dagerspass kr 350,Alle under 16 år gratis
Gratis parkering

Mari stiller ut i Frivillighuset
Mari Vold er utdannet fotograf ved Norsk Fotofagskole, og
for tiden arbeider hun i et vikariat som pressefotograf hos
Adresseavisen. Fra 12. juni kan du se noen av bildene hennes
utstilt i Frivillighuset på Berkåk.

Rennebu og Oppdal har blitt
Sør-Trøndelags viktigste hytteregion med tilsammen 5.016
hytter.

Bildene Mari Vold stiller ut på Frivillighuset er bilder hun har arbeidet med på
fritiden - i grenseland mellom kunst og mote. Hun har benyttet modeller fra Trend
models i Trondheim, og den éne serien er tatt i studio og den andre i lokalene til
UFFA etter brannen. Et artig poeng er også at frisør Kristin Lium fra Rennebu har
vært stylist på den éne serien.
Spennende fag
Mari har arbeidet en del med mote, men i det siste har hun oppdaget en ny og
spennende side ved fotofaget, som pressefotograf i Adresseavisen.
— Det er artig og spennende å komme på jobb uten å vite hva du skal gjøre,
sier Mari.
Første utstilling
— Det er første gang jeg har utstilling, og jeg synes derfor det er litt skummelt.
Men, det er koselig at de ville ha utstilling her på Berkåk, og jeg gleder meg også,
sier Mari.
Utstillingen er også en salgsutstilling, og den åpner tirsdag 12. juni kl 17.45
i Frivillighuset. Det blir langåpent torsdag den 14., og lørdag den 16. blir utstillingen åpen mellom kl 11 -14. Utenom det blir den åpen i vanlig åpningstid for
Frivilligsentralen, og den blir åpen til og med torsdag 28. juni.
Vil du se flere bilder av Mari, kan du gå inn på http://marivold.tumblr.com
Av Dagfinn Vold

Sør-Trøndelags
viktigste
hytteregion

Mari Vold synes det er
både spennende og litt skummelt å
ha uttilling med egne fotografier i
Frivillighuset på Berkåk.

I løpet av fjoråret ble det bygd
126 nye hytter i Oppdal, og med det
har Oppdal passert Røros som SørTrøndelags største hyttekommune.
Totalt 3.219 hytter er registrert i Oppdal
ved utgangen av fjoråret, mot 3.144 på
Røros. Rennebu hadde også en positiv
utvikling i antall hytter i løpet av 2011,
og det totale antallet i vår kommune er
nå 1.797 hytter.
— Oppdal
og Rennebu
har jo en del
sammenfallende hyttebebyggelse,
og med de
nye
tallene
som nå er
lagt fram, blir
dette etter min mening helt klart SørTrøndelags viktigste hytteregion, sier
næringsrådgiver Jan Bredeveien.
Store ringvirkninger
Hytteutbyggingen i regionen har
også store ringvirkninger for handelsstanden og det øvrige næringslivet.
— For det første betyr dette mange
arbeidsplasser i byggenæringen, og i
tillegg har mange tjenesteleverandører
hytteeierne som sin viktigste kundegruppe, sier Bredeveien. Når det gjelder handelsnæringen nyter også disse
svært godt av fritidsbeboerne. I Oppdal
omsettes det varer for nesten 100.000 kr
per innbygger hvert år, og dette er det
høyeste tallet for hele Sør-Trøndelag.
— Hytteeierne skal ha en stor del
av æren for dette, og tallet viser at de
handler lokalt når de er på hytta, sier
Bredeveien. For Rennebu sin del er ikke
tallet like høyt, og det skyldes jo for en
stor del at det ikke er like utbygd med
ulike typer butikker i vår kommune.
— Alt i alt synes jeg statistikken
for fjoråret var svært positiv for både
Rennebu og Oppdal, og jeg håper og
tror at veksten i hyttemarkedet fortsetter å ha positive ringvirkninger for
næringslivet her i regionen, avslutter en
optimistisk Bredeveien.
Av Mona Schjølset

Midtsommerkaffe på Torget
Frivilligsentralen, Rennebu 3000 og Tilflyttergruppen arrangerer også i
år Midtsommerkaffe på torget den 30. juni fra kl 12.00, der liv og røre
på torget står i fokus.
Det legges opp til et familievennlig program, der det samtidig gjøres litt ekstra
stas på nye tilflyttere i kommunen. Disse vil bli spesielt invitert, og får gratis kaffe
og noe å bite i. I løpet av dagen vil det bli både trylleshow, musikalske innslag,
arbeidsverksted for barn der de kan lære seg ballongtriks, loppemarked og forskjellig annet. Hong Kong House selger kaffe, lapper og vårruller, og næringslivet
er oppfordret til å ha sommerlige priser. Inja Kant har bodd i Rennebu i sju måneder, og hun vil ha en utstilling med bilder fra livet sitt i Moskva og Sibir. Selv om
man denne dagen ønsker å sette litt ekstra fokus på tilflytterne, presiserer arrangørene at programmet vil passe for alle, og oppfordrer både hyttefolk og fastboende
til å møte opp til en sosial og artig dag på torget.
Inja Kant, Angela Gobbens og Maj Britt Svorkdal Hess
ser på bilder som Inja skal stille ut i Frivillighuset.

Rennebunytt
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Rennebua AS
Rennebus husflidsutsalg, tlf 72 42 61 51

Mange fine sommerklær
Masse bukser kr 200

Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen
Kosbergveien, 7391 Rennebu
mob 948 56 836
malingogmurpussjvm@hotmail.com

Vi har mønster
og garn til
sommerstrikking

Velkommen til en trivelig
sommerhandel i butikken vår!
Vi kan tilby et stort varespekter – Dagligvarer
Faghandel – Tipping – Propan – Sanitærbark

Vi leverer LED-lys av god kvalitet
til en fornuftig pris.

Åpningstider: mand-fred 9-19 / lørdag 9-18
Post og Bank i butikk

Våre produkter er rettet mot både det
private og offentlige marked
- både til industri og i hus og hjem.

Coop Kvikne, tlf 62 48 40 13

Martin Kosberg, Berkåk, 7391 RENNEBU
Tlf 926 43 668

Post i butikk

Bruktbilsalg
Merke

Regår

Toyota Hi ace 4x4
Toyota Hi Ace 4x4
Toyota Hi ace
Mitsubishi L200
Ford Mondeo stv
Toyota Avensis Stv
Valtra m130 laster
Toyota Hi Ace 4x4
Opel Combo
VW Passat 4 motion
Valtra N111 Q 55 Laster
Valtra M120 Q55 Laster
John Deere 6330 Q 45
Suzuki XL 7
VW Passat stv 4 motion
VW Caravelle 8 Seter
Peugeot 406 Stv
Audi A4 Avant
Skoda Octavia 4x4 stv
VW Caravelle, 6 seter
MB S 200 cdi Stv
Skoda Octavia 4x4Stv
Toyota Avensis Stv

2006
D4D
Sølv
100000
2001
2,4 TD
Hvit
225000
1998
2,4 td
Blå
250000
2000
2,5 Tdi Grønn/Sølv250000
2001
25,0 Tdi Blå
109000
2011
D4D
Grå
35000
2006		
Grønn 4000 t
2006
D4D
Rød
90000
2003
1,7 TD
Blå
90000
2003
1,9Tdi
Grønn 245000
2009
4x4
Rød
3000 T
2005
4x4
Sølv
2880 T
2010
4x4
Grønn 800 T
2006
2,0 TDI Svart
85000
2002
1,9 Tdi		
220000
2004
2,5 tdi
Svart 155000
2000
2,0 Hdi Sølv
172000
2003
1,9 Tdi
Sølv
155000
2007
1,9 tdi
Sølv
160000
1998
2,5 TDI Svart 240000
2004
Cdi
Blå
212000
2001
1,9 tdi
Grønn 185000
2005
1,8
Sølv
140000

Motor

Farge

KM Salgspris

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

2512 Kvikne - Tlf 952 88 834/913 23 319
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119000
79000
45000
105000
85000
275000
345000
135000
49000
110000
390000
325000
465000
159000
98000
289000
65000
125000
165000
75000
110000
89000
115000

Leiekjøring innen
landbruk og lett anlegg!
Vårt mål er god tilgjengelighet og god service!
Konkurransedyktige priser!

• Grashøsting (slått, raking, pressing)
• Transport (grus, rundball ol.)
• Kalkspredning (for Visnes Kalk)
• Husdyrgjødsel (12 m3 vacumvogn)
• Gravearbeid (8 tonns maskin)

Jan Eirik Holden 918 15 047
Einar Holden 975 08 544
www.sundsetgard.no

Laksesesongen er igang
Fredag 1. juni gikk startskuddet for årets laksesesong, og de første to laksene på Aunan ble
landet tidlig om morgenen.
Rennebunytt hadde avtale med Vegard Heggem om å ta en tur
i laksevaldet Pollen på Grindal tidlig fredag morgen. Da vi startet hjemmefra var det to minusgrader og isskraping - og lite som
minnet om sommerens store fiskeeventyr.
Kaldt var det også da vi kom ned til elva. Der kom etter hvert
fiskerne på plass, og brått glemte en at det var kaldt. Fiskestanga
til Roar Arnstad, bosatt i Oslo men opprinnelig fra NordTrøndelag, begynte å bøye seg kraftig. Lakseguide Krister Hoel
kom til med håven, og etter litt kamp ble det landet en laks på
4,5 kg. Etter det tok David Rönnberg fra Bringwell i Sverige over
Arnstads fiskeplass, og etter kort tid var spenningen i gang igjen.
Denne laksen tok det litt lengre tid å få i land, men Rönnberg var
meget godt fornøyd med en laks på 7,9 kg. En knallstart på dagen
både for fiskerne og for vallutleier Aunan.
Arnstad og Rönnberg tilhørte en gruppe på 10 personer fra
selskapet Validus som er på Aunan i to døgn, og begge har vært
på Aunan tidligere. Validus har hatt turer til Aunan i ni år, og har
etter hvert fått et godt forhold til Orkla og vertskapet på Aunan.
— Det er fascinerende og spennende med laksefiske, og jeg
trives veldig godt ute i naturen, forteller Roar Arnstad. Han har
hytte på Sørlandet, og dermed blir det mest sjøfiske, men ettersom han har røtter i Trøndelag synes han det er veldig stas å
komme opp hit å fiske.
Vegard Heggem, eier av Aunan, er alltid spent på starten av
laksesesongen - får de laks og hvilken størrelse er det på laksen.
Mange har i år antydet at det kanskje blir en sesong med storlaks,
men Heggem synes det er for tidlig å uttale seg noe om det ennå.
Han var imidlertid glad for at den første fisketuren ble så vellykket, selv om været ikke var det aller best.
Regler for fiske etter anadrome laksefisk i Orkla 2012,
se www.orklaguiden.no
Av Dagfinn Vold
Øverst: David Rönnberg og
Roar Arnstad viser stolt frem
sin fangst tatt tidlig om morgenen 1. mai - henholdsivs 7,9 kg
og 4,5 kg.

T.h.: Kaffekos i gapahuken hører
med. Vegard Heggem kom nedom en tur, og ellers står Roar
Arnstad og Krister Hoel ved
bålet. David Rönnberg
sitter bak.
Lengst t.h.: En stolt Roar
Arnstad holder opp sin laks
sammen med guide Krister
Hoel.

Fjellfiske - med ett fiskekort

Det har i mange år vært etterspurt kjøp av fiskekort i Rennebu. Rennebu Utmarksråd
har derfor i lang tid jobbet med et prosjekt for å få på plass et felles fiskekort for hele
Rennebu. Styret i Rennebu utmarksråd presenterte på årsmøtet den 23. mai et forslag
for felles fiskekort i Rennebu – Rennebukortet, og det ble vedtatt et felles kort.
Alle andre steder hvor dette er gjennomført, har vist at inntektene til rettighetshaverne har økt, og ett viktig
grunnprinsipp er at alle grunneierlag kan fortsette å selge kort som i dag. Felleskortet er noe som kommer i tillegg til dagens kortsalg og skal gjelde stang- og oterfiske som dekker hele Rennebu. Felleskortet gjelder ikke for
lakseførende vassdrag og ordningen trer i kraft allerede denne sesongen. Det er tenkt at kortet skal selges som
et familiekort, weekendkort til enkeltpersoner og årskort. Barn under 16 år fisker gratis, jfr. lovverket. Det blir
kortsalg mot provisjon, og salget vil foregå via SMS og internett samt lokale utsalgssteder i bygda. Dette blir en
frivillig ordning og vi håper at alle i Rennebu vil bli med på dette, sier sekretær i Rennebu Utmarksråd Svein Erik
Morseth.
Rennebu Utmarksråd vil stå for administrasjonen av kortsalget og inntekter fra og med sommeren 2012 settes
på sperret konto inntil fordelingsnøkkel er godkjent av andelseierne av felleskortet. Det vil bli utarbeidet kart over
hvilke områder fiskekortet gjelder. Oppdatert kart vil til enhver tid ligg på Rennebu Utmarksråd sin hjemmeside
og kan skrives ut derfra.
For mere informasjon om fjellfiske i Rennebu, se www.utmarksradet.no
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Godt tilrettelagt for
fantastiske sykkelturer

Kleva - Jøldalshytta

Ta av fra Rv 700 på Grindal og kjør på gamle Nerskogsveien opp bakkene (skiltet Vognild). Ta av til høyre på toppen av bakkene etter
drøye to kilometer. Her er det skiltet Jøldalshytta, og etter hvert kommer du til Jøldalsveien som er bomvei.
Fra parkeringsplassen på Kleva er det fint å gå eller sykle etter traktorveien inn til
Jøldalshytta. Turen innover fra Kleva til Jøldalshytta går gjennom lett og åpent terreng. Du
passerer flere gamle sætervoller, den første du kommer til er Jølhaugen. Det er en fin tur
både sommer og vinter. Jøldalshytta er bemannet deler av året, og er en svært hyggelig overnattingsmulighet i fjellheimen.
Jøldalshytta er en fin
stopp for sykkelturen,
der du kan kjøpe middag. Ellers kan du fortsette videre innover mot
Svartådalen - en fantastisk sykkeltur.

Sigrid vant sykkelen!
Etter ei pinsehelg med sol fra skyfri himmel, var det regn i lufta og bare noen få plussgrader da siste løp i sykkelkarusellen
skulle avvikles på Berkåk 2. pinsedag.
Men, som kjent - det finnes ikke dårlig vær... 116 deltagere stilte til start, og
gjennomførte i upåklagelig stil!
— Totalt har 245 deltagere vært med i ett eller flere løp denne sesongen, og det
er faktisk nøyaktig samme antall som i fjor, opplyste speaker Jon Einar Værnes.
I forbindelse med sykkelkarusellen har Esso Berkåk og Intersport Oppdal også
denne gangen sponset en sykkel som trekkes blant deltagerne etter det siste løpet.
Den heldige vinner denne gangen ble Sigrid Hamre Gunnes, som var strålende
fornøyd med uttellingen etter årets sykkelkarusell! I tillegg til sykkel har det også
etter hvert løp blitt trukket ut to heldige vinnere, som har fått hvert sitt gavekort
pålydende kr 1.000,- fra Intersport Oppdal.
Sigrid Hamre Gunnes blir gratulert som vinner
av sykkelpremien av Lars Rokkones.
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Halland camping - Undal Verk - Berkåk

Halland Camping øst for E6, sju kilometer nord for Berkåk, er utgangspunktet for denne fine turen langs Holtveien via Undal Verk til Berkåk.
Fra campingen går veien rett sørover under jernbanen ved Valøkkja, som er et tidligere anleggsområde i forbindelse med bygginga av Dovrebanen først på 1900-tallet. Fra Valøkkja er det noe
stigning oppover mot Gravakslan, som ifølge nedtegnelser hadde første bosetting så tidlig som på
1600-tallet.
I dag eies eiendommene av gårdene Grøtan og Gunnes. Fra Gravakslan har du fin utsikt mot
Ilfjellet. Videre går Holtveien forbi Slette og i retning Døvatnet. Ta av fra Holtveien og ned mot Undal
Verk. Du kan også gå stien fra Slette langs Skauma til Undal Verk. Undal verk var ei kobberkisgruve
som ble satt i drift i 1659. Gruva har ikke vært i drift siden 1971.
Turen egner seg godt som sykkeltur, og om vinteren kjøres det opp skispor i området. Turen kan
også gjennomføres som rundtur hvis en følger Træthaugveien langs jernbanen fra Berkåk og nordover.

Granasjøen rundt

Sykkelturen Granasjøen rundt kan starte hvor
som helst langs ruta, men et godt egnet utgangspunkt for turen er kiosken ved demningen. Her er
det gode parkeringsmuligheter.
Dette er en merket rundtur i skogsterreng og langs bilvei. Løypa går langs flere gamle sæterområder i området
Stamnessætrin – Leverdalen på den ene siden av Granasjøen, og
langs fylkesveien på andre siden. Langs hele turen har du flott
utsikt – både i retning Nerskogsgrenda og Trollheimen, Ilfjellet og
Ramsfjellet.
Når du kjører fra Leverdalen mot Nerskogen kan du se Svarthetta i
det fjerne.

Rennebunytt
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Nerskogen
kapell 50 år
Søndag 2. september er det 50 år siden
Nerskogen kapell ble
innvigd. Det blir markert med jubileumsgudstjeneste og deretter samling i Fjellheim.

Om kulturminner
Et kulturminne er et konkret, synlig spor etter eldre tiders liv og
virke, kan vi lese på snl.no. Etter som tidene nå skifter hurtig, legges
det i våre dager gjerne andre kriterier til grunn for hva som regnes
som et kulturminne enn for 100 år siden, og kulturhistorisk verdifulle
gjenstander, byggverk og anlegg av nyere dato vil også kunne oppnå
vernestatus.
Hva slags kulturminner finner vi i Rennebu, og hvilken betydning
har de? Og hva har Riksantikvaren og løs maling med dette å gjøre?

Bildet er fra arbeidet i 1962.
”Bureisningsprest” Ola Røkke
så at malerne hadde mye å gjøre
i innspurten for å få kapellet
ferdig, og fant derfor frem
malerfrakken og penselen.
Etter hvert som Nerskogsamfunnet vokste frem, ble
spørsmålet om bygda skulle
få sin egen kirke reist. I 1957
skriver Arnt Lånke et stykke
i Adresseavisen med tittel:
Reis en kirke på Nerskogen. I
menighetsbladet skriver prest
Stubbraaten samme år at ”vi
ser det slik at tiden nå er kommet”. Man ble enige om å sette igang, og Tore Røv ble gitt i
oppdrag å være byggmester.
Tomten ble ryddet, arbeidet
kom i gang og mye av arbeidet
ble gjort på dugnad. Først på
våren 1962 var huset klart til
å bli tatt i bruk, og 2. september 1962 ble kapellet vigslet av
biskop Tord Godal. Godal, ordfører Jens P. Flå, mange prester
og inviterte gjester gikk i prosesjon fra Fjellheim til kapellet. Lokal prest var Odd Stene,
og Rennebu misjonskor bidro
med sang.
Pengebidragene til byggingen hadde vært på kr 133
775. Det var gitt tømmer for kr
25 000 og det var utført dugnadsarbeid for kr 10 500. Prest
Stubbraaten konkluderte med
at Nerskogen hadde fått et
pent, tjenlig og rimelig kapell.

Bildet er fra arbeidet i 1962.
Maler Arne Hårstad, snekkerne Ola Hoel og Martin Voll
og malerne Svein Gunnes og
Gunnar Vold.
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Fra tid til annen dukker
begrepet kulturminnevern opp
i media. For enkelte er dette
noe man ikke har noe forhold
til, eller interesse av. For andre
er dette et tema som opptar
en, enten fordi man er interessert i tematikken eller fordi
man står mitt oppe i det, mer
eller mindre frivillig. Noen har
kulturminnevern som hobby,
enten gjennom medlemsskap
i ulike foreninger, et historielag
for eksempel, eller fordi man
liker å pusle med restaurering
av gamle hus. Andre føler det
påtvunget som eier av hus
eller gårdsanlegg som det fra
offentlige instanser hviler en
vernebestemmelse over. Med
bakgrunn i dette vil mange
oppleve vern av kulturminner som utelukkende positivt,
mens andre opplever det som
hemmende og demotiverende.

ansvar for fylkeskommunenes
og Sametingets arbeid med
kulturminner,
kulturmiljøer
og landskap, kan vi lese på
Riksantikvarens nettsider. Lov
om kulturminner av 1978, revidert 2001, samler flere eldre
lover fra tidlig i forrige århundre, og regulerer vårt forhold
til faste og løse kulturminner,
skipsfunn og arkitektoniske
og kulturhistorisk verdifulle
bygninger og anlegg. Der
heter det blant annet at kulturminner fra før året 1537,
samt samiske kulturminner
eldre enn 100 år automatisk blir fredet, og at det er
Riksantikvarens oppgave å frede aktuelle kulturminner. Faste
kulturminner fra etter 1537 og
midlertidige fredninger er et
fylkeskommunalt ansvar, mens
samiske kulturminner forøvrig
er Sametingets ansvar.

Kulturminner
Det er ulike definisjoner av
hva et kulturminne er. Begrepet
fortidsminne brukes også, og
dette gir oss en pekepinn i retning av at det handler om ting
fra «gamle dager». De fleste
av oss er i en eller annen form
interessert i vår historie, enten
det er konkrete gjenstander,
eller fortellinger og hendelser.
Det vil naturligvis være uenighet om hvilke ting det er verdt
å ta vare på for ettertiden,
men hovedfokus for kulturminnevernet må likevel være
å ta vare på et representativt
utvalg av faste kulturminner
(hus, spor etter boplasser, veifar, gravplasser, helleristninger
o.l.) og løse kulturminner (redskaper, våpen, innbo o.l.) fra
vår felles historie, både fordi
slike ting har verdi i seg selv,
og fordi det er verdifullt inn i
framtiden. For hvordan kan vi
vite hvor vi skal gå hvis vi ikke
vet hvor vi har vært?

I Rennebu har vi en rekke
automatisk fredede lokaliteter
rundt om i hele kommunen.
Dette er for eksempel gravplasser fra jernalderen og middelalderen. Disse er ikke alltid
like lette å få øye på, da man
ofte ikke tenker at en jordhaug
eller steinrøys er noe spesielt, men vet man hvor man
skal lete og hva man skal se
etter, er det mye spennende å
oppleve rundt omkring i kulturlandskapet vårt og naturområdene våre. Jeg husker at
jeg som ungdomsskoleelev på
1980-tallet var med og ryddet
kvist i gravfeltet ved Kjønnan,
og at vi gjennom dette fikk
formidlet litt av historien om
vår egen bygd. Som tenåringer var vi kanskje ikke så
entusiastiske til dette arbeidet,
men ofte når jeg kjører forbi

I Norge er vern av kulturminner lagt under Miljøverndepartementet, og den
faglige rådgiveren for departementet i kulturminnepolitikken er Direktoratet for
kulturminneforvaltning, kalt
Riksantikvaren. Dette statlige
embetet ble opprettet i 1912,
og har følgelig jubileum i år!
Riksantikvaren har ansvar for
at den statlige kulturminnepolitikken blir gjennomført,
og har et overordnet faglig

der i dag, tenker jeg på at jeg
har vært med og bidratt til at
dette området i dag er ryddet
for skog og synlig for veifarende. Om det har bidratt til
min interesse for historie og
kulturminner skal være usagt,
men sikkert er i allefall at vi
ikke tok skade av å bidra til
samfunnet gjennom å dra litt
kvist i dunger denne dagen.
I området rundt Nerskogen
finner vi flere samiske kulturminner, og rundt omkring i
hele bygda finnes spor etter
både tjærebrenning, kullframstilling og noen plasser også
jernmalmutvinning.
Dette
vitner om driftige mennesker
som visste å utnytte de ressurser som naturen hadde å tilby.
Etterhvert som vi nærmer oss
vår egen tid har vi også kulturminner som er lettere å se
og dermed verdsette, siden vi
kan ha et mer konkret forhold
til dem. Et kulturminne behøver absolutt ikke være fredet
av Riksantikvaren for å være
interessant. Alt som forteller
oss noe om fortida vår, både
som nasjon, bygd og individ
er et kulturminne i den forstand at det er noe som er
laget en gang, som er bevart
og som dermed har noe å fortelle oss. På individnivå vil en
pynte- eller nyttegjenstand,
det være seg et smykke eller ei
sleiv fra oldemors dager være
et kulturminne, i tillegg til å
være et personlig minne og
klenodium. På bygdanivå vil
godt bevarte gardsanlegg og
sætergrender,
brukonstruksjoner, vassverk eller smeltehytter være verdifulle vitner
om tidligere tider. I Rennebu
har vi også fantastiske kulturminner av nasjonal betydning

Gravfeltet i Kjønnmoen er ryddet og har informasjonsplakat.

blant annet i flere av våre kirkebygg og stasjonsbygg, samt
jernbane- og veianlegg gjennom kommunen. Rennebu
som kraftkommune bidrar til
det moderne Norges velferd,
og i denne sammenhengen vil
sporene fra kraftutbygging og
-produksjon også være kulturminner.
Et konkret eksempel
Det følgende er basert på en
samtale med Hanne Moltubakk
Kempton og Anne Apalnes
Ørnhøi, begge malerikonservatorer hos Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), som
er et forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale
kulturminner.
I den andre enden av kulturminneskalaen,
iallefall
rent størrelsesmessig, er et
krusifiks en ting kulturminnevernere interesserer seg
for. I slutten av januar møtte
jeg de to representantene
fra NIKU i Rennebu kirke.
De besøkte kirken for å studere krusifikset over kordøren for å kunne sammenligne
det med krusifikset i Kvikne
kirke samt to krusifikser fra
Horg, som nå befinner seg i
Vitenskapsmuseets
samlinger i Trondheim. Alle disse
krusifiksene
stammer
fra
slutten av 1100-tallet eller
tidlig på 1200-tallet og er
dermed fra middelalderen.
Utgangspunktet for sammenligningene er NIKUs arbeid
på krusifikset i Kvikne kirke
våren 2011. Der ble treskulpturen undersøkt og behandlet
i laboraturium, og satt i stand
for å kunne glede kirkebesøkende i framtiden. Ved slike
undersøkelser søker man å
avdekke nye opplysninger om
skulpturens alder, opprinnelse,
originale bemaling og treverkets befatning. Som så mange
andre tilsvarende kunstverk
er også krusifikset fra Kvikne
overmalt, og de originale fargene er ikke lenger synlige.
Gjennom sine undersøkelser
danner konservatorene seg et
bilde av hvordan det opprinnelig kan ha sett ut i middelalderen. Det ble også avslørt
at skulpturen var annerledes
sammensatt enn tidligere
antatt. Slik informasjon kan si
noe om datidens håndverktradisjoner, og man kan benytte
slik informasjon til å gruppere
gjenstander og si noe om et
eventuelt felles opphav. Siden
man oppdaget nye sider ved
Kvikne-krusifikset ville man
også undersøke de tre andre
krusifiksene som man tidligere
har sett i sammenheng med
det fra Kvikne. Man har nemlig
sett disse å være så teknisk like
at de har blitt antatt å kunne
stamme fra det samme verkstedet i Trondheimsområdet.
Konklusjonene av undersøkelsene ble presentert på en kon-

og riksantikvar

Bygdetundagen på
Haugen Gård
Tradisjonen tro arrangerer Rennebu Historielag
og Rennebu Bygdemuseum
også i år Bygdakveld på
Haugen
Bygdemuseum.
Arrangementet går av stabelen
søndag 24. juni.

- Vi har prøvd å legge opp
et program med mye sang og
musikk, og samtidig en del
humoristiske innslag, forteller
Arnfinn Engen, som er leder i
Rennebu Historielag. Museet
blir åpent fra kl. 16.00, og da er
det omvisere på plass i alle rom
og ute på tunet. - Klokka 19.00
starter programmet og da er
det Skaun artigkalleri som
starter. Utover kvelden blir
det blant annet korsang, prolog, trekkspillmusikk, natursti
og skillingsviser, reklamerer
Arnfinn Engen.
”Innahuses” blir det strikking, og strikkekyndige vil
demonstrere og vise frem
strikking av votter i ulike teknikker.
Kulturminnevernere mener at krusfikset i Rennebu kirke stammer fra engang mellom 1180 og 1200.
feranse om bemalt skulptur i
Glasgow i Skottland i april, og
jeg håper å kunne omtale disse
ved en senere anledning. Dette
forteller oss at vi i Rennebu
finner kulturminner som vekker internasjonal interesse!
Da jeg møtte konservatorene
i kirka sto den ene i en stige
og gransket treskulpturen med
lupe og lommelykt, og dokumenterte farger, form og teknikk med et digitalkamera.
Den andre satt ved datamaskinen og noterte det som ble
fortalt fra stigen. Det var en
lavmælt og konsentrert dialog mellom de to, men jeg fikk
med meg at de fortsatt mener
krusifikset stammer fra engang
mellom 1180 og 1200, og at de
ser ulikheter mellom vårt og
de andre undersøkte krusifiksene som setter spørsmåltegn
ved deres tidligere antatt samme opprinnelse. I samtalens
løp forteller de at også dette
krusifikset har vært overmalt
og at denne senere malingen
ble fjernet i perioden kirken
ble restaurert på 1950-tallet. Slik skulpturen framstår i
dag viser den en blanding av
opprinnelig og senere maling.
Noe uroet hører jeg de fortelle
at de har funnet områder med
løs maling på skulpturen, men
blir beroliget når de fortel-

ler at dette kan repareres av
en konservator på stedet. Og
her kommer Riksantikvaren
inn i bildet igjen. NIKU og
Riksantikvaren
samarbeider om tilstandsregistrering
av kirkekunst landet over, og
det kan høres ut som at disse to instansene kan slå seg
sammen og gjøre de nødvendige utbedringer også på denne treskulpturen. NIKU har
kompetanse, Riksantikvaren
har penger...
Når ble et kulturminne et
kulturminne?
Vi vet at man allerede i oldtiden, altså for et par tusenår
siden, var opptatt av minner fra fortiden, gjennom at
romerske keisere utstedte
dekreter til beskyttelse av datidens fortidsminner. Fra renessansen kjenner vi at både
verdslige og kirkelige ledere
samlet kunstgjenstander, og
søkte å bevare gamle bygninger, og vi ser gjennom dette de
første spor av vår tids museer.
På denne tiden var tilgangen
til samlingene svært begrenset,
men mange europeiske kunstsamlinger har sin rot i disse
private initiativene. Utover på
1800-tallet ble Hellas utsatt for
nærmest plyndring av kunstgjenstander, ved at særlig

britiske samlere tok med seg
mange kulturminner i form
av skulpturer og antikviteter
hjem til England. Hellas fikk
på grunn av dette på plass en
lovgivning rundt fortidsminner allerede i 1834. Utover
1800-tallet fikk flere europeiske land tilsvarende lovgivning,
og i Norge ble nasjonalromantikken og nasjonsbyggingen
avgjørende for vårt fokus på
våre egne kulturminner. I fortidsvernets spede start i Norge
på slutten av 1800-tallet var
fokuset på stavkirkene. Man
hadde på denne tiden revet de
fleste av de rundt 750 stavkirkene som ble reist i middelalderen. Maleren J.C. Dahl er
holdt for å være den som fikk
øynene opp for stavkirkenes
verdi og betydning for norsk
historie og arkitektur. Bønder
og byfolk i det ganske land
hadde begynt å se seg som en
nasjon av nordmenn, og man
fikk behov for å framheve sitt
lands historie og kultur. I dag
kan vi være glade for at man
startet dette vernearbeidet, og
at vi dermed har bevart 28 stavkirker rundt omkring i landet i
tillegg til mange andre byggverk og faste og løse kulturminner. Samtidig må vi kunne
se med forståelsens øyne på
folk rundt om i Norge, som

fram til vernearbeidet tok fatt
for fullt, så praktisk på det hele
og rev gamle hus som både
var for små og i bygningsteknisk dårlig forfatning for heller
å bygge nytt. Vi skal også ha
respekt for enkeltpersoners og
gruppers noe problematiske
syn på dette med kulturminnevern, da spesielt fredninger,
i dag, siden det kan oppleves
å legge store begrensninger
på en ønsket utvikling. Selv
om Riksantikvaren kan gi pengestøtte ved restaurering og
annet arbeide på fredede eiendommer, oppleves denne støtten ofte uforholdsmessig liten i
forhold til det man opplever å
måtte ofre.
Min konklusjon er likevel at
vi uten vern av våre kulturminner, både av gammel og nyere
dato, hadde stått fattig tilbake.
Derfor er det all grunn til å
ønske Riksantikvaren tillykke
med de 100 år, samtidig som vi
både lokalt og i større perspektiv heier fram alt og alle som
ser verdien i og har glede av å
ta vare på og formidle fortiden
videre inn i framtiden. Vi trenger alle et kart å gå etter!
Øystein Voll
kunsthistoriker@gmail.com

Det blir naturligvis anledning til å få kjøpt seg kaffe
og mat. – Programmet bør
vel inneholde noe for enhver
smak, så møt opp til en trivelig
kveld på Haugen, oppfordrer
Engen på vegne av arrangørene.

Fiske på
Kvikne?
Kvikne fjellstyre har et
meget godt fisketilbud ved
Litj-Hiåsjøen.
Vi har både hytte, båt og
garn. Hytteleie er på kr 50,- pr.
person pr. natt. Leie av båt og
inntil 6 garn koster kr 300,- pr
døgn (maks 3 garn pr. person
pr. natt). Nøkkel til garnbua
fås etter bestilling ved henvendelse til sekretær i Fjellstyret.
Fjellstyret oppfordrer fiskerne
om å levere rapport om fangstene.
— Tilbudet kan benyttes av alle. Hytta er enkel
med adkomst f.eks. via sti fra
Sverjesjøen eller Falningsjøen.
Litj-Hiåsjøen er betraktet som
et meget bra fiskevann, sier
sekretær Kristin Lund Austvik
i Kvikne Fjellstyre.
Bestilling skjer til kvikne@
fjellstyrene.no - tlf 992 74 943.
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Impex

• Kakkel- og steinovn
• Peis og vedovn
• Pipemuring og
rehabilitering
• Flislegging
• Mur og puss

Byggevarer Stokke
Innset, 7398 Rennebu
Tlf 950 96 245
impex@loqal.no
www.impexbygg.com

Sjekk når bilen din skal på

Naturopplevelser
på hesteryggen

periodisk (EU)-kontroll på
www.automester.no

• Rideturer fra Bulia, nord for Berkåk
• Weekendturer og dag-/kveldsturer
• bryllup, konfirmasjon, bursdager

Service og reparasjoner på alle bilmerker
Diagnoseutstyr til de fleste bilmerker.
PKK (EU) kontroll. Frontruteskifte/reparasjon.
Åpent fra kl 07.30 til 15.30.

Paul Paulsen, tlf 995 49 923
p_paulsen@hotmail.com
Kari Kvamme, tlf 416 04 884
caddykvamme@hotmail.com

BERKÅK BIL a.s
- autorisert bilverksted -

7391 BERKÅK - Tlf. 72 42 75 90

BULIA

Din lokale rørlegger
• Hytteprodukter gjennom Hyttetorget
• Varme- og sanitæranlegg
• Modernisering av bad
• Varmepumper
• Vann og energibrønner
Åpningstider:
Mandag-Fredag 08.00 - 16.00
Lørdag 10.00 - 13.00

Telefon butikk: 72 42 64 64
Vakttelefon: 464 49 272

Industriveien 4, 7391 Rennebu
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Trond er interessert i været
De fleste av oss har
en viss interesse for
været, og til alle tider
har folk funnet værtegn som kan si noe om
hvordan været kommer
til å bli framover.
Om vinteren ønsker vi oss
gjerne godt skiføre og stabile
snøforhold, og om sommeren
er det gjerne sol og badeliv
som har førsteprioritet, og ikke
minst godt onnavær for dem
som holder på med det.
Dagbok
En som nok er litt over
middels interessert i været
er Trond Bjerkaker, og siden
2003 har han ført dagbok over
temperatur, nedbørsmengde,
vindstyrke, vindretning, sol,
skyer og andre værforhold.
— Jeg har bestandig hatt
interesse for vær og værtegn,
og etter at jeg ble pensjonist
har jeg satt det litt mer i system
gjennom værbøkene mine, sier
Trond Bjerkaker. Interessen
for været er noe han har ført
videre til datteren Marit Alice,
så hvis noe blir glemt eller utelatt en dag hjelper hun til med
å holde oversikt over temperatur og nedbørsmengder.
Kona Astrid er naturligvis også
opptatt av været, og hjemme
hos det trivelige ekteparet i
Trondskogveien gjetter man
ikke bare på hvordan været
var i fjor, der slår man opp i
værbøkene og finner ut nøyaktig hvordan det var. - Det er
jo spennende å følge med, og
siden vi har vært gårdbrukere
i mange år, har det også vært
viktig å følge med på været,
smiler Astrid.
Nymånen spår været
Ifølge ekteparet Bjerkaker
kan nymånen gi en god pekepinn på hvordan været vil bli
framover.
— Hvis nymånen ligger sånn at man kan henge
en hatt på den, blir det dårlig
vær, forteller Trond. Sjansen
for godvær vil altså være størst
hvis nymånen står rett opp og
ned, så det er bare å begynne
å følge med, for ifølge Trond og
Astrid er dette et ganske sikkert værtegn.
Grønne fingre
I tillegg til å følge med
på været, har Trond også en
annen hobby han liker å holde på med, nemlig blomster
og planter. I hagen bak huset
har han et lite drivhus, der
det dyrkes fram både tomatplanter, paprika, ringblomster,
spanske margaritter, gazania
og forskjellig annet. Mange av
plantene har jeg inne i kjelleren om vinteren, og det er
bestandig spennende å se
om de klarer overgangen når
jeg planter dem ut igjen, sier

Trond. Enkelte år går dette
helt fint og andre år ikke fullt
så bra. Interessen for planter
og blomster har Trond hatt så
lenge han kan huske, og han
hadde egentlig planer om å bli
gartner. – Jeg gikk gartnerskolen først på 60- tallet, men en
del uforutsette omstendigheter gjorde at vi måtte hjem og
ta over gården i stedet, forteller han. Han fikk imidlertid
god bruk for det han hadde
lært på gartnerskolen, og i
en periode drev han og kona
også blomsterbutikken hjemme hos Grete Kosberg mens
hun hadde permisjon. Gården
Bjerkaker drev de helt fram til
de ble pensjonister først på 90tallet.

årene. På tampen av intervjuet
kommer imidlertid ekteparet
Bjerkaker med et annet værtegn som kan være noe foruroligende med tanke på årets
sommervær: - Hvis pinseuka
er kald, blir sommeren varm,
fastslår Trond. Skal man tro
denne spådommen kan det vel
derfor være fare for at vi hadde
litt for godt vær i uka før pinse,

og at det ikke blir riktig så godt
utover sommeren? Imidlertid
kan vi jo håpe at den gode statistikken for julimåneden slår
til også i år, og helt sikkert er
det i alle fall at vi uansett må ta
i mot det været som kommer
og gjøre det beste ut av det!
Av Mona Schjølset

Trond Bjerkaker har bestandig
hatt interesse for vær og værtegn, og etter at han ble
pensjonist har han satt det litt
mer i system gjennom værbøkene sine.

Interessen for planter og blomster har Trond hatt så lenge han
kan huske, og han hadde egentlig planer om å bli gartner.

Fire soldager i juli...
Man hører ofte folk klage
over at sommerværet blir dårligere og dårligere, men hvis vi
studerer statistikken litt nøye
er vel ikke dette helt tilfelle.
Ifølge Trond sine notater har
det de siste fire somrene, altså
fra 2008 – 2011, vært over 20
dager med sol i juli. Til sammenligning var det sommeren 2007 bare fire soldager
i juli, og det var den dårligste julimåneden i løpet av de
årene Trond har ført statistikk.
Gjennomsnittlig ser det ut til
å være rundt 15 dager med
sol i juli, mens det altså har
vært noe bedre de siste fire

Rennebunytt
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Din lokalbank

- alltid tilgjengelig

Snakk med oss!

Vi har åpent alle hverdager
i Meldal – på Løkken – på Berkåk

God
sommer
Husk reservekort til ferien!

Bonuspoeng

med Terra Gold og Vivo.
Du kan velge 4% bonus
på enten dagligvarer,
drivstoff, flyreiser,
sportsutstyr
eller klær og sko.
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Håper på 600 deltagere

Femti
seigmenn

Marit Bårdli, Tonje Bårdli,
Ståle Lund, Henriette Buhaug,
Jørgen Bårdli, Clive Packman
og Kasper B. Lund er medlemmer i Nerskogen sykkeklubb.
Sponsorer for klubben er: Powel,
Butikkfinans og Sportshuset
Melhus.

Nerskogsrittet arrangeres i
år for tredje gang, og arrangørene har et berettiget håp om
å sette ny deltagerrekord også
i år.
I fjor deltok 452 syklister,
og i år håper de mest optimistiske på oppimot 600 deltagere. – Vi er naturligvis avhengig
med full klaff både hva angår
været og alt annet hvis vi skal
nå dette målet, men uansett er
vi godt forberedt på å ta imot
alle de syklistene som måtte
komme, lover Kjetil Værnes på
vegne av arrangørstaben.

Velfungerende samarbeid
Som tidligere år er også
årets Nerskogsritt et samarbeid mellom Rennebu idrettslag, Oppdal sykkelklubb og
Nerskogen Grendalag, og
ifølge Værnes er dette et velfungerende samarbeid på
tvers av kommunegrensene.
Arrangørene har i år satset på
litt mer markedsføring gjennom Adresseavisen, og de er
spente på om dette vil gi positive utslag på deltagerantallet. – Vi har en stor målgruppe
blant trimmere og mosjonister,

En prat
med orførerne?

og disse håper vi å nå like godt
gjennom annonsering i dagspressen, forteller Værnes. I tillegg til Adresseavisen, annonseres det også i en del lokalaviser på Nordmøre. – Mange
herfra har hytte i Oppdal eller
Rennebu, og blant hyttefolket
er det mange ivrige syklister,
sier Værnes.
Nerskogen Sykkelklubb
Nylig ble også Nerskogen
sykkelklubb stiftet, og klubbens medlemmer er stort
sett folk med tilknytning til

Nerskogen. De fleste har
bosted i Trondheim, og her
har de faste treningskvelder både for damer og herrer. Ifølge leder Ståle Lund
er fokus for klubben mosjon
for alle som kan og vil sykle,
og i mai arrangerte klubben
sitt første sykkelritt for barn.
Klubben har også fått laget
egne drakter til sine medlemmer, og stiller naturligvis med
disse under årets Nerskogsritt.
Selv om medlemmene i klubben stort sett har tilknytning
til Nerskogen, ønsker de seg
også flere medlemmer med
bostedsadresse i Rennebu eller
Oppdalsområdet.
- Hvis vi får nok lokale
medlemmer, vil vi forsøke å få
til et treningstilbud her også,
så det er bare å ta kontakt hvis
du er interessert i sykling, oppfordrer Ståle Lund i Nerskogen
sykkelklubb.

Femti seigmenn på kaka,
kaffe og saft hadde Voll barnehage med seg da de besøkte
Svensgarden forleden. Jon
Kvam hadde nettopp fylt femti
år, og det ble skikkelig feiring
i solveggen sammen med barnehagelammet Lambi!
— Å gå på besøk i Svensgarden gir oss mulighet til å
erfare og bli kjent med deler av
en viktig næring i bygda vår. Et
eksempel på at nærmiljøet er
en ressurs for Voll barnehage,
sier Ragnhild Langegard.

Av Mona Schjølset

Til t
opp

s!

Lørdag 1. september ordførerne i
Oppdal og Rennebu - Ola Røtvei og Ola
T. Lånke vil være på Nerskogen Landhandel fra kl 12.00 for å slå av en prat
med hyttefolket.
Når du først er på Nerskogen anbefaler vi å
ta en tur innomfor å gjøre matinnkjøpene på
Nerskogen Landhandel - en butikk med
åpningstider tilpasset fritidsbeboerne som er
på besøk i helgene.
Mer informasjon om Nerskogen
		
www.nerskogen.net
		
www.nerskogsrittet.no
		
www.nerskogenlandhandel.no
		
www.tt.no

www.mediaprofil.no

Oppdal
kommune
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Eventyret i Trollheimen

Trekanten mellom Jøldalshytta, Trollheimshytta og
Gjevilvasshytta regnes av mange som selve klassikeren i Trollheimen. Den storslåtte og varierte
naturen faller i smak hos mange fjellvandrere.
Blant disse er Per Arne Kvåle og Atle Fagerholt fra
Fannrem, som tok turen ei tidlig septemberhelg i
2010. Konklusjonen er klar: De skal tilbake.

Kvåle og Fagerholt er begge ivrige fjellvandrere og markatravere. Sommers tid er de
jevnlig å finne på kveldsturer
hjemme i Ulvåsmarka, ofte flere ganger i uka. Interessen for
Trollheimen har kommet først i
senere tid, men til gjengjeld er
det blitt relativt jevnlige visitter i området de siste par åra.
Begge er imidlertid enige om
at det er turen rundt Trekanten
som huskes best.
Gjevilvasshytta
Trollheimen
viste
seg
fra sin beste side i det de
to turkameratene la ut fra
Gjevilvasshytta, grytidlig torsdag morgen. Høstfargene hadde latt vente på seg, men det
var klart, godt vær og nysnøen

lyste blidt fra toppen av Blåhø.
Etappen fra Gjevilvasshytta til
Trollheimshytta regnes som
den lengste og mest varierte
etappen hva terreng angår, og
mange velger derfor å ta denne først.
- Vi hadde planlagt turen i
lengre tid, og var ikke i tvil om
at vi skulle begynne ferden
her. Det skulle vise seg at det
var et riktig valg, konkluderer
Fagerholt.
I kartbøkene er denne
etappen beregnet å ta åtte
timer, men turkameratene fra
Fannrem er enige om at man
gjerne bør beregne noe lenger
tid.
- For normalt spreke fjellvandrere er det fullt mulig å
gå på åtte timer, men vi liker å

Jøldalshytta en fin sommerkveld - alltid god å komme til.

20

Rennebunytt

bruke tid på å se oss omkring
og nyte turen. I vårt tilfelle
brukte vi derfor en time ekstra
i forhold til angitt tid, forklarer
Fagerholt.
Trollheimshytta
Vel
framme
på
Trollheimshytta viste det seg at
turkameratene fra Orkdal var
de eneste gjestene den natta,
men de led så visst ingen nød
av den grunn.
- Vi fikk en hjertelig mottakelse av ei vertinne, tre tauser og en vaktmester. En varm
dusj, fulgt av treretters middag i peisestua, var på ingen
måte feil den kvelden, forteller
Fagerholt.
Trollheimshytta
er
Trondhjems
Turistforenings

første hytte i fjellet, og den eldste delen av hytta er over 100
år. Hytta ligger lunt til i storfuru- og bjørkelandskap, med
vid utsikt til fjellmassivene og
toppene som preger Folldalen.
Jøldalshytta
Etter en god natts søvn
våknet karene til regn og
skodde som lå langt nedover
fjellsidene. Denne dagen skulle ferden gå til Jøldalshytta via
Svartådalen. Det skulle vise
seg å være et mindre heldig
valg.
-Det er tungt å gå
Svartådalen når det er sleipt og
vått. Brorparten av veien går
langs en smal sauesti, med til
dels store steiner og tidvis tett
bjørkeskog. Neste gang velger

vi nok å gå over Geithetta, sier
Fagerholt.
Vel ute av den nederste
delen av dalen åpner landskapet seg, og man går gjennom
et frodig og vakkert seterlandskap. Herfra gjenstår kun sjarmøretappen til Jøldalshytta,
men på dette tidspunktet
begynte både Fagerholt og
Kvåle å merke turen på kroppen.
- Vi hadde alt for tunge
ryggsekker i forhold til hva vi
trengte. Det er gode tørkemuligheter på hyttene, så man
trenger ikke ta med mer enn
strengt tatt nødvendig. Gode
strømper får man imidlertid
aldri nok av. Sjokolade og nøtter er også et must, konkuderer Fagerholt.

Øversætrin i Svartådalen er et vakkert skue.

Tilbake til utgangspunktet
Om det var strømpene eller
skoene som gjorde utslaget
vites ikke sikkert. Men at følget
kunne vise til gnagsår av den
solide sorten ved ankomst på
Jøldalshytta, er ingen underdrivelse.
- Vi var halte begge to og
fikk tilbud fra en bekjent om
å gå fram på Kleva og ta bilen
hans der, og så kunne han gå
på Gjevilvasshytta og bli hentet av oss der. Men for oss var

det aldri tvil, vi avslo tilbudet. Mobbinga i ettertid ville
ikke vært til å holde ut, smiler
Fagerholt.
Slik hadde det seg at to
stivbeinte orkdalinger lørdag
morgen, mot alle odds, tok fatt
på turen tilbake til utgangspunktet på Gjevilvasshytta.
Det gikk smått, men det gikk
på et vis.
- Unnabakkene var verst.
Jeg var glad for hver motbakke,
forteller Fagerholt.

Den siste timen av turen
foregikk sidelengs, og estimert
tidsbruk på etappen nådde
uante dimensjoner.
Nye mål
Selv om siste del av turen
ble smertefull, er karene enige
om at det å gå Trekanten var
en uforglemmelig opplevelse som frister til gjentakelse.
Dragningen mot Trollheimen
er ikke blitt mindre, snarere
tvert imot. Og sommerens

Det er ingenting i veien med kosten på fjellhyttene i Trollheimen.
På Trollheimshytta serveres det treretters middag hver kveld.

turer er for lengst planlagt.
- De tre toppene på
Trollhetta skal forseres. I tillegg
blir det en tur på Snøhetta, forteller Fagerholt.
Han innrømmer at de har
latt seg inspirere av TV-serien
«Ingen grenser».
- Gnagsår og knær som
låser seg blir bare bagateller i
forhold til de handikappene
mange andre må forholde seg
til. Vi går på med friskt mot, og
tar det som en tur der veien er

Per Arne Kvåle
konstaterer at Svartådalen er
vill og krevende å gå i regnvær.

målet, avslutter han.
Av Merete Fossum

Resultatet etter tre dagers mars kjente på kroppen.
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Sommerblomster
ampler og roser mm

Margeritter

kr 35,Surfina

kr 59,Nytt fra Black Design
gardiner – gardinstang – lamper – skilt

Åpningstider:
man-fre 10-17
lør
10-14

Søndag 17. juni 2012
kl 12.00
52/18 km sykkelritt på Nerskogen i Rennebu.
Start og mål ved Granasjøen
Traséen går langs grus- og asfaltvei.
Premier til 1/3 i ungdomsklassene,
de tre beste i voksenklassene,
og til bestemann og bestedame.
Deltagerpremier og uttrekkspremier.

Nerskogen grendalag - Oppdal sykkelklubb - Rennebu IL
i samarbeid med

For mer informasjon: www.nerskogsrittet.no
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Berkåk - tlf 72 42 74 45

Ragnhild lager
ost på Jelsetra
10. juli flytter Ragnhild Nordbø på Jelsetra ved
Jøldalshytta, og da blir det melkegodsaker å få
kjøpt på setra.

Ragnhild Nordbø har i år med seg mest NRF-kyr, men det er
også to svart-sidet kyr som er med i tillegg til kviger og kalver.
Osteproduksjonen starter med en gang hun kommer på setra.
Den fantastisk gode Helmjelkosten trenger litt modning, og blir
ferdig etter 3-4 uker. En annen ostetype hun lager, magerost, blir
moden etter en måned.
Ellers lager Ragnhild rømme, youghurt, ferskost og fetaost
som er tilgjengelig for salg ganske raskt. Hun vil også koke brunost og songraut etter hvert.
— De som stikker innom setra for å handle er flest hyttefolk
som er på Jøldalen, og de som har hytte frem i Vaulan. Det er også
en del fotturister som kjøper med seg brunost - noe som de synes
er stas, sier Ranghild.
Nærheten til Jøldalshytta gjør at hun leverer både youghurt,
melk, surmelk, rømme og ferskost til turisthytta. — Det er greit
og verdifullt for oss å selge melk og yoghurt dit, og jeg tror det er
kjempebra for turisthytta å ha lokale melkeprodukter. Ragnhild
forteller vider at hun melker ca 70 liter for dagen i ca 7 uker, og
det meste blir brukt til ost.
De som ikke har anledning til å ta turen ut til Jelsetra, kan
utover høsten og vinteren stikke innom gården Jelan på Grindal
for en ostehandel.
Ragnhild har med seg søstera Turid som budeie, og de blir på
setra til mellom 20. og 25. august.

I pilegrimenes
fotefar
Som omtalt i forrige
Rennebunytt vil det
bli arrangert felles
vandring langs leden
den 10. juni kl 10.30.
Vi starter ved Havdal
skole og går ned til
Skjepphaugen.

Mer informasjon om Jelsetra finner du på
http://jelsetra.blogspot.no/
Denne gangen har vi med
oss Inger Lise Hammerfjell fra
Pilegrimsfellesskapet St.Olav,
som en slags åndelig leder
på ferden. Ellers vil Ragnhild
Borchsenius være med og orientere om ville vekster under
veis. Selvfølgelig vil vi også ha
med oss en lokal kjentmann,
denne gangen blir det Oddvar
Halgunset som for uten å ha
masse kunnskap, også har
ansvaret for rydding av denne
biten av pilegrimsleden.
Om ikke været svikter oss
fullstendig, så ligger det an til
en spennende tur.
- Pilegrimsutvalget
i Rennebu

Olavskleiva

Sangerstevne på Kvikne

Kvikne songlag skal arrangere årets stevne i NKØG (Norges korforbund Øvre Gauldal) helga 22. - 24.
juni.
Dette er et kjempearrangement for ei lita bygd, hvor vi får
besøk av ca. 350 sangere. Hele helga blir det mye aktivitet.
Henning Sommerro og John Pål Inderberg starter ”showet” med
konsert i Kvikne kirke fredag kveld, og der skal også Kvikne
songlag delta. Senere på kvelden blir det sankthansfeiring ved
Vollan gård, med levende musikk, sankthansbål og grilling.
Lørdag er det kirkekonsert for alle de 13 deltagerkora. Kirka
vår er dessverre for lita til å kunne benyttes som konsertarena i
en så stor målestokk, så konserten foregår i samfunnshuset. Det
kalles likevel kirkekonsert pga. repertoaret og fordi det bruker å
være en kirkekonsert på disse stevnene. Lørdag kveld er det festmiddag for alle deltagere, med god mat, underholdning og fest.
Søndag er det oppmarsj som går fra skolen til Enan trygdesenter. Der kommer vi til å synge noen felles sanger før vi går
tilbake igjen. Kvikne skolemusikk spiller på oppmarsjen. Senere

på ettermiddagen er det klart for folkekonsert i flerbrukshallen på
Kvikne skole.
Både konserten med Henning Sommerro, kirkekonserten og
folkekonserten er selvfølgelig også åpne for andre enn stevnedeltagerne. Og vi håper at mange tar seg tid til å komme og høre på.
Kvikne songlag har 18 medlemmer, og det sier seg selv at dette er en stor jobb for oss. Heldigvis er bygda dugnadsvillig, slik at
vi får god hjelp til de ulike arrangementene.
Som dere ser er vi medlem av Øvre Gauldal, og alle de andre
kora i forbundet vårt er fra Sør-Trøndelag. Deltagende kor i år
er foruten oss: Kvål songlag, Hovinkoret, Budal songlag, Hauka
mannskor, Hauka Dekorum, Singsås damekor, Rognes songlag,
Rennebu mannskor, Haltdalen mannskor og Sangkoret Samhald.
I tillegg deltar Oppdal mannskor og Vivace (fra Hjelset ved
Molde) som gjestekor.

Pilegrimsleden
går
også
over
Olavskleiva
eller St. Olavskleiva ovenfor Flågardene. Sagnet sier
at Hellig Olav red gjennom Rennebu. I berghylla i
Olavskleiva er det fire merker,
som i følge sagnet skal være
fire hovmerker etter helgenkongens hest. Vannet i sporene skal ha helbredende kraft!
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Gjensidige Oppdal-Rennebu Brannkasse

930 17 977

- nærhet og trygghet siden 1842
Mette Smeplass

Bodil S. Holden

kunderådgiver privat

Kjører

Trondheim - Oppdal
daglig

kunderådgiver landbruk

treffer du på vårt
kontor på Berkåk
tirsdag-fredag eller
på tlf 72 42 82 50

treffer du på vårt
kontor på Berkåk
hver tirsdag eller på
tlf 72 40 49 90

Åpningstid Berkåk tirsdag-fredag 9-15
Berkåk 72 42 82 50
Oppdal 72 40 49 90
www.GORB.no

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

Trondheim
- Oppdal
Kjører

Trondheim - daglig
Oppdal

• Brøyting – strøing med traktor

daglig
Bestilling før
kl 12.00
blir levert samme dag
• Transport – traktor m/henger

Utebord og benker

Bestilling før kl 12.00 blir levert samme dag

Tidligrute mob
979 64 449
• Massetransport

Tidligrute mob 979 64– 449
lastebil m/henger

William
930 17 977
William
930 17 977
• Levering av
grus, singel
pukk
Håvard
476
58 og
275
Håvard
476 58 275

Priseks
lengde 2,0 m
kr 14.000,-

Priseks på Gapahuk:
2x3m: kr 38.000,-

Vi har flere modeller –
og lager bord og benker etter dine behov

John Olav Halland 7391 Rennebu - tlf 901 02 951

Gartneren på Å har fylt drivhuset
med egenproduserte

sommerblomster

Hos oss kan du få råd og tips om sommerblomster

Gode tilbud på Grautdagen 10. juni
Åpn.tider t.o.m 23. juni
man-fre
lør
søn

Bygg varige verdier
7335 Jerpstad

2
Telefo
n 72 49 42 1

24

Tomter med fin beliggenhet
på Nerskogen

Rennebunytt
Laft - Stavlaft - Bindingsverk

Ny

9-18
9-15
12-16

KJØKKEN
BAD
SPISESTUE
SOVEROM

Vi er spesielt gode på:
Personlig service

Håndverksmessig kvalitet

Fleksibel produksjon

ennebu
snekkeri

A
S

7393 Rennebu - Tlf. 72 42 67 30 - Fax 72 42 67 20

post@rennebusnekkeri.no
www.rennebusnekkeri.no

Vi har lang erfaring,
bred kompetanse og
er spesialister på
heltreproduksjon.

Jostein trives i fjellet
Jostein Hoseth har følt på kroppen hvordan det
er å ikke være i form. Det har han tatt på alvor, og
etter mange turer i skog og mark synes han nå det
er godt å være til.
På turene har Jostein med sin faste kompis - elghunden
Balder. I fjor tilbakela de et sted mellom 2.200 - 2.700 km, og de
besteg i alt 40 forskjellige fjelltopper.
— Jeg fant ut at jeg måtte ta tak i meg selv - for det er bare
du selv som kan gjøre noe med din egen situasjon, sier Jostein.
Nå har han blitt i god form, og går bl.a. sammenhengende fra
Mjuklia til toppen av Mjuken uten å puste på. Det synes han er
bra for en 70-åring.
— Dørstokkmila har nå blitt enkel å håndtere, og det er godt å
være til. Så gir det en så fantastisk mestringsfølelse når du står på
toppen av Blåhø. Fjellturer burde vært på blå resept!
Interessert i fotografering
Jostein har alltid vært interessert i fotografering, og med de
digitale mulighetene har interessen fått ny næring.
— Med digitalt kamera kan en ta mange bilder, og en kan sitte
en traurig vinterkveld å minnes alle de fine turene.
Facebook-gruppa Rennebu i bilder får også nyte godt av
Josteins fotointeresse. Der når en mange utflytta rennbygg på en
utmerket måte. Han vil rose Bjørnar Hansen for initiativet med
denne gruppa.
Nerskogen betyr noe spesielt
Jostein og familien bodde 16 år i utlandet, og når han
kom til Rennebu, passerte Kvenndalen og såg Svarthetta og
Trollheimspanoramaet - da var han kommet hjem. Slik er det
fortsatt, og det er kanskje ikke uten grunn av Svarthetta også
lokalt har navnet Vakkerfjellet.
Av Dagfinn Vold

Vakkerfjellet, også kalt Salåthøa og som på kartet heter Svarthetta, er selve fjellet for Jostein. Når han ser
dette fjellet, føler han seg hjemme.
Balder på toppen av Risknappen. Jostein fremhever Risknappen som
et fantastisk turmål som ligger enkelt til, og det er han som har satt
opp stativet med skiltet på toppen.
Tosetlihøgda nord er også et
toppmål med meget god utsikt
- bl.a. til Trollheimen.
1260 i Ramsfjellet gir også
utsikt mot Trollheimen - som
mange av bildene til Jostein
har. — Da det ofte er snø i
Trollheimen skaper det fin
dybde i bildene, sier Jostein.

2012
2004

TOPP

Høyde

Kjølen

1292

Kart

Utgangspunkt

Poeng

Trollhetta

Minilldalen

Oppdal

Skiferbrudd Skaret

Kvikne

Storhøa Nåverdalen

Innset

Grytdalen/Olsmedalen

1p

Innset

Fagerhaug

1p

Rennebu

Ilbogen

Rennebu

Hurundsjøen

Rennebu

Mærksetrin

3p

Tyrikvamfjellet

1252

Koordinat: 32V. 522441 6955503

Rundhaugen

1235

Koordinat: 32V. 567427 6954643

Hesthøa

1112

KLIPP HER!

Koordinat: 32V. 522927 6964447

2p
2p

Koordinat: 32V. 538381 6954889

Hostoa

967

Hakefjellet

962

KLIPP HER!

Koordinat: 32V. 550384 6947792

Koordinat: 32V. 551180 6979462

Hovdfjellet

856

Koordinat: 32V. 544875 6972526

Jorfjellet

741

1p
1p
1p

Koordinat: 32V. 541905 6979765

Postene er utlagt fra 15.05 til 15.10.11
Navn:
Adresse:
Alder:

Sum

p

Fjelltopptrim 2012
I år blir topptrim arrangert for 12. gang. Det
er i år åtte spennende
topper med ulik lengde
som vil gi dere fine og
varierte turopplevelser.
Fem av toppene er nye
topptrimposter, så her
er det muligheter for
nye turopplevelser for
enhver smak.
Toppene som i år er valgt ut

er bl.a. Kjølen, Tyrikvamfjellet,
Rundhaugen, Hesthøa og
Hakefjellet. Ingen av disse toppene har tidligere vært turmål på fjelltopptrim. Andre
topper som skal besøkes på
årets fjelltopptrim er Hostoa,
Hovdfjellet og Jorfjellet. Studér
kartet på forhånd, og husk å ta
med kompasset eller GPS’en
i sekken for å stake ut riktig
kurs. Koordinater til GPS finnes på klippekortet og opplegget er som tidligere med klippekort og notisbok på de ulike

toppene. Alle som oppnår
minst 8 poeng vil være med i
trekningen av to gavekort på
kr. 1000,- og alle under 11 år
med minst 4 poeng blir premiert. Klippekortene kan hentes
på Bygdasenteret på Berkåk
eller lastes ned fra www.rennebu-il.no.
Innleveringsfristen er 18.
oktober på Bygdasenteret .
Med kaffe og niste er dette
en «topp» turopplevelse for
både store og små. God tur!
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Smykkedesign med
vinyl og akryl

Toril Slokvik er kvinnen bak
Ura Smykkedesign, som gjerne
forbindes med utradisjonelle
materialer i kombinasjon med
edelt metall. Transparent vinyl
og akryl, klar og farget, bearbeidet på ulike måter, er viktige stikkord - polyesterfibre,
silke og bast likeså.
Sjelfulle smykker
Toril startet i det små i 1995,
og har gradvis bygget Ura opp
til et merke med egenart og
anerkjennelse, som i dag leverer til 30 butikker og gallerier i
Norge. I tillegg til smykkekolleksjonene, arbeider hun med
unikasmykker og skulpturer.
Knall og stille
Toril arbeidet med sølvsmykker og sliping av halvedelstener i flere år inntil
hun rettet fokuset mot akrylens
mange
egenskaper.
Steinsliperutstyret brukes fortsatt, men på akryl.
- Smykkene oppstår ofte
i en leken og intuitiv prosess. Jeg vil at de skal begeistre, forsterke en sinnstilstand
eller stemning. De skal gi en
opplevelse av godt håndverk,
og være behagelige å bære,
understreker Toril.
Smykkene kan beskrives
som moderne, lekne og luftige.
Energiske i knallfarger, og stille
i sarte farger.
- Og lyset som siles og
reflekteres er grunnlag for
stadig utforsking. Ønsket om
å skape eller understreke en
stemning, eller rett og slett lek,
kan inspirere meg, forklarer
hun.
Fantastic!
Ura har fått flere priser og
oppdrag, og det siste i rekken er temautstilling under
årets Rennebumartna, som
går av stabelen 17. - 19.
august. Sammen med Emily
Elmenhorst, Randi Elmenhorst
og Siri Berrefjord har hun blitt
forespurt om å belyse martnastemaet «plastic fantastic!?».
— Vi er veldig godt fornøyde med at disse dyktige kunstnerne har sagt ja til oppdraget,
og vi gleder oss til å oppleve
utstillingen «Eventyrlig Plastic
Fantastic!, sier Anne Kristine
Stavne, temaansvarlig hos
Rennebumartnan.
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Martnasåpning med celebre gjester
Åpningen av årets martna fredag 17. august vil foregå med
hjelp fra Trondheimssolistene, martnasgjest olje- og energiminister Ola Borten Moe og andre gjester.
Årets martna vil bli åpnet av olje- og energiminister Ola Borten Moe.
— Årsaken til at vi nettopp i år ønsker oss olje- og energiministeren som
årets martnasgjest, er at han passer utmerket i forhold til årets tema Plastic
Fantastic!? Temaet skal inspirere utstillerne, og det gir rom for både nyskaping, kontraster og friksjon - plastmaterialer kontra naturmaterialer, eller i
kombinasjon med hverandre, sier martnassjef Kenneth Teigen. Samtidig
ønsker martnan å belyse temaet med å drive litt folkeopplysning i forhold til
plastens betydning for samfunnsutviklingen på forskjellige områder - ikke
minst i dagliglivet til folk flest. Dette skal gjenspeiles i temautstillingen ”Ikke
bare plast”, som Borten Moe skal foreta åpningen av.
Foruten
Borten
Moe
som martnasgjest, vil også
Trondheimssolistene
med
gjest
Hennig
Sommerro
komme på åpningsdagen.
Trondheimssolistene vil bidra
under
åpningsseremonien
og sammen med Henning
Sommerro i en konsert senere
på dagen.
Trondheimssolistene har
forøvrig nylig gitt ut en plate
med tittelen Souvenir - som
er Trondheimssolistenes hittil tyngste innspillingsprosjekt. Souvenir er den første
LP-utgivelsen av nyinnspilt klassisk musikk siden
1980-tallet. Ettersom det er en god gammeldags LP-plate på vinyl, passer
den godt inn under årets martnastema. Omslaget til platen er forøvrig malt
av Håkon Gullvåg - som også har vært med å utsmykke Innset kirke. Platen
blir naturligvis å få kjøpt på åpningsdagen.
I 2011 har Trondheimssolistene spilt konserter og gjennomført prosjekter i
Vietnam, India, Palestina, England, Danmark, Kanariøyene og Spania i tillegg
til høy aktivitet i egen by og i Norge.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe er årets martnasgjest og vil åpne Rennebumartnan fredag 17. august.

— Fredag 17. august kommer de til
Rennebumartnan sammen med vår olje- og energiminister, og det skulle være unødvendig å si at dette
er en åpningsseremoni vi virkelig gleder oss til, sier
Kenneth Teigen.

Magisk martnasstart Fredagskveld med
i Innset kirke
Creedence

Onsdag 15. august er det duket for en magisk
innledning på årets Rennebumartna, når Marthe
Valle tar med seg musikerne Sturla Eide og
Øyvind Farmen til Innset kirke.
De tre kunstnerne fant hverandre for første gang under
Selbufestivalen i gammeldans i 2011, og samspillet her ble så
vellykket at de bestemte seg for å fortsette samarbeidet. De tre
utgjør en spennende kombinasjon, med bakgrunn i tildels ulike
stilarter. Marthe Valle er i utgangspunktet mest kjent som popartist, Sturla Eide har først og fremst jobbet med folkemusikk, mens
Øyvind Farmen er kjent som en allsidig trekkspiller med klassisk
bakgrunn. Sammen har de altså funnet tonen, og arrangørene er
svært fornøyd med å hå fått denne trioen som innledning til årets
Rennebumartna.
Billettsalget foregår fra Martnaskontoret fra tirsdag 12. juni.

For alle de som liker trøkk, stemning og høy
allsangfaktor, byr fredagskvelden på årets
Rennebumartna på “Creedence Night – a tribute
to John Fogerty», med Clearwaters.
Inntil forrige årsskifte var Clearwaters identisk med Gluntan.
Siden starten i 1998 har trondheimsbandet holdt bortimot 800
elleville konserter i Norge og Sverige.
Billetter til Creedence Night kan du få kjøpt på Martnaskontoret eller Bygdasenteret.
Kulturskolene deltar
Kulturskolene i Rennebu og nabokommunene Meldal, Midtre
Gauldal og Oppdal vil være med å sette preg på marrtnasdagene,
både på selve scenen med konserter hver dag og i form av buskspæll rundt omkring på martnan.

Bjørnepølse på martnasmenyen
Rennebumartnan byr
på mange spennende
varer, også når det
gjelder mat. Det siste
tilskuddet er spekepølse av bjørn, som vil
bli solgt i et begrenset
tidsrom under martnan.

Modelljernbane på
Stamnan
I det tidligere bankbygget
på Stamnan finner vi en egen
liten verden av tog, signalanlegg og skinneganger. Det er
landets største private modelljernbane med mer enn 200 m
spor og et femtitalls lokomotiver.

Råvarene kommer fra en
ung hannbjørn som ble skutt
under skadefelling i Singsås i
vår. Bjørnekjøtt er under alle
omstendigheter
eksklusivt,
men i og med at slaktevekta på
denne bamsen var på beskjedne 73 kilo sier det seg selv at
«opplaget» blir begrenset.
Klar for kverna
Det er Hognamat som har
fått æren av å foredle dyret.
Arnt Strand forteller at han i
utgangspunktet var skeptisk
og takket nei, men at han etter
litt betenkningstid bestemte
seg for å kjøpe bjørnen. Nå ligger den oppdelt og foredlet i
fryseren i Hognamat sine lokaler på Berkåk.
- Det blir spennende å
kombinere dette med andre
råvarer. Vi tar basis i de oppskriftene vi allerede har, og er
naturligvis spente på mottakelsen, sier han.
Strenge krav
Hognamat har avtale med

Fylkesmannen og Statens
Naturoppsyn om å ta imot ulike dyreslag, blant annet moskus, til foredling. Regelverket
er strengt, og alt kjøtt blir kontrollert av veterinær og undersøkt for trikiner.
- Bjørnekjøtt er mørkt
på farge, uten utpreget vilt-

smak. Smaken er litt søtlig.
Bjørnepølser er ikke hverdagskost, så det blir spennende å
se hvordan dette slår an blant
martnasgjestene, konkluderer
Strand.

Bjørnekjøtt fra Singsås,
videreforedlet av Hognamat,
blir å få kjøpt under årets
Rennebumartna.
Foto: Even Bjørnes/SNO

Av Merete Fossum

Drageverksted i martnasregi
Rennebumartnan arrangerte i forrike uke drageverksted for elever fra Voll skole, Berkåk skole
og elever fra videregående fra Meldal og Støren
med Ketil Olav Sand fra Risør som instruktør.
Sand er kunsthåndverker og har drevet med drageverksted i 40 år. Han sier selv at det er totalt
unyttig, men meget fascinerende. — Det er så
langt unna den digitale verden en kan komme
- setter pinner i kors og trekker med en duk og
håper på at naturkreftene skal få den til å flyge.
Men, det må gjøres riktig, understreker Sand.
Selv brødrene Wright lekte seg med drager før de
fant opp flyet.
Det er ikke så mange som kan å lage drager
lengre, og Sand har fullt opp med drageverksted.
Han har tilpasset opplegget over år, og han har
med seg de materialene som trengs. Han sier at
dette er en kjøkkenskuffe-teknologi, og det er
rom for det meste. Men, dimensjonering og vektfordeling er viktig.
Av Dagfinn Vold
Over til høyre får Maren Solem
Helgemo og Cathrine Brekke
hjelp av Ketil Olav Sand og
Hege Dverseth Ødegård til
taping av sin drage.
Cathrine Brekke var storfornøyd
etter sin første flygetur.
Til høyre er det Ingrid Krogstad
som flyr i vei med sin nylagde
drage.
Dragene vil bli å få se både
på bakken og i lufta på
Sommerkvelden 12. juni.

Ekteparet Kari og Gert
Gisle Jensen hadde holdt på
med modelljernbanebygging
i mange år da de flyttet til
Rennebu i 2006. Anlegget er et
av landets største private samlinger, og har vært på utstillingsmesser i både Tyskland og
Danmark. Det er åpent her i
sommer, og de ønsker alle som
er interessert velkommen innom for å se.
Det er en egen fantasiverden i miniatyr som befinner
seg under taket hos Kari og
Gert. En studietur langs ruta
med tog, stasjonsbygninger
og signalanlegg bekrefter at
her er det de små detaljer som
teller. Alt fra den virkelige
jernbaneverdenen har fått sin
naturlige plass i landskapet.
Trafikklysene fungerer etter et
finurlig gjennomtenkt system.
Rødt blir til grønt, og ved full
kapasitet kan femten - seksten
togsett bevege seg samtidig, og
uten at det oppstår kollisjoner.
Bitte små figurer av både mennesker, trær og dyr er med på
å gi liv til nostalgisk lokalbebyggelse, landskap og fjellformasjoner. Her er hverdagens
små øyeblikk gjenskapt gjennom jegerens tur med hund
og børse, kyr som beiter og
barnas lek i gata. Det er Kari
som har ansvaret for mange
av de minste detaljene, mens
Gert er fagmannen innen den
praktiske oppbyggingen av det
elektriske anlegget. Det meste av jernbanelandskapet er
skapt etter fri fantasi. Ett unntak er den gamle stasjonen på
Løkken Verk, der alt er identisk
gjenbygd for hånd etter historiske bilder. Thamshavnbanen
var Norges første elektriske
jernbane. En tro kopi av kongevogna er å få kjøpt via nettbutikken. For mere informasjon, se www.gertsimport.no
Åpningstider: torsdag, fredag, lørdag kl. 11.00 – 16.00.
Stengt resten av uken. Museet
holder stengt fra 24. juni til 4.
juli grunnet utenlandsreise.
Museet holder åpent hver dag
uten søndag fra 5. juli til 18.
august. Søndag etter avtale.
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NERSKOGSKONSERTEN
Skarbakkan, Nerskogen
lørdag 1. september kl 19.00

1. september spiller selveste VAMP konsert i
naturskjønne omgivelser på Nerskogen!
VAMP feirer 20-års jubileum i 2012, og er regnet for å være en av de største
suksesshistoriene i norsk musikkliv, både live og på plate! VAMP har blant annet
vunnet 5 Spellemannpriser og låten deres «Tir n’a noir» er den mest spilte
låten på NRK radio noensinne!
Kjøp billetter til årets konsertopplevelse på: www.billettservice.no
Arrangør:

Samarbeidspartnere:

Billetter (kr 350,-) kjøpes hos:

Rennebu 3000

Nerskogsprosjektet
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Trives godt som de første i Mjuken
Familien Hustad og
Rennan er de første
som kjøpte hytte i
Mjuken Hyttegrend,
og de trives veldig godt
med valget.
Da Trond Hustad og Laila
Rennan skulle investere i hytte, tenkte de først på Oppdal,
Røros eller Nerskogen. Så oppdaget de Mjuken Hyttegrend,
og da fallt brikkene på plass.
— Berkåk er perfekt
avstand fra Trondheim, og
det er såpass kort avstand fra
Trondheim at vi rekker å kjøre
inn til byen en tur om helga
hvis det skulle være aktuelt, sier Hustad og Rennan.
Hustad er nemlig musiker,
og det er ofte spillejobber i
Trondheim på fredag eller lørdag. Han er fast pianist for Tore
Johansen og To tenorer og en
te, og han spilte også i sin tid
med Stage Dolls. Laila Rennan
er pedagogisk leder ved barnehagen på Presthus gård på
Ranheim, og det er også på
Ranheim familien bor.
Familien kjøpte hytta sist
oktober, og de flytta inn like
før jul. De overnattet første
gang i mellomjula, og de føler
nå at de begynner å bo seg inn.
— Da vi var her på befaring
stod denne hytta produsert av
Hedda ferdig oppsatt. Vi forelsket oss i denne hyttetypen, og
det var vel det som gjorde det
endelige utslaget. Hytta ligger
godt i terrenget og ruver ikke,
forteller Rennan.
Andre medvirkende årsaker til at de valgte Mjuken er
de nære mulighetene for langrennski uten å måtte pakke i
bilen. Dessuten er det kort vei
til Oppdal hvis de ønsker å stå
slalom. De gleder seg imidlertid til at den planlagte rennarbakken i Mjuken skal bli ferdig.

Askil, far Trond Hustad, Lea, Isak og mamma Laila Rennan trives godt med den fantastiske
utsikten fra hytta i Mjuken Hyttegrend. Storesøster Maiken var ikke med på hytta denne
helga.
Hytta er levert av Hedda hytter,
og de falt umiddelbart for denne hyttetypen. Her på trappa til hytta.
Et annet stort pluss er den gode servicen med snøbrøyting av Martin Kosberg
når de trenger det. Dermed kan de bruke
hytta når de ønsker gjennom hele året.
Familien fremhever også fordelen med
å ha hytte så nært Berkåk sentrum og å
være tilknyttet kommunalt vann og avløp.
— Noen vil sikkert synes det er for
nært sentrum. Vi mister kanskje noe, men
får andre ting igjen. Tilgjengeligheten teller mye for oss slik at vi kan bruke hytta
mest mulig, understreker Sennan.
Både Hustad og Sennan er enige om

om
Vår Ungd

				Silje
- student i Dakota
Silje Flå Sølberg på et tidlig tidspunkt en helt klar
plan på at hun ønsket å studere i utlandet. At den
unge damen også har gjennomføringsevne hersker det liten tvil om, når hun nå snart skal i gang
med siste året av bachelorgraden ved universitetet
i North Dakota.
Universitetet
i
North
Dakota ligger i Grand Forks,
like ved grensen til Canada.
Skolen har over 13.000 studenter, og ifølge Silje Flå
Sølberg er det helt topp å studere her! – Mine hovedfag er
kommunikasjon og internasjonale studier, men skolen
har også en rekke andre flotte
program å velge mellom. Dette
universitetet har også et samarbeid med en norsk skole i

Moss, som heter American
College of Norway, og det
betyr at Lånekassen tilbyr støtte til studenter som tar første
året på den norske skolen og
så fortsetter på en skole i USA
det andre studieåret. - Det vil
si at norske studenter her får
reduksjon i skolepengene, og
dermed betaler vi langt mindre
enn vi måtte gjort på tilsvarende universitet andre steder
i USA, forteller Silje. Dette

at det er viktig å beholde mest mulig av
naturen i hyttegrenda, selv om det kommer en del hytter. De har derfor fått lovnad om å få flyttet tilbake en del trær til
tomta for å skape lunhet rundt hytta.
Lea trives veldig godt på hytta, og hun
forteller at de alle gleder seg til å komme
hit om helgene. Det hun synes er det aller
beste med å være her, er den spesielle
kosen som blir på hytta.
Av Dagfinn Vold

medfører også at det er en god
del norske studenter ved universitetet, og ifølge Silje finner
de på mye gøy sammen!
Fortrinn i arbeidslivet
Selv om det kanskje i
utgangspunktet var eventyrlysten og ønske om nye opplevelser som førte Silje til USA,
ser hun at det kan ha store fordeler når hun skal ut i yrkeslivet. – Jeg tror mange norske
arbeidsgivere setter pris på
søkere som kan dokumentere lengre utenlandsopphold
og utdanning, fordi det viser
selvstendighet, pågangsmot
og vilje til å yte det lille ekstra
i arbeidslivet, sier Silje. I tillegg kommer naturligvis den
opplagte fordelen ved å beherske et annet språk flytende.
Silje har også engasjert seg i
studentarbeid, og sitter i styret for ANSA (Association for
Norwegian Students Abroad)
sitt lokallag i North Dakota. –
Det tror jeg også blir en verdi-

full erfaring å ha med seg inn i
arbeidslivet, sier Silje.
New York City
Når det gjelder framtidsplaner, holder Silje alle muligheter åpne. – Jeg trives kjempegodt her, så i første omgang
må jeg få tatt ferdig de fagene
jeg trenger for å få min bachelorgrad. Etter det er drøm-

men å få en praksisplass hos
et PR firma i New York, for å få
arbeidserfaring. Men hvem vet
hva fremtiden bringer, kanskje
dukker det opp andre alternativ som er enda mer fristende,
avslutter Silje.
Av Mona Schjølset
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Nordskogen Sag og Høvleri
v/Halland Camping, Berkåk, 7391 Rennebu

panel
lister
utforing
stolper

www.nordskogensag.no
torehalland@msn.com – tlf 905 39 121

– helt i nærheten
Kaffekrok - Medisinutsalg
Post i butikk - Online tipping

Laftepanel

Vi har en flott frukt og grønt disk!

Alltid ferske brød!
Nye åpningstider:
Mandag - fredag 9-18 – Lørdag 9-17

Rennebu Nedre Handel AS
Voll, 7393 Rennebu tlf 72 42 65 50

Kvalitet preger Jonsered sine
skog- og hageprodukter

DET LIGGER MYE
HARDT ARBEID BAK
GODE RESULTATER

Husqvarna 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!

BDO er et revisjons- og rådgivningsselskap
med over 900 ansatte over hele landet.

motorsager – plentraktorer – plenklippere – trimmere
Delelager og serviceverksted

For mer informasjon, kontakt oss på:
tlf. 72 48 15 00, orkanger@bdo.no, eller kom
innom oss i Orkdalsveien 89, Orkanger.
Les mer på:
www.bdo.no

BDO_Orkanger_profil_120x75.indd 1

01.03.2012 08:56:11

Bli med Soknedal Sparebank til

landbruksmessa
”Agroteknikk” på Lillestrøm
16.-18. november 2012
I samarbeid med Terra Leasing og Røes Transport
ønsker vi å tilby våre kunder
muligheten til å bli med på tur til Oslo.
Busstransport inkl.lunsj t/r og 2 netter på
Thon hotell Opera inkl. frokost
Dobbeltrom kr 2000,- pr pers
Enkeltrom kr 2900,- pr pers
Påmeldingsfrist 15.08.12
Send e-post til asb@soknedal-sparebank.no
Eller tlf/sms 975 34 655 , Astrid S. Bogevoll
Ønsker du mere info, se på vår hjemmeside.
www.soknedal-sparebank.no
Statoil BERKÅK
PARALLELLVEIEN 10
7391 RENNEBU
Tlf. 72 42 71 50

tlf 72 43 00 40
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Rennebu Sagog Trekultur
I 2003 startet Sveinung Kosberg opp
firmaet Rennebu Sag- og Trekultur, og et
par år etterpå kjøpte han de gamle lokalene etter Erling Sande på industriområdet bak meieriet på Berkåk. Siden den
gang har Sveinung utvidet produksjonsarealet med en stor hall for å få plass til
høvleri.

Sveinung Kosberg viser frem et panelbord av kjerneved.
Rennebu Sag- og Trekultur
er et lite firma målt i antall
ansatte, men det er imponerende dimensjoner både
når det gjelder størrelsen på
maskinene som brukes, og de
råmaterialene som videreforedles her. Og når det gjelder
råmateriale, er det tre og tømmer vi snakker om, og da aller
helst store tømmerstokker.
- Jeg leverer veldig mye
tømmer til restaureringsprosjekt, og da er også kvaliteten
på treet helt avgjørende, forklarer Sveinung. Det vil si at
treet har vokst sakte, slik at det
er tett mellom årringene.
– Mye av skogen her
i Rennebu og nedover
Østerdalen er av denne typen,
så jeg trenger oftest ikke så
langt avsted for å finne råmaterialer, sier Sveinung.
Vikingskip
Det hender også at han får
bestillinger som krever helt
spesielle dimensjoner, og da
krever det gjerne litt ekstra
innsats for å finne det han leter
etter.
– For en stund siden skulle
jeg levere materiale til roret
på et Vikingskip som skulle
restaureres i Haugesund. Roret

var sju meter langt, og treet
som ble brukt var 1,52 meter i
diameter i rota! Da lette jeg et
par dager i skogen for å finne
rette treet ja, og fant heldigvis
ett som sto slik til at det gikk
an å komme til med kran for å
få løftet tømmeret opp på lastebil, forteller Sveinung. Dette
er ikke det eneste oppdraget
som har krevd litt ekstra tilrettelegging, så han begynner å
bli godt kjent i skogsområdene
her i distriktet.
– Jeg har etter hvert god
erfaring med hvor jeg skal gå
hvis jeg leter etter noe spesielt
ja, smiler Sveinung.
Geitbåtmuseet i Halsa
Det høres kanskje noe spesielt ut, men hovedkunden til
Rennebu Sag- og Trekultur
er faktisk Geitbåtmuseet på
Halsa. Her driver de et opplæringsprogram i samarbeid
med riksantikvaren, og utdanner restaureringshåndverkere.
Det er rundt ti deltagere på
dette opplæringsprogrammet,
og Sveinung har i all hovedsak
levering av det tømmeret som
brukes i den praktiske delen av
opplæringen.
- Gjennom Geitbåtmuseet
har jeg også fått levering til

mange andre prosjekt, så det
har hatt stor betydning for
utvikling av bedriften, forteller
Sveinung.
Det lønner seg å hjelpe
andre!
Ifølge Sveinung var det tilfeldigheter som først førte ham
i kontakt med Geitbåtmuseet.
– Det var helt tilfeldig ja, og
det er egentlig min far jeg kan
takke for det, sier Sveinung.
En sen kveld for flere år siden
var Svein Kosberg på vei hjem
etter et besøk hos sønnen, som
den gang bodde ved Stavåbrua.
I sentrum fikk han se en
mann som vandret litt rådvill
omkring, og som den hjelpsomme typen han er, stoppet
Svein opp og spurte om han
trengte hjelp til noe. Mannen
hadde flatt batteri på bilen, og
Svein ble med og fikk hjulpet
til med lading. I bilen fikk han
se en tømmerklave, og siden
Svein har jobbet mye i skogen
selv, var det naturlig at praten
kom inn på temaet. Mannen
som hadde fått motorstopp
viste seg å være Jon Godal,
som er leder for en avdeling
ved Geitbåtmuseet. På denne
tiden hadde Sveinung nylig
startet opp sin virksomhet, og

i en sen kveldstime ble også
dette brakt på bane. Godal ble
såpass interessert at han kom
på besøk for å se nærmere på
det Sveinung holdt på med,
og siden har Rennebu Sag- og
Trekultur hatt nært samarbeid
med Geitbåtmuseet på halsa.
– Helt tilfeldig altså, men
moralen må vel være at det
lønner seg å være hjelpsom,
smiler Sveinung.
Gir gjerne gode råd!
Når det gjelder framtiden
håper Sveinung naturligvis at
enda flere vil sette i gang med
restaurering av gamle bygninger, slik at han kan levere
tømmer av god kvalitet til slike
oppdrag. Det er også mange
som ringer for å få gode råd
både om hvilke materialer som
bør brukes, og hvordan arbeidet skal utføres, og det synes
Sveinung er bra.
– Jeg vil gjerne bidra med
gode råd når jeg kan, og det er
flott at folk tenker langsiktig
både når de skal restaurere, og
når de skal bygge nytt, avslutter Sveinung Kosberg ved
Rennebu Sag- og Trekultur.
Av Mona Schjølset

Ansiktsløfting
for Åshuset

I løpet av sommeren går
man i gang med en nødvendig oppussing av Åshuset,
som er forsamlingshuset for
Havdal og Gisnås krets. Ifølge
Magne Brattset skal det i første omgang skiftes tak på
huset, og hvis man får samlet
inn penger er det planer om
både isolering av vegger og
gulv, samt utskifting av vinduer. – Vi har vært heldige å få
et tilskudd fra Rennebu kommune, og dette regner vi med
holder til å få skiftet tak i første
omgang. Deretter må vi antagelig ta en innsamlingsrunde
både blant innbyggere og hyttefolk i kretsen, for å se om
vi kommer i mål med resten
av oppussingsprosjektet, sier
Magne Brattset. Ildsjelene som
driver Åshuset er godt fornøyd
med bruken av huset, og ifølge
Brattset er det velegnet som
selskapslokale både til barnedåp, konfirmasjoner, bursdager
og andre typer selskap. – Det
er viktig å ha et forsamlingshus
der vi kan treffes i mange slags
sammenhenger, så vi håper
det ordner seg med finansiering slik at vi får Åshuset i tipp
topp stand etter hvert, avslutter Brattset.

En vise om
Rennebu

I
påskenummeret
av
Rennebunytt etterlyste vi hvem
som hadde skrevet et dikt om
Rennebu. Vi har fått inn mange
svar, og alle sa at det var distriktslege Rolv Torkildsen som
var forfatteren. Diktet er sikkert basert på opplevelser han
hadde som distriktslege her i
Rennebu.
I bygdaboka, bind III side
514 står det:
Torkildsen.
Distriktslege
1921-26. Det var skysstasjonen
på Skogstad som hadde dokktorskyssen. Dei hadde ein blakk
”fjording” som var fast i denne
køyringa. Doktoren ringte når
han trong skyss. På skysstasjonen
sela dei på Blakken og spente han
for styrslåe eller sluffe om vinteren, karjol om sumaren, og var
med han til doktorgarden. Når
doktoren så kom heim frå sjukebesøk, svinga han køyretøyet, og
Blakken gjekk heimat åleine.

Det Lokale Eltilsyn (DLE)
DLE vil benytte denne anledningen til å informere om hvem som kan utføre arbeid på et elektrisk anlegg. Stadig flere utfører installasjon på egne og andres anlegg på ”egen hånd” og tar kontakt med DLE for å få disse anlegga ”godkjent. Disse anleggene kan IKKE godkjennes. Alle som
arbeider selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg skal være elektrofagarbeider
og tilfredsstille krav i forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE) § 13. Videre skal den som
utfører arbeidet være ansatt og ha sitt daglige virke i en virksomhet som er godkjent i FKE § 11 til å
forestå slikt arbeid. Denne virksomheten har en person som minimum tilfredsstiller kravene til en
elektroinstallatør. Etter riktig utført installasjon, og av fagfolk vil det bli utstedt en dokumentasjon
fra installatøren som viser at anlegget er forskriftsmessig utført. Slik dokumentasjon skal finnes på
alle nye installasjoner. I tillegg skal melding om installasjonsarbeid være sendt fra installatør til nettselskap før installeringen tar til. Er du i tvil om hvordan du skal gå frem i denne prosessen er DLE
behjelpelig med informasjon som loser deg i riktig retning.
En stor del av DLE sin virksomhet skal brukes til informasjon om elsikkerhet. I 2011 brukte vi
ca 100 timer til informasjon om elsikkerhet til våre nettkunder, skoler, elektrofagfolk, virksomheter,
institusjoner og lag og foreninger. Alle som ønsker slik informasjon må gjerne ta kontakt med Det
Lokale Eltilsyn, tilsynsinspektør Knut Ingvar Havdal på mobil 905 17 172.

Tilsynsinspektør Knut Ingvar Havdal hjelper deg med å ha
ditt elektriske anlegg i orden.
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Material-tilbud
36x48 kr 5,70 inkl mva, dimensjonert
48x48 kr 8,10 inkl mva, dimensjonert
22x148 kr 15 inkl mva, justert kledning
19x148 kr 13 inkl mva, justert kledning

Ved kjøp av hele pakker
gis det 15% rabatt

Vi utfører

Tømrer-/
snekkeroppdrag
Nybygg og
rehabilitering

Johan Myklegard
7393 Rennebu
tlf 72 42 67 48 - mobil 907 93 870

Graving – Planering – Transport sommer/vinter
Betongarbeid – Vann/avløp – Uteplasser – Liftutleie

Male hus? Lei lift hos oss!

J. O. Vognild
Lyngstad, Nerskogen, 7393 Rennebu
tlf 72 42 64 21 – mob 416 54 516 – john.ovogn@loqal.no

Tradisjonell handlaft
Hellaft/Stavlaft
Tilbygg,
restaurering etc

Brønnboring – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

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

Bygg varige verdier

Tomter med fin
beliggenhet på

www.torslaft.no

Snekkering, lafting,
restaurering, grunnarbeid
Ta kontakt på telefon 416 56 996
for en hyggelig hytteprat.
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Nerskogen
Stavlaft

Bindingsverk

Satser i
Trondheim
Rennebu Snekkeri flyttet for 15 år siden inn i
nye lokaler på Voll. Nå tar de et nytt viktig steg
i utviklingen av bedriften, og etablerer seg med
utstilling og salgskontor i Trondheim.
— Vi har jobbet en tid med
etableringen i Trondheim, da
vi får stadig flere oppdrag der.
Vi ønsker derfor å være tettere
på kunden både når det gjelder tilgjengelighet og oppfølging, forteller daglig leder Kjell
Erlend Gunnes. I utgangspunktet vil Kjell Erlend ha én
fast dag i uka, mens de som de
leier lokalene sammen med vil
betjene utstillingen de andre
dagene. Kjell Erlend vil også
være tilgjengelig for avtaler
utover den ene dagen, og det
gjelder også på ettermiddag og
kveldstid.
— Det er kjempespennende og en milepæl at vi etablerer oss utenom Rennebu nå
nesten på dagen 15 år etter at
vi flyttet inn i våre nye lokaler her på Voll, skyter far og
gründer Kjell Gunnes inn.
Samarbeid med
TITT Melhuus
Rennebu
Snekkeri
vil
være samlokalisert med TITT
Melhuus. TITT står for Trine,
Ida, Torgrim og Tone - ikke

ukjente navn innen fotografering i Trondheim. De vil etablere seg i lokalene med fotostudio, galleri og antikkbutikk, og
bakgrunnen for samarbeidet er
at Kjell Erlend er samboer med
Ida Melhuus.
— Idéen om samarbeid
om lokalene ble utviklet etter
hvert, og dette er en sjanse vi
ikke har råd til å gå fra oss, sier
Kjell Erlend.
Rennebu
Snekkeri
vil
montere et kjøkken som viser
varianter innen dører, beslag,
knotter og belistning, og
samtidig vil de ha visning på
skjerm.
Kjøpmannsgata 6
Lokalene ligger i Kjøpmannsgata
6,
like
ved
Gamle Bybro. Dette er sentralt for å komme på befaring i Trondheim, og et godt
utgangspunkt for å yte den
servicen kundene fortjener
både før, under og etter en
leveranse.
— Trondheim er et området
vi ønsker å satse på, og det er

Daglig leder Kjell Erlend Gunnes med far og gründer Kjell Gunnes etablerer seg med utstilling og
salgskontor i Trondheim, og de vil markedsføre sine kjøkken under navnet Rennebukjøkken.
et voksende marked, sier bror
Kjetil Gunnes - som er styreleder i Rennebu Snekkeri.
Snekkeriet vil komme så
smått i gang med utstilling i
lokalene fra 15. juni, men det
vil ikke bli full bemanning i
starten. Offisiell åpning av
utstillingen og lokalene blir 27.
juli.
Styrker arbeidsplassene
— Selv om vi etablerer oss
i Trondheim, vil hovedkontoret
og produksjonen ligge på Voll i
Rennebu. Men, vår nye satsing
vil utvilsomt styrke arbeidsplassene i bedriften og forhå-

pentligvis føre til økt bemanning, sier Kjell Erlend.
- også på Facebook
Nestor Kjell er også ivrig
på å fortelle at snekkeriet har

egen Facebook-side, der en
kan følge med i de nyeste oppdateringene og nye leveranser
fra Rennebu Snekkeri.
Av Dagfinn Vold

Anne Lise maler det nye orgelet i Berkåk kirke
Anne Lise Voll driver
firmaet ALVemaling,
og hun har drevet med
dekormaling og annen
maling siden 1997.
I disse dager har Anne Lise
innspurt på malingen av det
nye orgelet i Rennebu kirke.
Det er første gang hun maler
kirkeorgel, men det blir på en
måte det samme som å dekorere skap.
— Det er et kjempeartig oppdrag, og samtidig litt
skremmende. Men, da jeg
fikk forespørselen tok jeg ikke
betenkningstid, sier Anne Lise
og ler med sin smittende latter.

Hun var litt spent på høyden,
men ettersom hun har drevet
litt klatring sammen med sønnene sine, regnet hun med at
det ville gå bra.
Orgelet males bare i rene
farger, og det er fargene og
dekoren ellers i kirka som blir
tatt igjen på orgelet. Derfor blir
det også en del marmorering
på dørene på orgelet. Orgelet
skal innvies i september, men
Anne Lise skal være ferdig
med sin del av jobben i juni.
Lang erfaring med dekormaling
Da Anne Lise begynte
for fullt med maling i 1997,
malte hun en periode både
for Rennebu Snekkeri og for
Brødrene Bjørndalsseter i
Oppdal. Siden 2005 har det
blitt mye maling på hytter,
og da er det både maling av
stokkvegger, panel og dekormaling av dører og innredninger det går på.
— Jeg tar på meg oppdrag
både på nye og gamle hytter,
og når det gjelder stokkvegger
og panel er det nå beis det går
mest på for å vise trestrukturen, forteller Anne Lise.

Anne Lise sier videre at
maling er ”inn”, og at det har
vært det en tid. Malinga nå er
enklere og renere enn det det
har vært en periode.
— Det er ikke så mye
dekormaling på hytter som det
har vært tidligere, men jeg har
malt eventyrmotiv på dører
så sent som i vinter, forteller
Anne Lise.
Anne Lise samarbeider
med Solbjørg Storrønning fra
Røros på større oppdrag, og
de har flere hytteoppdrag i
Oppdal på vent.
Gammeldags maling
Anne Lise har prøvd forskjellig typer maling, men har
kommet til at den naturbaserte
malingen med linolje er den
beste. Den er bedre å arbeide
med enn den moderne og syntetiske malinga, og den gir et
bedre sluttresultat. For å få den
riktiga malinga importerer hun
”gammeldags” og linoljebasert
maling fra Tyskland. Den synes
hun er god å arbeide med,
samtidig som at den er miljøvennlig og holdbar.
Av Dagfinn Vold

Anne Lise maler også ”vanlige”
rom.
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Nerskoglaft as

5 år
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Nerskogen, 7393 Rennebu
tlf 918 00 974 - 952 56 570 – granatun@online.no

Din drømmehytte
Din lokale leverandør av
• småhus i tradisjonell handlaft etter dine tegninger og ønsker
• bygg i stavlaft og bindingsverk
• restaurering, tilbygg og grunnarbeid
• hyttetomter i Sørøyåsen på Nerskogen

Masse
sommerklær
i butikken

Høy kvalitet,
tuftet på solide
byggetradisjoner

Sande Hus og Hytter AS – tlf 950 93 400

www.sande-hytter.no

Din leverandør av grus i Rennebu
leverer alle fraksjoner i
knust fjell fra Lauvåsen
pukk, Markøya.

Følg oss på Facebook

Hyttetomter til salgs
Åpningstider
Man-tors 09.00-17.00
Fredag 09.00-19.00
Lørdag 10.00-14.00

Berkåk
tlf 72 42 77 04

tlf 926 46 626 - www.grusirennebu.no

Transport med lastebil og traktor
Snøbrøyting med bil og traktor.
Har også hyttetomter!
Produksjon av ved.

Berkåk, 7391 Rennebu
Mob 926 46 626
geir_aspeggen@hotmail.com

JUNI DEAL

Kjøper du

Får du med

God sommer!
Vi ønsker alle våre kunder og forbindelser god sommer.
Ønsker du tips og råd til ferien din? Ta gjerne kontakt
med oss, vi er her for deg.

Åpningstider:

Mandag - fredag
Lørdag

8-22
9-20

Rennebu IL - dress
selges på Bygdasenteret og
på Nerskogen Landhandel

Følg aktivitene i RIL på
www.rennebu-il.no

Ansatte i Oppdal og Rennebu
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Tommelen opp for Stig Aron
Forrige uke arrangerte Stig Aron Frøseth sammen med Chris Birch fra
England et forrykende freestyle motocrosshow på Berkåk for nærmere 500
betalende publikummere.
— Jeg synes det gikk veldig
bra og er godt fornøyd, og jeg
er imponert over at det kom så
mye folk til tross for det dårlige
været. Det er motiverende, sier
en fornøyd Stig Aron.
Han forteller om en dårlig
start på dagen. På første treningshopp hadde han litt for
stor fart og hoppet forbi landingsrampen, landet på grusen og krasjet i gjerdet som
var satt opp. Begge anklene
ble forstuet, men med oppvarming gikk det seg til og han
kunne gjennomføre showet.
Chris Birch, som opprinnelig
kommer fra England men bor
i Spania, avsluttet showet med
en baklengs salto. Birch vil reise litt frem og tilbake mellom
Trøndelag og England i sommer, da han er med på show
begge steder.
Lørdag arrangerte de et
nytt show i Surnadal, og planene videre er nå å fortsette
med showet gjennom SørTrøndelag, videre oppover mot
Nord-Trøndelag og kanskje
avslutte på Oppdal. Planen er
tilsammen 14 show.
Selvgjort er velgjort
Stig Aron har lagt ned en
imponerende innsats for å

komme dit han er. Han har
ikke lært freestyle motocross
av noen – bare sett på film.
Først etter fem år med trening
så han for første gang at noen
gjorde det live. Som han sier
det selv – det har vært en del
prøving og feiling. Nå er det
bare Andre Villa i Norge som
kan måle seg med Stig Aron.
For å få til å arrangere show
som han gjør nå, har han bygd
alt av utstyr. — Jeg har kjøpt to
slitte gamle lastebiler og pusset opp - den éne til kioskbil
og den andre til landingsrampe. Jeg begynte å bygge rampa
våren 2011, og siden februar i
år har jeg arbeidet ved siden
av for å tjene penger for å ha
råd til å finansiere dette, forteller Stig Aron – som i april i år
tok lastebillappen for å kunne
kjøre bilene.

han kanskje prøve å få med
Andre Villa i tillegg til Chris
Birch til neste sommer.
Av Dagfinn Vold

Chris Birch og Stig Aron
Frøseth koste seg både på
bakken og i lufta under
showet på Berkåk.

Eier utstyret selv
Det krever mye arbeid å
arrangerte slike show. Stig
Aron eier det meste av utstyret selv, og målet er å være
selvforsynt med alt. Han er nå
ledende i Norge på å arrangere slike show, og han synes
det blir tryggere når en eier og
kjenner sitt eget utstyr. Går det
bra med showet i sommer, vil

Martnasdag/skogdag
lørdag 16. juni hos Byggmakker Støren kl 9-15
Flotte tilbud – kun lørdag – i god gammeldags martnasånd.
Timestilbud!

kl 09-10
kl 10-11
kl 13-14

Terrassebord 28x120 imp kl.1 pr lm
Svelvik hagehelle 40x40 pr stk
Trehelle 60x60 m/ramme, pr stk
Plantejord, 3 sekker à 50ltr

Dina Misund

- spennende artist
med gitar og flott
særegen stemme kl 11
-

9,50
29
59
100

Motorsagshow
- action med
stor prestasjon og
nøyaktighet kl 13

Trailersalg

Knallpris kun lørdag!
Arbor Malt Himlingsplate
hvit. 62x122.
Partivare. B-kvalitet.
pr pl kr

Midtre Gauldal Skogeierlag
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Helikopter

– muligheter for å oppleve
Midtre Gauldal fra lufta
fra kl 11-14

Demonstrasjon av skogsmaskin ca kl 14.00
Søndre Trondhjems Spellmannslag vil underholde oss med trivelig folkemusikk utover hele dagen.
Hestekjøring for voksne og barn med John M. Solem
Mat-telt med lasagne/brød fra Stensås Selskapsmat og kaffekos.
Delta på flere konkurranser – hesteskokasting, legging av Asak stein, konkurranse i
Trønderbladet 14. juni, natursti. Flotte premier trekkes fra kl 14.30

Kjør for livet
- med egen stand på lørdag

Du vil finne mange
leverandører og lokale aktører på
stand med gode tilbud.
Se info på www.bm-storen.no
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SOMMERÅPENT med BIRKA
på Torget i Rennebu
tirsdag 12. juni kl. 17 – 20
Et samarbeid mellom Birka,
Rennebumartnan, Kulturskolen og
Frivilligsentralen

17.00 Sommeråpent innledes av
dansere fra Kulturskolen.
Dragene slippes! Salgsutstillingen i
Birkabygget er åpen hele kvelden.
17.15 Sommermat med kokken på
Lian Restaurant, Inge Johnsen som lager mat og gir gode grilltips i
samarbeid med Hognamat.
Salg av mat: Grønn suppe med
rundstykker fra Bygdekvinnelaget.
Lun rabarbrakake med is fra
Arbeidssenteret.
Salg av martnaseffekter og billetter.
17.45 Åpning av fotoutstilling med Mari
Vold i Frivillighuset.
18.00 Soul Children synger.
Presentasjon av 3 x månedens
håndverker i Birka.
18.30 80-tallsmusikk med elever fra
Kulturskolen.
Visning i samarbeid med Rennebua,
Snertne sneller, Byggmakker,
Euronics, frisørene og Frua Spa.
Mannekenger: Avgangsklassen ved
ungdomsskolen i 1982.
19.15 Jenteband
og fiolinmusikk.
Hjertelig velkommen!
Mer sommergodt med Inge Johnsen
og Hognamat.
20.00 Avslutning med band fra
Kulturskolen.

Velkommen!

Ren bil til ferien?
– vi hjelper deg!

DEKKSERVICE

v/ Øyvind Kjeka GUNNESGRENDA – tlf 411 90 680

Vi tilbyr et bredt spekter av

renholds- og
vaktmestertjenester
til både hyttemarkedet, næringslivet og private.

Ta kontakt for et hyggelig tilbud!

Kortreist mat fra Rennebu
Flotte produkter fra Røros-Tweed
Pantone 202

Salg av fiskekort og fiskeutstyr
Desinfeksjon av fiskeutstyr
Velkommen innom!

www.birka.no tlf: 72425200
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nasjonalt senter for kunst og håndverk

Gjerding av fritidseiendommer
I gjeldende kommuneplan for Rennebu
kommune heter det
i bestemmelsene til
kommuneplanens
arealdel at inngjerding
av fritidstomter tillates
ikke, men etter søknad
kan et begrenset inntun
tillates inngjerdet.

Retningslinjer for gjerding av
fritidseiendommer
Definisjon:
Lett gjerde er en lav innhegning med enkle, lette konstruksjoner for å hindre ferdsel. Høyde inntil 1,2 meter.
Eksempel på slikt gjerde er nettverksgjerder eller andre
gjerder med lette materialer, som ikke er tette. Åpne
deler må utgjøre minst 50 % av konstruksjonen. Lette
gjerder tilknyttet fritidsbebyggelse er søknadspliktig etter
bestemmelsene i kommuneplanens arealdel eller
reguleringsplan.

I tillegg har mange reguleringsplaner
bestemmelser
om gjerde. I områdene utenfor delplanene for Berkåk,
Stamnan, Voll, Nerskogen og
Innset gjelder vedtatte reguleringsplaner og bebyggelsesplaner foran kommuneplanens
arealdel.
Rennebu kommune har
registrert at en del fritidseiendommer er inngjerdet uten
søknad etter at forbudet mot
inngjerding av fritidseiendommer ble vedtatt. Dette er å anse
som ulovlig oppsatt gjerde og
skal behandles etter plan- og
bygningslovens kapittel 32
Ulovlighetsoppfølging. Etter
kommunens
gebyrregulativ
har ulovlighetsoppfølging en
minstesats på kr 4000,-.
Etter plan- og bygningsloven § 32-1 har kommunen
plikt til å forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller
i medhold av loven. Dersom
de som har ulovlig oppsatt
gjerde søker om godkjenning
av gjerdet innen 1. august i år,
vil vi imidlertid anse dette som
en sak som ikke skal ulovlighetsforfølges. Søknaden vil
da bli behandlet som en ordinær søknad om oppsetting av

Tungt gjerde er en tett og/eller høy innhegning, for
eksempel skjermvegg eller der innhegning også er støyskjerm. Slike konstruksjoner krever tillatelse etter planog bygningslovens §§ 20-1 eller 20-2.
gjerde. Dersom søknaden er i
samsvar med kommunens retningslinjer for gjerding eller i
samsvar med bestemmelsene
i reguleringsplanen der fritidseiendommen er oppført, kan
en regne med at søknaden blir
godkjent. Dersom gjerdet ikke
er i samsvar med gjeldende
retningslinjer og bestemmelser, må en påregne at gjerdet
blir krevd endret eller fjernet.
Etter 1. august vil kommunen behandle alle ulovlige
gjerder som ikke er omsøkt før
denne datoen etter retningslinjene i plan- og bygningslovens § 32 om ulovlighetsoppfølging. Det betyr at ulovlige
gjerder vi tilfeldigvis blir klar
over vil bli pålagt rettet, i tillegg vil kommunen starte en
systematisk gjennomgang av
alle hytteområder og sjekke
status for oppsatte gjerder.
Den systematiske kontrollen

Kjenner du desse orda?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Dialektord Alternativ A
lushatt
plante
mannhuseng alle på garden
my-gått
åpning
nækj
nakke
lu´u
hus
månnå
halde fram
nersettan
innpåsliten
agroe
bonde
nøvel
bandasje
lukku
åpning
læ´ækj
lekkasje
må´åld
løkke

Alternativ B
natthuve
mannen i huset
gotteri
feitt
insekt
morgonsmat
trong nedover
stikling
knoke
stengsel
tøvær
jord

vil bli tilpasset tilgjengelige
ressurser til dette arbeidet og
det vil naturlig nok ta litt tid
før vi har fått oversikt over hele
kommunen.
Retningslinjene for gjerding av fritidseiendommer
er gjengitt i dette nummeret av Rennebunytt, de er
også lagt ut på kommunens
hjemmeside og kan alternativt fås ved henvendelse
til kommunens servicetorg.
Reguleringsbestemmelsene
for nyere reguleringsplaner
kan søkes opp på kommunens
hjemmeside. Bestemmelser for
planer som ikke er lagt ut på
kommunens hjemmeside kan
fås ved henvendelse til kommunes servicetorg. Da oppfordrer vi alle med ulovlige gjerder om å søke om godkjenning
innen 1. august.

DIALEK
TKONKU
RRANS
E
Alternativ C
flugesmekk
overnattingsstad
oftast
naken
plante
godbit
sitte nedafor
misunn
hjørne
åkerlapp
legehjelp
frakk

Frist for innsending av svar er 1. august 2012.
Rennebunytt c/o Mediaprofil as, Berkåk 7391 Rennebu eller til dagfinn@mediaprofil.no.
Fem uttrekne av dei med flest rette svar får ett Flax-lodd kvar.
Vinnere av Dialekt-konkurransen i påskenummeret:
Ragnhild Voll Stokkli, Rennebu - Anny Knutsen, Rennebu - Mette Skjerve, Renenbu - Eva
Mjøen, Meldal - MAgnhild Brattset, Rennebu
Løsning av Dialekt-konkurransen i påskenummeret:
1 hummul - ugras, 2 krugg - grut, 3 skrind - mager, 4 håådd - hånke, 5 her-se-te - bli i stand
til, 6 møøk - væske, 7 klåpp - bru , 8 klappaskall - brød, 9 knega - bønnfalle, 10 kuttu - hus,
11 kjæsmus - ost, 12 kjéél - bakevje

Vinnere av RNs Påskekryss:

Sigrun Sæther, Meldal - Bjørg H. Fossmo, Jerpstad - Nils Granli, Rennebu
- som får tilsendt tre Flax-lodd hver.

Formålet med gjerde:
Gjerder skal beskytte inngangspartiet til bygninger, uteoppholdsplasser og/eller parkeringsplasser, for å hindre
materielle skader forårsaket av dyr på beite.
Gjerder skal ikke oppføres for å markere eiendomsgrense eller for å hindre innsyn.
Hvilke gjerder kan godkjennes:
Lette gjerder med høyde inntil 1,2 meters høyde.
Gjerdet skal enten være et nettinggjerde (sauenetting),
skigard eller plankegjerde/stakitt.
Grinder skal være utadslående.
Skigarder, plankegjerder/stakitt og gjerdestolper skal ha
mørke jordlignende farger.
Hvilke typer gjerder som ikke godkjennes:
Tunge gjerder.
Gjerder som stikker seg ut, for eksempel hvitmalte
gjerder.
Gjerder som er sammenhengende med andre fritidseiendommer (stenger for ferdsel og beite).
Strømgjerder, med eller uten påsatt strøm.
Andre trådgjerder.
Hva kan gjerdes inn:
Inntil halvparten av arealet til den enkelte fritidstomt kan
gjerdes inn, dog maksimalt 1 daa for større tomter.
Det skal ikke være sammenhengende gjerder med naboeiendommer. Dette skal sikre fremkommelighet
og alminnelig ferdsel.
Forholdet til reguleringsplaner:
Der gjeldende reguleringsbestemmelser ikke samsvarer med retningslinjene, går reguleringsbestemmelsene foran.

Båndtvang

I Rennebu kommune skal hunder ut over den generelle
båndtvangen i perioden 1. april – 20. august holdes i
band eller forsvarlig innestengt 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) Rådmannen gis fullmakt til å innføre båndtvang
under ekstraordinære 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.
Båndtvangen gjelder ikke for gjeterhunder, ettersøkshunder, hunder som benyttes i reindrift eller hunder som
brukes til jakt.
Henvendelser angående temaet kan rettes til enhet for
landbruk og miljø, tlf. 72 42 81 41.

Rennebunytt
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PROFF tilbud i juni
ESSBOX KOFFERT
Den slitesterke kofferten tåler røff behandling. Koffertens lokk har en vattert
innside av skumplast som tetter. Dette hinder at innholdet i boksene ikke faller
ut, uansett om lokket er på eller ei. Oktagonmønsteret i koffertens bunn holder
boksene på plass selv om kofferten ikke er fullpakket. En fullpakket koffert kan
veie opp til 15 kg. Den har derfor en robust låsefunksjon. Praktiske oppbevaringsløsninger for bil finnes som tilbehør. Kofferten leveres uten innhold.

BOSTIK
FUGESKUMKAMPANJE
Pistolskum
Renseveske
Pistol

1238,-

• 1 skumpistol
• 12 all seson fugeskum
• 1 renseveske for pistol

TRESKRUE
TRESKRUE
TRESKRUE
TRESKRUE
TRESKRUE
TRESKRUE
TRESKRUE
TRESKRUE
TRESKRUE
TRESKRUE
TRESKRUE
TRESKRUE
TRESKRUE
TRESKRUE

CORRSEAL
CORRSEAL
CORRSEAL
CORRSEAL
CORRSEAL
CORRSEAL
CORRSEAL
CORRSEAL
CORRSEAL
CORRSEAL
CORRSEAL
CORRSEAL
CORRSEAL
CORRSEAL

5,0X50FH
5,0X60FH
5,0X70FH
5,0X80FH
5,0X90FH
5,0X100FH
5,0X120FH
6,0X80FH
6,0X90FH
6,0X100FH
6,0X120FH
6,0X140FH
6,0X160FH
6,0X180FH

A200
A100
A100
A100
A100
A100
A100
A100
A100
A100
A100
A100
A50
A50

299,-

63,4,46,5-,
47,5,53,7,67,5,71,2,99,8,86,4,93,1,106,2,131,3,169,5,88,8,118,5,-

BERKÅK
Postmyrveien 22
7391 Rennebu
Tlf 72 42 82 80
Fax 72 42 82 81
Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lø 9-14
LIM & FUG

SPARKEL

TETNINGSMIDDEL

Dette skjer i Rennebu!
05.06
07.06
07.06
10.06
12.06
13.06
14.06
14.06
14.06
17.06
17.06
20.06
21.06
22.06
23.06
30.06
30.06

Eldretreff
Hoelsmoen 11.00
Terrengløp
Granasjøen 18.00
Mottak av klær
Refshus skole 16-18
Pilegrimsvandring
Havdal skole 10.30
Sommeråpent
Torget i Rennebu 17-20
Eldretreff
B. menighetshus 11.00
Jegertrening
Gunnesgrenda 18.00
Budeia
Gunnesgrenda 19.00
Formiddagstreff
Staure, Voll 11.00
Frokostmøte
Hoelsmoen 10.00
Nerskogsrittet
Granasjøen 12.00
Busstur til Kristiansund
B.Menighetsråd 08.30
Jegertrening
Gunnesgrenda 18.00
Hening Sommerro og
Kvikne kirke 19.30
John Pål Inderberg
St.Hans-feiring
Flåmoen ved Gokartbanen 19.30
Innset kirke åpen		14-16
Midtsommerkaffe
Torget i Rennebu 12.00

Kinamat – Norsk mat
Ta med hjem

Sommerkafe på Fjellheim lørdager og søndager fra 24. juni kl 12-18
Lørdagskafe i Jutulstuggu kl 11-15, i juni, juli og august
Gjeterhundtrening på Innset hver tirsdag kl 19
Hørselshjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12.

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

Åpningstider: sommer 12 - 22

Berkåk, tlf 72 42 72 74
38
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Kunngjøringer
Henning Sommerro og
John Pål Inderberg

i Kvikne kirke fredag 22. juni 2012 kl 19.30
Helsefagarbeider/ omsorgsarbeider
20,18% stilling x 3 fast
Ledig fra d.d.

Stillingene er for tiden organisert under sykehjemmet.
Turnus med arbeid annen hver helg.
Hovedarbeidsområder: Stell og pleie av eldre

Inngang 150,Billettsalg hos Statoil Kvikne eller
Ingrid Løkslett tlf 90 12 01 22

Jegertrening!

Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.

Rennebu JFF arrangerer jegertrening torsdag
14/6 og 21/6 i grustaket i Gunnesgrenda.
Her får du godkjent 30 treningsskudd mot
6 forskjellinge viltmål på en kveld.
Dette vil bli lagt opp som en liten konkuranse
imellom jaktlagene i Rennebu med premie til beste lag.
Påmelding i grustaket fra 18.00 - 20.00.
Vel møtt!
- Rennebu JFF

Vi tilbyr:
- Et godt arbeidsmiljø
- Gode pensjons- og forsikringsordninger

Feiringa av min 70-årsdag blir på Sandbrekka 1. juli

Ønskede kvalifikasjoner:
- Utdannelse som helsefagarbeider, ufaglærte kan også
søke
- Opplæring vil bli gitt

For nærmere opplysninger, kontakt
enhetsleder Borgny Lien tlf. 72 40 25 23 eller
avdelingssykepleierne Evy Haug eller Berit Ingul på tlf 72
40 25 12.
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk
søknadsskjema på www.rennebu.kommune.no under
”Stilling ledig” – ”Rennebu kommune” – ”Selvbetjening”
innen 15. juni 2012.
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om
søknadsskjema, telefon 72 42 81 00 eller
postmottak@rennebu.kommune.no
Søkerlisten kan bli offentliggjort jmf.
Offentlighetsloven § 25.
Rådmannen

SAU I UTMARKA – VIS HENSYN!
I disse dager blir det sluppet ca 6000 voksne sau og
ca 10.000 lam i utmarka.
Er du ute på tur i skog og mark er det viktig å vise hensyn.
Har du med hund – husk båndtvangsreglene fra 1. april til
20. august.
I henhold til forskrift er båndtvang i Rennebu utvidet fra
21. august til 31. oktober i områder der bufe beiter.
Går du gjennom ei grind - vær vennlig og lukk grinda
etter deg!
Ser du noe unormalt i beiteområde ta kontakt med rovviltkontakt Frode Mærk.
Det forekommer at det dør dyr i utmarka. Dette kan
skyldes ulike hendelser; noen dør av naturlige årsaker, det
kan være sykdom og noen dyr kan være tatt av rovdyr.
Hvis du ser sauekadaver i utmarka – hva bør du da gjøre?
1. Se om du finner øremerket på sauen. På innsiden av
merket står dyreeiers navn og telefonnummer.
Ta kontakt med dyreeier. Angi hvor du er. Har du GPS
marker funnplass på denne.
2. Hvis dere ikke finner noe øremerke, ring rovviltkontakt Frode Mærk, telefon 917 06 440.
3. Merk funnplassen. Beskriv hvor du er.
4. Om mulig dekk til kadaveret, så en slipper ytterligere
”forringelse” etter at det er funnet, da øker muligheten
for å finne dødsårsak.
5. Poenget er at varslingen skjer så raskt som mulig og at
dyreeier blir informert og rovviltkontakt varslet, og
med korrekt stedsangivelse så en enkelt klarer å finne
kadaveret.
6. Rundt omkring i beitesonene henger det tilsynsplakater. På disse tilsynsplakatene står det navn på
dyreeiere og telefonnummer.
7. Har dere fotoapparat med, ta gjerne bilde.

2012. Vi starter dagen med middag for dei nærmaste.
Alle er velkommen til åpent hus frå kl 16 til kaffe og kaker.
Vennlig hilsen Kristine Rokkones

Sokkelleilighet til
leie i boligfeltet på Stamnan,

delvis oppusset og godt
vedlikeholdt - 56 kvm.
Henvendelse Ivar Gorset,
tlf 950 68 913

Takk for all vennlig

deltakelse ved Johan Bakk’s
bortgang. En spesiell takk til
Hjemmesykepleien og Frivillighetsentralen i Rennebu.
Takk også for pengene som
ble gitt til Frivillighetsentralen
- 7050 kr.
Arnhild m/familie
Sigrunn m/ familie

Hjertelig takk for all
vennlig deltagelse i forbindelse med Per Liums begravelse.
Takk for kr 10.650 som er gitt
til nytt orgel i Berkåk kirke.
En spesiell takk til Rennebu
Helsesenter for god pleie og
omsorg.
Annbjørg
Britt Sølvi, Randi Grethe,
May Aase, Per Arne og
Inger Jorid med familier
Takk for alle hilsener og

gaver Margrete fikk på sin
store dag.
Inger Marita og Per Morten

TRYGGHETSALARM?

Rennebu kommune har ledige trygghetsalarmer
for utleie. Alarmene krever analog telefonlinje.
Fungerer ikke på mobilsystemet og IP(databasert) telefon.
Leie: kr 130,- pr. måned.
Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås ved
henvendelse: Hjemmebaserte tjenester tlf 72 40 25 05

KRISESENTERTILBUD

FOR INNBYGGERE I RENNEBU
Rennebu kommune har avtale med

KRISESENTER FOR ORKDAL OG OMEGN,

tlf 72 48 24 10, 24 timer/døgn. orkoomeg@hotmail.com
• Råd og veiledning
• Dagtilbud, samtaler
• Ved behov for trygt, midlertidig bosted
Har du behov for krisesenter?
Alle kommuner er ved Lov om krisesenter av 1.januar
2010 pålagt å sørge for et krisesentertilbud til personer
utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner,
som har behov for rådgivning, dagtilbud eller et trygt og
midlertidig botilbud.
Formålet med loven er å sikre et godt og helhetlig hjelpetilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold i
nære relasjoner.
Vold i nære relasjoner rammer hardt og kan ha alvorlige
følger for de som opplever den. Denne type vold har minst
en tredelt krenkelse. For det første er både den fysiske og
den psykiske volden som utøves ofte rå og brutal. For det
andre innebærer den et tillitsbrudd fordi den utøves av et
menneske som en i utgangspunktet har et nært forhold til.
Og for det tredje foregår det ofte på et sted der en skal føle
seg trygg, i sitt eget hjem.
Du trenger ingen henvisning for å ta kontakt. Du får
snakke med erfarent personell.
Krisesenteret kan videreformidle kontakt med lokalt
hjelpeapparat om ønskelig.

Takk for gaven

i forbindelse
med Johan Bakk
si begravelse.

OPPSTART AV
reguleringsplanarbeid

I henhold til PBL § 12-8
varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for to eiendommer ved Hestvatnet i
Rennebu. Gnr/Bnr 139/1
Nesjan, planområde sør for
Hestvatnet, ca. 220 daa.
Gnr/Bnr 144/1 Rogogjerd,
planområde vest for Hestvatnet, ca. 226 daa.
Reguleringsformål er fritidsbebyggelse med fortetting og
tilhørende infrastruktur.
Begge planområdene ligger
innenfor byggeområde for
fritidsbebyggelse i gjeldende
Kommuneplan 2009-2020.
Nærmere opplysninger:
Ing. Fridar Skjerve
7391 RENNEBU
tlf. 72 42 70 95

Får du Rennebunytt
for seint?
Da ønsker vi gjerne tilbakemelding, for å gi beskjed
videre til Posten!
tlf 72 42 76 66 eller
dagfinn@mediaprofil.no

Rennebunytt

39

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

Hva består strømregningen av?

Markedspris på kraft

Det du betaler for strømforbruk består av tre deler:

Våre kunder foretrekker markedspris på kraft.
Markedspris er vår innkjøpspris i spotmarkedet med
et påslag på 1,88 øre/kWh.

1.
2.

3.

Du betaler for den strømmen du faktisk bruker.
Det er kraftprisen, og den fastsettes i kraftmarkedet.
Du betaler for å få strømmen fraktet dit du bor.
Det er nettleien. Den varierer rundt om i landet,
fordi transportkostnadene varierer med befolkningstetthet og naturforhold.
På toppen betaler du forbruksavgift, moms og
Enova-avgift. Avgiftene går direkte til staten.

Så langt i år har prisene pr. måned vært:
Januar
Februar
Mars
April

37,70 øre/kWh
49,81 øre/kWh
28,61 øre/kWh
31,45 øre/kWh

Strømregningen 2011

I tillegg kommer et fastbeløp på kr 20,- pr måned
og kostnader til elsertifikater.

Offentlige
avgifter
31 %

Vi selger også kraft til fastpris.

Nettleie
32 %

For mer informasjon og enkel bestilling,
se våre nettsider www.krk.no

Kraft
37 %

Grafen viser denne fordelingen for en husholdningskunde
med et forbruk på 20.000 kWh og som i fjor kjøpte kraft til
markedspris. Grafen viser at kraften utgjorde den største
delen av strømregningen i 2011.

Frysebokser

210, 300 og 400 liter. Alltid på lager!

Vi har et bredt utvalg av hvitevarer,
og vi frakter varene på døra hvis du ønsker.

TV med
innebygd tuner

høres ikke det enkelt ut?
Da slipper du den ekstra
tuneren, og du greier deg
med en fjernkontroll.
Vi har det du trenger!

Vi har blekkpatroner til Canon, Epson og HP

Varmepumpe?
Vi fører Fujitsu og Wilfa.

Fra kr 13.999,inkl standard montering.

Velkommen til en
hyggelig handel!

God sommer!

Euronics Berkåk – åpningstider 2. juli -11. august
Man-fre 09.00-16.00 – Lør 10.00-14.00
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En aktiv medspiller som har nett, kraft, installasjon og Euronics Berkåk
Rennebunytt

