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Politikerne i Rennebu har bare i løpet av de to siste årene måtte tatt stil-
ling til flere endringer. Her kan nevnes politireformen, kommunerefor-
men, ny E6 gjennom Rennebu, nedlegging av lokale butikker og stopp i 
postlevering på lørdager.
Skal det så være nødvendig å gjøre slike endringer? En allmenn oppfat-
ning er at vi har det bra som vi har det, og oppfatter endringer som nega-
tive og slitsomme. Jeg har i det følgende valgt å vise noe av det forsknin-
gen sier om endring.
En endring er en reaksjon på forutgående hendelser. Tydeligst ser vi det 
der det har vært en teknologisk utvikling: Vi fikk internett for knapt 20 
år siden. Facebook, et program hvor folk kommuniserer med hverandre i 
nåtid, har vokst voldsomt de siste 5 årene. Dette har ført til at færre skriv-
er brev. Bruken av Facebook blir da sannsynligvis den viktigste årsaken 
til at posten nå stopper lørdagsombringingen av post. En kan også si at 
årsaken til denne reformen, er en ønsket samhandling med andre – som 
har stilt nye krav til kommunikasjonen. Vi vil ha raskere informasjonsut-
veksling og tilgang – og har ikke tålmodighet til å vente. 
Det er lurt å endre seg på grunn av at omgivelsene endrer seg. Hvis ikke 
kan et bilde av dette være at vi sitter med 60-tallets sort-hvitt TV uten 
kanalvalg, mens naboen har dagens utgave med et ubegrenset valgmulig-
heter. Det siste gir oss noen nye utfordringer, men det er en annen disku-
sjon som jeg ikke tar nå. 
Forskeren Roger Klev sier: Folk har ikke noe imot endring, men de har 
imot selv å bli endret. Dette er sannsynligvis en del av årsaken til at man-
ge føler motstand mot endringene. Ikke minst tror jeg at redselen for ikke 
å mestre det nye gjør at det er enklere å avvise det.
Hva er det som bestemmer resultatet av endringen? Jan Merok Paulsen, 
forsker på ledelse og organisasjoner, illustrerer dette som en verdikjede 
mellom forslagsstiller og mottaker. Forslagsstiller, regjeringen, ga i tilfellet 
kommunereformen et oppdrag til fylkesmannen, som sendte det videre 
til kommunestyrepolitikerne i den enkelte kommunen, der noen politi-
kere valgte å sende det videre til innbyggerne. Vekslingen mellom hvert 

ledd blir som i et stafettløp, der resultatet er helt avhengig av hvor gode 
vekslingene har vært. Dette omfatter både forståelsen av budskapet og 
hvor ansvarlig vi føler oss for endringen.
Det er forsket på hva som skal til for å møte morgendagens utfordrin-
ger. God ledelse er et stikkord her. Som leder kan en bare anta hva som 
kommer, men aldri vite med sikkerhet. En metafor for dette er å se på 
ledelse som et surfebrett på en bølge. Man må forstå øyeblikkets dyna-
mikk samt utvikle en forståelse for hvordan bølgen forandrer seg på 
veien mot stranda (Gareth Morgan, 1988).  En endringsleder må mestre 
dagens oppgaver og samtidig ha beredskap for å kunne møte fremtidige 
strategiske utfordringer. Det gjelder både å ha erfaring nok til å se utfor-
dringene som kommer, samt ha kapasitet i organisasjonen til å takle 
omstillingsbehovene. (Roger Klev og Morten Levin) En god leder må 
skape en felles problemforståelse, ha struktur på tiltakene og sørge for 
kunnskapsdeling. Motstand mot endring er naturlig, og den må forstås 
og takles. Lederen må bruke tid på å forklare hvorfor endring er nødven-
dig. En endring vil tåle motstand om den er viktig og riktig (Dag Ingvar 
Jakobsen). Dette er kritiske faktorer for å lykkes i endringsarbeidet både i 
det offentlige og det private næringslivet.

Samfunnet er i kontinuerlig forandring og da er det viktig at både 
hjernen og hjertet, både fornuften og følelsene, får være med når vi skal 
takle endringene. 
Nå i oppløpet til jula vil jeg oppfordre deg til å bruke både fornuften og 
følelsene når du skal handle til jul. Velger du å handle lokalt, er du med 
på å sikre et fortsatt lokalt tilbud (ingen endring) og det kan også være 
med på senke noe av stresset vi kjenner på før jul. Vi trenger et sterkt 
næringsliv i Rennebu. 
Ha ei fin førjulstid!

Med vennlig hilsen
Lill Hemmingsen Bøe
ass. rådmann

Endring – bra 
eller ikke?
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KVO og TrønderEnergi 
– en sentral ressurs i lokalmiljøet
I forbindelse med en næringsfrokost i regi av Rennebu 
Næringsforening nylig, mottok TrønderEnergi/KVO årets 
jobbskaperpris for 2016.  

- Vi setter stor pris på at Ren-
nebu kommune og Rennebu 
Næringsforening gjør stas på oss 
på denne måten. Dette ser vi på 
som en anerkjennelse både til de 
som var sentrale i oppstarten av 
KVO, og til alle oss som i dag er 
ansatt i TrønderEnergi med ansvar 
for forvaltning og drift av blant 
annet KVO, sier Tormod Eggan, 
konserndirektør for Produksjon i 
TrønderEnergi. 

Hjørnesteinsbedrift
I begrunnelsen for tildelingen 

av årets jobbskaperpris påpekte 
ordfører Ola Øie blant annet at 
virksomheten har tilført lokalsam-
funnet store verdier gjennom snart 
40 år, og at de i dag framstår som 
en av bygdas største og viktigste 
arbeidsplasser. 

- Vi snakker om en hjørne-
steinsbedrift med mange kompe-
tansearbeidsplasser, sa Øie. 

Jon Einar Værnes ble den før-
ste driftssjefen i KVO i 1979, og 
sammen med Lars Olav Hoset ble 
han trukket fram som pådriver for 
å ta i bruk topp moderne tekno-
logi. 

35 årsverk i Rennebu
KVO  er i dag ikke en bedrift 

eller organisasjon, men et juridisk 
selskap hvor eierskapet i KVO utø-
ves. Det er Trønderenergi som har 
ansvaret for å forvalte og drifte de 
fem kraftverkene i Orklavassdra-
get, og totalt har TrønderEnergi 
operatøransvar for 18 vannkraft-
verk og 4 vindkraftverk. Omtrent 
35 ansatte har fast oppmøtested i 
administrasjonssenteret på Berkåk, 
og mange av medarbeiderne har 
oppgaver mot langt flere anlegg 
enn Kraftverkene i Orkla. 

- Dette er anlegg vi delvis eier 
selv, og delvis sammen med andre. 
Kraftverkene i Orkla er for eksem-
pel eid av TrønderEnergi sammen 
med Statkraft, Eidsiva Energi og 
Nord-Østerdal Kraftlag, forteller 
Eggan. 

Trygg og spennende arbeidsplass
På produksjonssiden er det 

vannkraft som er viktigst for 
TrønderEnergi, men det har de 
senere årene blitt jobbet målret-
tet for å styrke regionens akti-
vitet og kompetanse knyttet til 
fornybar energi. Dette har ført til 
at virksomheten også har blitt en 
god og effektiv operatør av vind-
kraft. 

- Denne satsingen gjør at 
TrønderEnergi nå er i vekst og 

bygger opp et sterkere kompe-
tansemiljø på drift og operatør-
skap av vindparker fra Trønde-
lag. Dette styrker TrønderEnergi 
som en trygg og spennende 
arbeidsgiver både i Rennebu, 
på Fosen og i Trondheim, sier 
Eggan. 

Han framhever også det 
lave sykefraværet i virksomhe-
ten som et kvalitetsstempel for 

virksomheten. For tredje året 
på rad ligger dette på rundt  2%, 
og ifølge Eggan er dette svært 
gode tall.

- Det vitner om en stabil 
arbeidsstokk og et godt arbeids-
miljø, og slik vil vi det skal være 
videre framover også, avslutter 
Tormod Eggan i TrønderEnergi. 

Av Mona Schjølset

Ingrid Hoel (leder i Rennebu Næringsforening, Lars Olav Hoset (TrønderEnergi), 
Tormod Eggan (konserndirektør for Produksjon i TrønderEnergi) 

og ordfører Ola Øie.

Driftssentralen på Berkåk: Mette Herrem, Anne Synnøve Løfshus 
og Odd Ivar Hansen. Kjetil Værnes og Tormod Eggan står bak.
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Fre 23. des 9- 21
Julaften 9-14
1. og 2. juledag stengt
Tirs-tors 27. -29.  9-18    

Nerskogen

landhandel

lokal mat og lokale produkter
nystekte brød, aviser, gass

Totalleverandør innen elektroinstallasjon

Telefon: Jens 996 42 897 – John Håkon 481 15 515
E-post: post@rennebuelektro.no

Vi utfører:
•	 Installasjon	i	bolig,	hytte,	landbruk	og	næringsbygg
•	 Elkontroll	bolig
•	 Tele	og	datanett
•	 Alarm	og	brannvarsling

Hytter
Restaurering

Tilbygg
Ta gjerne kontakt!

Rune Hilstad
993 07 823 - ru-hi@online.no

NB! Nytt telefonnr: 916 26 523/994 94 384
joker.nerskogen@joker.no

www.nerskogenlandhandel.no

Markastuggu
I vår kafé får du kjøpt middag, kaker og smørbrød 

hver dag. Vi har også take-away. 

Markastuggu har samme åpningstid som butikken

Åpningstider i julen
Fre 30. des 9-21   
Nyttårsaften 9-15
1. nyttårsdag stengt
Man 2. jan 9-11
 (varetelling)

Vi tilbyr produkter fra 
kjente leverandører:

•  Fåvang Maskin: vinsj,tømmervogner,
 dumperhengere med mer
•  Globus: snøfresere, sandstrøere,
 steingrep med mer
• Lilleseth Kjetting: kjettinger, 
 traktorskjær, lasterredskap med mer

God service – Gode produkter
God tilgjengelighet 

Ta kontakt for info og priser!

Jan Eirik Holden 
Tlf: 918 15 047 

Mail: jan.eirik.holden@getmail.no 

Noe ledig kapasitet på
julebord og catering 
Ta kontakt!

Mjukliveien 15, 7391 Rennebu, tlf 72 42 82 30
www.mjuklia.no  –  post@mjuklia.no
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Artig å bake pepperkaker
På Voll barnehage har 

ungene allerede vært gjen-
nom en runde med pepper-
kakebaking og nissemaleri, 
og hver mandag er barne-              
hagen og skolen samlet til fel-
les adventsstund.  

Pepperkakedeig er 
kjempegodt

Det var ungene på små-
barnsavdelingen som bakte 
pepperkaker den dagen Ren-
nebunytt kom på besøk, og 
etter den seansen er det all 
grunn til å spørre seg hvorfor 
vi tar oss bryet med å steke 
pepperkakene. De yngste bak-
erne hadde i alle fall ingen 
betenkeligheter med å sette til 
livs anselige mengder pepper-
kakedeig, til tross for milde 
formaninger om at dette fort 
kan føre til litt mageknip. 

Så er det dette med kjev-
ling og små fingre da, som 
ikke bestandig går like knir-
kefritt sammen. Med litt rett-
ledning fra mer vante kjevlere 
gikk det imidlertid forbau-
sende bra, og etter hvert var 
det mange flotte pepperkake-
figurer som til og med fikk en 
runde i stekeovnen. Om noen 
fikk vondt i magen utover 
dagen vites ikke, men det er 
i tilfelle en erfaring de deler 
med mange generasjoner pep-
perkakebakere. 

Håper på snø og utevær
På barnehagen har de 

hengt opp en kalender der 
ulike førjulsaktiviteter er 
merket av. På den måten kan 
også foreldrene følge litt med 
på det som foregår, selv om 
mye selvsagt er hemmelig nå 
i desember. 

- Vi syns det er greit å legge 
en liten slagplan for det som 
skal foregå, men vi passer på 
å tilpasse oss vær og føre uten-
dørs. Noe av det triveligste vi 
kan gjøre på denne tiden av 
året er jo å leke i snøen, ake på 
akebrett og bygge snømann. 
Inneaktiviteter prøver vi der-
for helst å få til på dager der 
været er litt ruskete, sier Bente 
Håker Stavne ved Voll barne-
hage. 

Av Mona Schjølset

Mens vi voksne har en tendens til å synes at tiden før jul går alt for fort, 
har de yngste gjerne en helt annen oppfatning. De kan ikke få dagene til å gå fort nok fram til julaften, 

og mange setter derfor stor pris på de tradisjonelle førjulsaktivitetene i barnehagen. 

Peperkakebaking: Aurora Elise 
Hoel, Kevin Rise Øverland, Ragn-
hild Langegard, Michael Gun-
nes Langeland, Estela Kleivbakk, 
Ellen Gynnild og Hans Hoset 
Hove.

Alexander Gynnild viser frem sitt 
håndmaleri.

Kristian Hårstad i gang med sitt maleri.

Alfred Sognli-Aasen synes det smaker godt med deig.

Michael Gunnes Langeland og Hans Hoset Hove i gang 
med å bake pepperkaker.
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Tussejenta Ylva 
fra Resdalen

- Dette er historier jeg har hatt 
med meg lenge, så boka kom nes-
ten av seg selv da jeg endelig kom i 
gang, forteller Åslaug.

Høygravid svigerdatter
Det hele startet påska for fire år 

siden, da hele familien og en høy-
gravid svigerdatter var på hyttetur. 
Jenta i magen skulle hete Ylva, og 
dermed begynte Åslaug å skrive 
historier til sitt ufødte barnebarn. 

- Jeg tror nesten hele boka ble 
til i løpet av den hytteturen, fortel-
ler Åslaug. 

I en barnebok hører naturligvis 
bilder eller illustrasjoner med, og 
dermed kom tantebarnet Anniken 
Skjæran med på laget. De to dame-
ne bestemte seg for å starte et AS 
sammen for å få samarbeidet i ryd-
dige former, og her har de et eget 
forlag der boka er utgitt. 

- På denne måten får vi begge 
et sterkere eierforhold til det vi 
holder på med, og så langt har det 
fungert veldig bra, sier Åslaug. 

Vil at barna skal bruke fantasien
I boka vokser Ylva opp med 

at det er mye farlig ute i verden. 
Hun er både god, snill, modig og 
nysgjerrig. Disse kvalitetene fører 
henne på mange nye veier, og hun 
møter både vetter, mennesker og 
andre skapninger. 

- Målet er at det skal sette i 
sving fantasien til ungene, for da 
har jeg av egen erfaring sett at det 
er mye enklere å få dem med ut på 
tur, sier Åslaug. 

Flere bøker
Ylva tussejenta har fått en god 

mottagelse, og de to damene som 
står bak er veldig godt fornøyd 
med responsen. De har imidlertid 
ikke tenkt å hvile på sine laurbær, 
og allerede har de mye klart til bok 
nummer to og tre i serien. 

- Jeg hadde så mye stoff til den 
første boka at noe måtte kuttes ut. 
Dermed har vi allerede en god del 
materiale til bok nummer to. I bok 
nummer tre er planen at vettene 
skal ut til kysten, så det er bare å 
følge med hva som skjer videre, 
avslutter Åslaug Dullum.

Tekst: Mona Schjølset

Aslaug Dullum og Anniken Olsen Skjæran ga nylig ut boka ”Ylva tussejente”, 
og handlingen utspiller seg på svært kjente trakter for mange her i distriktet. 
Forfatteren Åslaug vokste opp med hytte i Resdalen, og her fortalte hennes 
far ofte historier om tusser og andre vetter som bor ute i naturen.

Forfatter Åslaug Dullum og 
illustratør Annikken Skjæran.

Handlingen i boka foregår 
i Resdalen, og her er et kart 

som viser sentrale steder.
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Skriver om 
Skaperverket

Livet sto her -
det var ei tre
no er det berre ein stubbe”I disse dager, og i god tid før 

jul, kommer Armand Nyhus med 
ei ny diktsamling – den femte i 
rekken. Armand ble født på Sunn-
dalsøra for 66 år siden, men har 
bodd på Berkåk siden 1970. Han 
tar imot Rennebunytt i hjemmet 
sitt i Skogliveien. Treffer du ham 
på butikken, kan han virke taus og 
innesluttet. På hjemmebane deri-
mot, er han et oppkomme av tan-
ker og betraktninger om livet og 
naturen. Armand Nyhus har mer 
erfaring enn de fleste av oss, med 
begge disse sidene av tilværelsen.

Maler med ord og farger
Kjøkkenet fungerer både som 

oppholdsrom, skrivestue og maler-
atelier. Ved siden av å skrive dikt, 
lager han nemlig bilder, for det 
meste i olje, men også - til dels 
underfundige - tegninger med far-
gestift.

- Som skapende menneske må 
jeg uttrykke meg gjennom dikt og 
bilder, forklarer han. 

Med farger og motiver på lerret 
får han uttrykk for sinnsstemnin-
ger og spenninger i livet.

- Når jeg skriver dikt, forsøker 
jeg å få fram tankene mine med 
ordets palett.

For tiden kan for øvrig 11 av 
Armand Nyhus sine bilder opple-
ves i Rennebu Helsesenter.

Sterkt knyttet til skogen
I sitt yrkesaktive liv arbeidet 

Armand for det meste ute i natu-
ren, med ulike former for skog-
kultur. Han lærte seg å betrakte og 
oppleve uendeligheten av undere 
som hele tiden foregikk rundt seg. 
Derfor er han også veldig bekym-
ret for det som skjer med skogene 
våre med de moderne driftsform-
ene. Mangfoldet trues, og skjønn-
heten i urørt skogsnatur, blir det 
stadig vanskeligere å finne fram til. 
Han fortviler over de økonomiske 
kreftene som angivelig krever at 
store skogsmaskiner må snauhogge 
skogen og rasere skogbunnen. 

Med dette som bakteppe har 
han valgt ordene i starten av 
denne omtalen, som tittel på den 
nye diktsamlinga si, som for øvrig 
kommer ut på Snøfugl forlag og 
skal være i salg 8. desember.

Utfordringer
Som så mange andre skapen-

de mennesker, har også Armand 
Nyhus møtt mange utfordringer i 
livet. Om det har vært en utløsen-
de faktor for hans diktertrang, eller 
vanskelige situasjoner oppstod på 
grunn av uforløst skapertrang, blir 
vel som å diskutere den velkjente 
problemstillingen med høna og 
egget.

Da de første diktsamlingene 
så dagens lys rundt årtusenskiftet, 
følte Armand Nyhus seg sterkt 
utfordret av norsk psykiatri. Noen 
av diktene fortalte også om dette.  
Fortsatt ser han store mangler i 
denne delen av helsevesenet. Han 
viser fram en velfylt dosett som 
står på kjøkkenbordet. Den for-
teller at ikke alle utfordringene er 
overvunnet, men at han får god 
hjelp til å håndtere hverdagen.

Til ettertanke og undring
Når en sitter og prater med 

Armand, er det en rolig og avba-
lansert person som forteller om 
tankene sine. I lyset fra ei gråbleik 
førjulssol gjennom kjøkkenvindu-
et, leser han egne dikt på en ærlig 
og liketil måte. Det er noe Hans 
Børli-aktig over Armand Nyhus, 
både i måten å skrive på, kjærlighe-
ten og tilnærmingen til naturen og 
skaperverket, og kan hende også i 
måten å framføre lyrikken sin på. 
En liten tur innom ett av Børlis 
dikt, bygger ytterligere opp under 
dette.

Han er opptatt av naturen som 
selve Skaperverket, derfor skriver 
han også om religion og vår kristne 
kulturarv.

- Jeg har et klart livssyn med 
base i kristendommen, men er ikke 
personlig kristen. Jeg er ikke det jeg 
vil kalle religiøs, selv om noen sik-
kert vil oppfatte det slik i noen av 
diktene, utdyper Armand Nyhus. 

Han har bydd på ei god førjuls-
stund – til ettertanke og undring.

Av Fredrik Kosbergløkk

Livet sto her

Livet sto her –
det var ei tre
no er det berre ein stubbe.
Livet er eg
og livet er du
livet er ein blom
du synest er fager.

Det snaue landskapet
vitnar om død
fuglen flyg over det
den fann ikkje eit tre,
haren ikkje livd.
Det susar ikkje vind
i skog
og menneske si einsemd
er det som er borte.
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Trives godt i Rennebu
Det er vanskelig å finne 
større kontraster enn de 
grusomme TV-bildene vi 
jevnlig ser fra Syria og det 
fredelige dagliglivet vi har 
her i Rennebu. For noen av 
våre nye landsmenn er imid-
lertid dette en overgang de 
etter beste evne forsøker å 
forholde seg til. 

Det er i dag tre syriske familier 
som har kommet til Rennebu, og 
alle er i full gang med norskopplæ-
ring, skole og barnehage. I tillegg er 
det selvfølgelig alle de små og store 
tingene man trenger å lære seg for å 
få hverdagen til å fungere på et helt 
nytt og annerledes sted i verden.

Glad for å være flere
Zainab Mohamad Hamza kom 

til Rennebu sammen med sine fire 
barn i fjor sommer, og hun inn-
rømmer at det var vanskelig i star-
ten. 

- Jeg kjente ingen, og var alene 
med ungene. Språket var vanske-
lig, og klimaet var helt forskjellig 
fra det vi var vant til. Den første 
tiden var jeg ganske trist og tenkte 
det kom til å bli vanskelig for oss å 
klare dette, forteller Zainab. 

Etter hvert har imidlertid både 
hun og barna funnet seg bedre til-
rette i sitt nye hjemland, og hver-
dagen er mye lysere. 

- Jeg tenker ikke lenger på å 
flytte, vi har fått venner og blitt 
kjent med mange mennesker her. 
Ungene trives på skolen, og vi blir 
alle flinkere til å snakke norsk. Vi 
er også glade for at det har kommet 
flere familier fra Syria. Det er godt 
å ha noen å snakke med om det 
som skjer i hjemlandet vårt, og det 
har betydd mye for trivselen her i 
Rennebu, forteller Zainab. 

Annerledes hverdag
Busra Yomni Wazafi og Moha-

mad Abdul Rahman kom til Norge 
i mai, etter å ha flyktet til Libanon 
da krigen startet. Hjembyen deres 
i Syria er nå så godt som helt fra-
flyttet, og de kan fortelle at det 
omtrent er bare de eldste som bor 
igjen. 

- Vi bodde i Beniaz, enn vakker 
by med strand og glade mennesker. 
Nå er den nesten helt ødelagt, og 
alle har flyktet. Det er veldig trist 
å tenke på, men vi er takknemlige 
for at både vi og mange andre har 
greid å komme i sikkerhet, sier 
Mohamad. 

Før krigen jobbet han på bil-
verksted, og da stort sett med lak-

kering av biler. Kona Busra har stu-
dert administrasjon i hjemlandet, 
og begge håper at det etter hvert 
skal bli muligheter for både arbeid 
og videre utdanning her i Norge. 

Med seg på flyttelasset har de 
også sønnen Abdulrahman som 
blir to år i mars. Han har nå begynt 
i barnehagen og finner seg godt til-
rette.

- Livet her i Rennebu er veldig 
forskjellig fra det vi er vant til, men 
vi er glade og takknemlige for at vi 
kan ha en trygg hverdag her, sier 
Busra og Mohamad. 

Ønsker en god framtid for barna
Familien Halwi kommer fra 

Aleppo, og i likhet med mange 
andre flyktet også de til Libanon 
da krigen startet. De kom hit nå i 
september, og hele familien på sju 
er allerede i full gang med skole og 
norskopplæring.

- Vi hadde det ikke så bra i Liba-
non. Det var veldig vanskelige for-
hold, og vi følte en stor lettelse da 
vi kom til Norge og Rennebu, for-
teller Malek Halwi. 

Før krigen drev han en klesbu-
tikk i Aleppo, og han har også job-
bet tre år som snekker i Libanon 
etter at familien flyktet dit. Kona 
Aida er journalist, og dette er abso-
lutt noe hun kan tenke seg å jobbe 
med i framtida også.

- Nå er det imidlertid viktigst 
for oss å skape en god hverdag for 

familien, lære oss norsk og finne ut 
av rutiner og regler i samfunnet. 
Vi vil at barna skal få en god fram-
tid med utdannelse og jobb, og er 
takknemlige for at vi kan få mulig-
het til å gi dem det her i Norge, sier 
Aida og Malek. 

Pilot eller lege
Eldstesønn i familien Hawli, 

Nour på 16 år, har også funnet seg 
godt tilrette i Rennebu. Han går 
på norskopplæring sammen med 
foreldrene, og syns ikke det er noe 
stort problem å lære et helt nytt 
språk. 

- Jeg vil jobbe hardt og kan 
lære meg språket fort. Etterpå har 
jeg lyst til å fortsette å studere, og 
målet er å bli pilot eller lege, fortel-
ler Nour. 

Tatt i betraktning at familien 
kun har vært her i tre måneder, er 
det virkelig imponerende hvor mye 
norsk unggutten allerede har lært 
seg. Det er ikke tvil om at han både 
har pågangsmot og vilje til å nå 
sine mål.

Takknemlighet
Etter å ha snakket med disse 

menneskene en stund legger jeg 
merke til at ordet takknemlighet 
ofte går igjen. De er takknemlige 
for å kunne leve i trygghet her i 
Norge, de er takknemlige for at folk 
i Rennebu har tatt godt imot dem, 
de er takknemlige for alle naboer 

og nye sambygdinger som sier hei 
og inviterer på kaffe eller te og de 
er takknemlige for at barna får gå 
på skole og i barnehage. Selv om 
tankene på det som foregår i hjem-
landet hele tiden ligger i bakhodet, 
er det de positive tingene de ønsker 
å fokusere på.

- Vi gråter for hjemlandet vårt, 
men vil le og ha det bra sammen 
med hverandre og våre nye venner 
her i Rennebu, sier Malek Hawli og 
de andre syriske flykrningene. 

Spennende med norsk julefeiring
Alle syrerne som nå har kom-

met til Rennebu er muslimer, og 
feirer derfor ikke jul slik som vi er 
vant til. Den kristne juletradisjonen 
er likevel ikke fremmed for dem, 
for de fleste har hatt ikke-muslim-
ske naboer eller venner i Syria. I lik-
het med veldig mange av oss andre 
gleder de seg i alle fall til å få noen 
dager fri, og syns det er spennende 
å følge med på hvordan julefeirin-
gen foregår her i Norge. 

- Jeg tror det blir trivelig, folk i 
Norge liker julen godt og er glade. 
Det er fint å samle familien med 
god mat, sang og feiring. Det liker 
vi også når det er høytid, avslutter 
Aida. 

Av Mona Schjølset

Syriske flykninger i Rennebu: Busra Yomni Wazaifi, Mohamad Abdul Rahman, 
MalekMohamaed Halwi, flykningekoordinator Ranghild Løvseth Øverland, Mahamednour Malek Halwi, 

Aida Omar Habbal og Zainab Mohamad Hamza.
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Bakeren i Grutamastu
Lengst inn i Granliveien på Berkåk er det satt opp et lite hus. Der holder Inge Grut til med 
sin fritidsaktivitet.

— Har det ikke vært for at jeg 
har skiftarbeid på KVO (Kraft-
verkene i Orkla) har jeg nok ikke 
holdt på med baking, forteller 
Inge. Men, nå trives han veldig 
godt med kjevlet oppi Grutamastu, 
og det står alltid hjemmebakt flat-
brød i et trau inne på stua.

Laftet av en 86-åring
Det er Inges 86-årige far Eiliv 

som har laftet rammeverket til 
bakehuset. Eiliv trengte lafteplas-
sen til et nytt prosjekt, og Inge fant 
ut at han kunne ta over byggesettet 
for å sette opp sitt eget bakehus. 

Blitt noen kilo
Bakeinteressen startet for to år 

siden. Da var Inge til nabo Mar-
grete Bjerkås for å lære flatbrødba-
king. — Inge lærte fort, og nå er han 
blitt en mester i flatbrødbaking, og 
er blitt flinkere enn meg, forteller 
Margrete. 

Inger forteller at det har blitt 
noen kilo med flatbrød, og det er 
alltid ferskt flatbrød i huset. Opp-
skrifta har han fra slektninger i 
Nord-Trøndelag – en god og søt 
oppskrift han setter stor pris på.

Potetlefse
Tidligere på dagen da Rennebu-

nytt var på besøk hadde Inge bakt 
potetlefser. Deigen her er litt nøye, 
og da måtte han over til Margrete 
for et lite lynkurs. Men, potetlefsa 
ble også meget vellykket, det kan 
undertegnede skrive under på.

Av Dagfinn Vold
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Drop-in kontor
Rennebu Eiendom, Postmyrvn 19

Møblert kontor på ca 24m2. 
PC med gjestekonto, internettilgang, vannkoker og bord for 

møter inntil 8 personer. Enkel catering kan leveres ved 
forhåndsbestilling. Pris kr 300,- + mva pr dag (8-16).
Vi har også ledige kontorlokaler på 11, 14 og 17m2.

Bestilles på tlf 480 49 872 
eller post@rennebuei.no

www.rennebuei.no

Vi ønsker deg 
en hvit jul...

Å i Meldal - 7336 MELDAL
tlf 72 49 58 00 - post@fossline.no

www.fossline.no

Åpningstider: man-fre 8-16  –  tors 8-19

for hele huset

Det hvite kjøkken er fortsatt en bestselger!

Kom å se vårt store utvalg
i kjøkkenbutikken på Å!

Be om å få vår nye

kjøkkenkatalog

Skirenn
i Rennebu

LARSRENNET 
søndag 12. mars kl 12.00
Barneskirenn for alle som liker å ha ski på beina, 

For unger født i 2005 (12 år) eller senere – ingen nedre aldersgrense.

BURENNET 
søndag 26. mars kl 11.00

For 38. gang - 28 km turrenn med flott trasé i nydelige omgivelser.
Trimklasse 18/28 km: påmelding og start fra kl 10–11.

Informasjon om arrangementene: 
http://rennebu.com/idrettsglede/rennebu_il

Følg oss på Facebook!

Installasjon tilbyr nå TERMOGRAFERING, 
- også i forbindelse med el-kontroll i 
næring og bolig! 
Sats på sikkerhet, og kontakt oss på:

72 42 80 00  |  installasjon@krk.no | krk.no

Nyttige julegaver i år eller gave til deg selv?
snøfreser – motorsag – ryddesag – plenklipper

Jonsered – Husqvarna

Rennebu Skog & Hage
7393 Rennebu

mobil 976 80 819 — torleif@rokkones.no
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Et skattekammer før jul
Arbeidssenteret på Berkåk 
har et stort og bærekraftig 
utvalg av julegaver. Er man 
i tillegg på utkikk etter det 
helt spesielle, kan bruktbu-
tikken være et aldri så lite 
skattekammer. 

Siden slutten av 50-tallet har 
nordmenn tredoblet forbruket sitt 
av varer og tjenester. Trenden er 
sikkert den samme i Rennebu. Selv 
om mange har mer enn de trenger, 
fortsetter kjøpefesten. Blant folk 
som har vært godt etablert i noen 
ti-år, hører en hjertesukk om at det 
ikke lenger er plass til mer i ska-
pet. Men slik er det ikke for alle. 
Når man er i etableringsfasen er 
det blitt både stuerent og trendy å 
spe på med brukte ting. Retro er et 
begrep som har holdt seg i flere år, 
og beskriver én av tidens trender. 

Populært med brukt 
Det blir derfor stadig mer og 

mer populært å handle på brukt-
butikker og loppemarked, og slike 
utsalgssteder har grodd fram på 
mange små og store steder. I Ren-
nebu var det Arbeidssenteret på 
Berkåk som så muligheten for 
noen år siden. 

Arbeidssenteret var forberedt 
på enda større pågang da årets jule-
varer ble satt fram i uke 47. Mona 
Engum som har ansvaret for brukt-
butikken, forteller at både vareut-
valget og etterspørselen har økt 
mye siden oppstarten. Nå er det 
plassen som avgjør hva som kan 
tas inn. Typiske juleting har stått 
på lager, men mye fint som ellers 
ikke står framme, er nå å finne i 
butikken. 

- Vi har veldig mye spesielt for 
julehandelen i år, sier Engum som 
blant annet regner opp kaffeservi-
ser, julepynt, juleduker og julegar-
diner. 

Mange godbiter 
Det er ikke bare folk i etable-

ringsfasen som benytter seg av 
bruktbutikken. Fastboende og hyt-
teboere stikker også innom både 
for å levere og for å se etter god-
biter i hyllene. Mange av kundene 
samler på spesielle serier i porse-
len, steintøy og glass, eller de kjø-
per gaver til venner de vet samler. 

- Det er en god del etterspør-
sel etter spesielle motiver fra Pors-
grund og Egersund eller glass fra 
Hadeland og Magnor. Vi selger 
billig, men ting vi vet kan ha høy 
verdi sjekker vi på nett, slik at vi 

følger markedet. Vi kan jo ikke gi 
bort det som er mye verd, men vi 
konkurrerer godt med det som til-
bys på nett, lover Mona Engum. 

Fornøyde kunder 
Asmeram Gebrhiwet er en av 

flere eritreere som har fått Renne-
bu som bostedskommune de siste 
årene. Han er innom Arbeidssente-
ret for å kjøpe dekketøy, og finner 
en eske med stålbestikk for ganske 
mange personer. 

— Det var akkurat slik jeg skulle 
ha, og det koster ikke så mye, sier 
Asmeran. Han bor sammen med 
familien på Berkåk, og forteller at 

han har kjøpt mye brukt til hjem-
met. 

– De har veldig mye bra og bil-
lig her, smiler han fornøyd over å 
ha gjort nok et godkjøp. 

Johanne Frøseth forteller at 
hun pleier å stikke innom ganske 
ofte for å kjøpe gaver eller småting 
hun trenger. Hun er veldig godt 
fornøyd med at det finnes et slikt 
tilbud på stedet, og ser ikke bort 
fra at det kan bli julegavehandel på 
bruktbutikken. 

Stort utvalg 
Det er i hovedsak husgeråd som 

selges, men det finnes også et godt 

utvalg i bøker, spesielt i sjangerne 
barnebøker, krim og kokebøker. 
Også noen brukte møbler tas imot 
så langt det er plass i butikken. 
Arbeidssenteret har eget verksted 
som pusser opp møblene. Klær tar 
de imidlertid ikke imot. 

På arbeidssenteret produserer 
de også tennbriketter og dekorerer 
bokser for disse. Også spesielle led-
lys bli dekorert for salg i butikken. 
Dette er rimelige og populære ven-
negaver til jul. 

Av Fredrik Kosbergløkk

Ingrid Jerpstad, Inge Prestrønning, Mona Engum 
og Unni Fladby lover mye fint i bruktbutikken fram 
mot jul.

Johanne Frøseth ser at det finnes 
mye fint i hyllene på Arbeidssenteret.

Asmeram Gebrhiwet finner mye nyttig husgeråd i 
bruktbutikken. Her har han funnet ei eske med 
fint stålbestikk til en veldig rimelig pris. 
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Høysesong for 
Hognamat
November og desember er den travleste måneden for Hognamat, for da har de 1/3 av 
årsomsetningen på to måneder.

Pinnekjøtt og fenalår er produk-
tene som har størst volum før jul, 
med det går også mye av de andre 
produktene, blant annet lammerull 
og sylte og ribbe av gris fra egen 
gård.

— Vi regner med ca 2.000 kg 
pinnekjøtt og 1.000 kg fenalår, alt 
fra egen besetning, forteller Arnt 
Strand ved Hognamat. 

Arnt har 230 sauer i fjøset som 
lammer, og med 400 – 500 lam 
klarer han seg med sauer fra egen 
besetning.

Pinnekjøttet er det største pro-
duktet nå før jul. Det meste er salta 
og tørka, mens noe er mildt røkt. 
Arnt forteller at røkt pinnekjøtt er 
et vestlandsfenomen, men at det 
også her er mange som ønsker pin-
nekjøttet røkt. 

Rørosmat tar salget
— Salgsapparatet er i hovedsak 

Rørosmat, og de fungerer som et 

grossistledd. Det er en ok måte, 
men vi vet ikke hvem som fører 
varene våre til en hver tid, forteller 
Arnt.

Bunnpris Tyholt og Nyborg, 
samt Meny Sverresborg tar det 
meste av pinnekjøttet sammen 
med Quality Hotel Skifer på Opp-
dal. Brito Spekemat er den største 
enkeltkunden på fenalårene, og de 
kjører rundt og selger spekemat. 

Julemarkedet i Trondheim
Årets julemarked starter 9. 

desember, og der vil Hognamat 
være på plass. Julemarkedet i 
Trondheim er kåret til det beste i 
landet, og Arnt forteller at det bru-
ker å være godt med gjensalg fra 
de som kjøpte året før. I fjor solgte 
han 300 fenalår under julemarkdet. 
I år vil han også ha med lammerull 
og ribbe av gris som har gått ute i 
det fri på gården på Innset.

— Hovedargumentet til de som 

betaler mer for lokalprodusert mat 
er at de vet at dyra har hatt det bra, 
og det er stor vilje til å betale for 
skikkelig tillaget mat, forteller Arnt. 
Det  er en trend at kundene vil vite 
hvor maten kommer fra, og dette 
gjelder også studentene i Trond-
heim.

— Studentene er ikke nødven-
digvis så kjøpesterk, men de kjøper 
ofte mat som julegaver til f.eks. 
sine foreldre, forteller Arnt.

Travel tid
November og desember er den 

travleste tiden, men Arnt prøver å 
beholde normale arbeidsdager på 
slakteriet, selv om han må innom 
hver dag. 

— Jeg har fjøs både før og etter 
arbeidsdagen på slakteriet, så det 
blir fort lange dager. Men, dette 
er en livsstil, og jeg trives med det, 
sier Arnt.

Av Dagfinn Vold 

Arnt Strand ved Hognamat har kontroll på 
både fenalårene og pinnekjøttet.

Innunder 
blåe 

himmelrand
Årsskriftet til historie-
lagene i Rennebu og 
Innset for 2016 er som 
vanlig fyldig og interes-
sant. 

Årsskriftet ”Innunder blåe 
himmelrand” er som vanlig 
interessant lesning. Spennvid-
den i stoffet er tidsmessig stort 
- fra Harald Hårfagre i år 863 til 
jakta på Rasken i 1996. Det er 
også god spredning geografisk 
på artiklene. Det er interessante 
”biografier” av Magne Myrmo 
og Sivert Hansen, og en artikkel 
som viser at kommunereform 
også har vært aktuelt tidligere. 

Samtidig er det en oversikt 
over året som har gått med 
utgangspunkt i Rennebunytt. 

— Vi er godt fornøyd både 
med innhold og presentasjon, 
forteller Joar Fjellstad i skriftsty-
ret.

Opplaget er på 1.100, og det 
selges via grendakontakter her i 
Rennebu. I tillegg er det mange 
som ”abonnerer” på bladet og 
får det tilsendt. Utenom dette 
selges bladet på Bygdasenteret, 
Frivilligsentralen, butikken på 
Nerskogen og hos Joar Fjellstad.

— For noen år siden innførte 
vi annonser i bladet for å hjelpe 
til med økonomien, og annon-
sørene i Rennebu er veldig flin-
ke til å stille opp - og det setter 
vi stor pris på, sier Joar.

Joar kommer også med en 
oppfordring hvis det er noen 
som har idéer til stoff eller som 
vil skrive selv, så er det bare å ta 
kontakt. 

Av Dagfinn Vold
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Hytte i Rennebu?
HVORDAN GÅ FREM FOR Å FÅ HYTTE I RENNEBU
På Rennebu.com og Hyttetomta.no får du oversikt over ledige hyttetomter og annen relevant informasjon.

Har trua på Berkåk 
som handelssted
Det er for tiden knyttet stor spenning til Rema 1000 sin mulige etablering på Berkåk, 
og det er ikke tvil om at dette vil bli svært godt mottatt etter at Spar stengte dørene i 
slutten av november.

- Jeg kan bekrefte at vi ser på 
Berkåk som et svært aktuelt sted 
for å etablere oss, og jeg regner med 
at mye vil være avklart innen 1. 
mars neste år, sier Vidar Andersen, 
regiondirektør i Rema 1000 Midt 
Norge.

Ny eier 
Det er Chris Andre Lillejord 

fra Trondheim som har kjøpt eien-
dommen Myrveien 6, da gjennom 
eiendomsselskapet Myrveien 6 
AS. Han bekrefter at de har hatt 
en svært positiv dialog med Rema 
1000 når det gjelder leie av lokaler i 
bygget, og han har stor tro på at de 
kan skal bli enige.

- Målet er at Rema skal inn i 
lokalene, men det gjenstår noen 
detaljer før avtalen kan underteg-
nes. Her er det blant annet snakk 
om en reguleringsprosess for å få til 
et nødvendig antall parkeringsplas-
ser. Vi er i dialog med både Renne-
bu kommune og Statens Vegvesen 
for å finne en løsning på dette, så 
det tror jeg vi skal få til, sier Lille-
jord. 

Positivt med flere aktører
Det at Coop Prix nylig oppgra-

derte til Coop Extra på Berkåk syns 
regionsdirektøren i Rema 1000 er 
utelukkende positivt. 

- Vår erfaring er at det er nød-
vendig med flere dagligvarebutik-
ker for å få minst mulig handels-
lekkasje. De stedene der vi er for 
oss selv er det som regel vanskelig 
å tilfredsstille alle kunder, derfor 
trenger vi flere aktører for å holde 
handelen i bygda, sier Andersen. 

Han tror det er stort potensiale 
for å øke den totale dagligvarehan-
delen her ettersom det er mye tra-
fikk og hyttefolk i distriktet. 

- Jeg tror ikke det er umulig å 
doble den totale handelen i løpet 
av tre år, potensialet er absolutt til-
stede, sier Andersen. 

Jakten på en kjøpmann
Det første som må på plass for 

at Rema 1000 skal bli å finne her 
i bygda, er at man kommer i land 
med leiekontrakten. Rema 1000 
har nå i første omgang skissert det 
arealbehovet de har bruk for, og 
likedan lagt fram ønsker for infra-
struktur i forhold til parkeringsplas-
ser. 

- Vi har sagt at vi vil ha 80 par-
keringsplasser. Antallet er nok ikke 
så langt unna i dag heller hvis man 
regner med det som fins i rimelig 
nærhet, men vi ønsker altså å få 
bedre tilgjengelighet på en del av 
disse, påpeker Andersen.

Neste steg blir å finne en kjøp-
mann til å drive butikken, og da 

aller helst et kjøpmannspar. Dette 
er noe kjeden har god erfaring med 
fra andre steder, så de ser absolutt 
for seg at dette kan være en god løs-
ning på Berkåk også. 

- Vår erfaring er at det ofte blir 
god kvalitet både på butikk og drift 
når det er et par som samarbeider 
om oppgaven, men vi er selvfølge-
lig åpne for andre alternativer. Det 
viktigste er bestandig å få tak i folk 
som er motivert for oppgaven, så 
hvis noen er interessert er det bare 
å ta kontakt, oppfordrer Andersen. 

Tekst: Mona Schjølset

Hvis snøen holder:

Skisenteret 
åpner i jula
Snøen er kommet tidlig i 
år, og Torleif Kristiansen 
er allerede godt i gang 
med prepareringa av ned-
fartene ved Nerskogen 
Skisenter. 

— Hvis det blir snø, som det 
nå ser ut til at det blir, så åpner 
vi heisen andre juledag og kjører 
i jula og nyttårshelga, forteller 
Torleif Kristiansen. Han fortel-
ler at han koste seg godt da han 
kunne starte prepareringa i slut-
ten av november.

Skisenteret drives videre på 
samme vis som før, og takket 
være godt vedlikehold ble heise-
ne godkjent med glans i sommer. 

Hvordan åpningstidene i 
skisenteret blir mellom nyttår 
og vinterferie er ennå ikke helt 
bestemt, så det vil Torleif kom-
me tilbake til ved en senere 
anledning. 

Av Dagfinn Vold

Regiondirektør i Rema 1000 Midt-Norge Vidar Endersen 
bekrefter at de ser på Berkåk for etablering av ny butikk.
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Ivar Fjellstad, Terminalveien 8, 7391 Rennebu
tlf 488 44 401 - www.rennebusmia.no

Tradisjonelt smedarbeid – Porter
Godkjent bilopphuggeri og mottak av  skrapmetall

Berkåk - tlf 72 42 74 45
mandag-fredag	10-17		–		lørdag	10-14

Førjulstid!

Julegaver
til liten
og stor!

Naturtro 

juletrær 
med led lys
i	forskjellige	størrelser

Stikk innom 
julebutikken 
på Torget

Velkommen til

Julemarked
Salg av juletrær

Begrenset antall trær - førstemann til mølla gjelder

Gode gavetips inne!

fredag 16. desember
fra kl. 10.00 

Følg oss på 

 

Trenger du behandling
ring for timeavtale

41 45 75 93

Fotterapibehandling
Autorisert fotterapeut med 

fordypning i diabetes

Behandling av negler, 
beskjæring av hard hud, 
vortebehandling,
behandling av soppnegler

Julegavetips
gavekort på fotpleiebehandling!

på Løkken og Berkåk

Salg av fotkremer ogsokker som ikke strammer, AmetrinesokkerSko og sandaler

Vi lager julebakst
med den gode smaken

Den beste julegaven - kortreist mat!
Vi har komponert gode smaker fra 

bl.a. Grindal Ysteri, Hognamat og andre leverandører.

Ring oss på  tlf 72 42 71 23 eller 
send en mail til post@soknedalbakeri.no

- eller aller helst: stikk innom!

Julegavetips
Vi har smakfulle gaver til slekt og venner,

og som firmagave til ansatte og forretningsforbindelser
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  tlf 72 42 71 23 -   @bakerikafeen
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Tur til Viewpoint Snøhetta 
Torsdag 29. september var 6. klasse på tur 
til Viewpoint Snøhetta. 

Rennebu jeger- og fiskeforening og Austre Rennebu 
grunneierlag betalte bussturen for oss, og det er vi svært 
takknemlige for. Vi sendte søknad til dem om busspen-
ger, og sannelig fikk vi det vi trengte. De mener vel det 
er viktig at vi gjør oss kjent i fjellene i regionen vår, og at 
vi i det hele tatt bruker naturen. 

Utdrag fra elevtekster
• Nå skal du få høre om da vi var på Viewpoint Snø-

hetta. Det var artig på bussen, men det ble selvfølgelig 
enda mer spennende da vi kom fram. Vi ble møtt av 
Heidi fra Statens Naturoppsyn, og hun var naturveilede-
ren vår denne dagen. 

• For hver stein oppover stoppet vi og leste det som 
sto. Steinene var lagt som ei slags tidslinje.

• Vi så en moskus på vei oppover. Den hadde bare 
ett horn. Vi så også at noen turister ble jaget av mosku-
sen. Vi så faktisk i alt 5 moskuser på turen – fire av dem 
så vi fra bussvinduet.

• Det var veldig fint på Viewpoint-Snøhetta, men det 
var utrolig masse vind. Det var gøy, men det var kaldt. 
Vi grillet mat, og vi fikk vite mye om dyr og fugler i 
området, spesielt rein og moskus. Vi hadde også for-
skjellige leker som handlet om det å ta vare på naturen. 

• Vi så på reinsdyrgevir og moskushorn. Det var gøy.

• Etter hvert gikk vi ned til Villreinsenteret. Der fikk 
vi skyte med pil og bue, noen måtte finne sted og tisse 
og vi så på fangstgraver. Noen syntes det var vanskelig å 
skyte med pil og bue.

• Vi lærte mye på turen. Vi fikk og en karamell hver.

Og igjen sier vi hjertelig takk til Rennebu jeger- og 
fiskeforening og Austre Rennebu grunneierlag som 
sponset turen vår.

Hilsen 6. klasse på Berkåk
Foto: Unni Østreng

Heidi fra Statens Naturoppsyn orienterer.

Runar Slettun Hovin, Ingelin Storli Aune, Lena-Marie Storslett Hansen, Ola Hatvik Løkslett 
og Anniken Rønsberg Grevstad prøver reinshorn.

Vanseklig å stå oppreist i vinden.Simen Breen skal skyte med pil og bue.
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BERKÅK BIL
AC-Service
Hjulstillingskontroll
Service alle bilmerker
Flush og skifte av all automatgearolje      
Dekk og avbalanseringsmaskin
Hydralikkslangeverksted
Periodisk kjøretøykontroll opp til 7.500 kg

ENKELT FOR DEG
BRA FOR BILEN

Finn ditt verksted: 
automester.no • tlf. 800 40 555

BERKÅK BILSKADE
Karosseriverksted                            
Lakkverksted                                                  
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

BERKÅK BIL 
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 72 42 75 90
berbil@loqal.no

BERKÅK BILSKADE
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 977 78 963
berkaakbilskade@outlook.com

Trenger du elektriker?

Bjørn 
909 10 913

Ta kontakt med oss!

www.riseelektro.no – post@riseelektro.no

Oddvar
905 78 439

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

– helt i nærheten

Vi ønsker 
alle våre kunder og 

forretningsforbindelser 
en riktig god jul 
og godt nyttår.

Ta kontakt på telefon 416 56 996 
www.rennebuhytteservice.com

Gavekort for bruk på 
Rennebumartnan

11. -13. august 2017
Kjøpes på martnaskontoret

eller hos Snertne Sneller

Julegavetips!

Åpningstider
Mandag-fredag  9-18  
Lørdag  9-17

Søndag 18.12 14-17
Julaften 9-13
Mellomjula 27.12-31.12 9-15
2. januar stengt pga varetelling

Vareutkjøring!
Ring og bestill varer torsdager kl 9-12
og vi kjører det ut til deg samme dag!

Tlf 72 42 65 50

Velkommen
til store
og små!

Juletrefest 

5. juledag  kl 13.00
i Fredheim, Grindal!

Barnejuletrefest med
juletregang, eventyrstund,
lek og servering.
Kanskje kommer
Skamfjellnissen?

Arr. Grindal Grendalag

Innehaver

gis rett til å handle varer for

250,-
kroner to hundre femti

hos valgfri utstiller på 

Rennebumartnan 2017

Utstilleren leverer kortet og får kr 250,- 

hos arrangøren av Rennebumartnan.

stempel     -     K
enneth Teigen
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Strikking er som sykling
Inge Prestrønning lærte seg å strikke da han gikk på skolen. Etter rundt 25 år har han 
tatt fram igjen strikketøyet.

Det er en stolt 40-åring som 
viser fram luer, pannebånd og fut-
teral for mobiltelefon. Det har han 
grunn til å være, for ingen skulle 
tro at han i praksis ikke har holdt 
på med strikking i mer enn noen 
få måneder.

- Det er med strikking som med 
sykling, at når en først har lært 
det, så kan man det, smiler Inge 
Prestrønning som ikke syns det er 
finnes vanskelig å håndtere garn og 
strikkepinner.

Begynte med pannebånd
Han forteller at det var på 

Arbeidssenteret på Berkåk at de 
fikk ham på tanken om å ta opp 
igjen strikking. Lederne der strikker 
en del når de er på jobb, og han 
tenkte at han kunne alltids forsøke 
seg på et pannebånd. Det gikk så 
bra at det ga mersmak.

Foreløpig strikker han bare en 
og en farge, men Inge ser ikke bort 
fra at han etter hvert også vil for-
søke seg på mønster. Dette betyr 
imidlertid ikke at det er trist å se 
på. Han benytter både friske og 
moderne farger. Det meste av det 
han strikker, selges på Arbeidssen-
teret, men han avslører at noe også 
blir gitt bort.

- Men ikke alle julegavene jeg 
gir bort skal strikkes, forteller han 

og opprettholder 
dermed moe av 
spenningen for 
de som får pakker 
med «Fra Inge» på 
lappen.

Strikker og ser 
på TV

Det er da også 
først og fremst når 
han er på Arbeids-
senteret han strik-
ker. Dermed er det 
blitt en del av job-
ben hans. Det for-
hindrer imidlertid 
ikke at han kan ta 
fram strikkinga når 
han er hjemme.

- Jeg har ikke noe problem med 
å strikke og se på TV samtidig, sier 
han.

Han medgir at han ikke kjenner 
til så mange andre menn som strik-
ker, men han er ganske sikker på at 
det finnes noen der ute.

- Damene kommer jo sammen 
og strikker i syforening eller hva 
de kaller det. Det kunne vel mann-
folk også ha gjort, undres Inge Pre-
strønning, som mer enn gjerne dis-
kuterer fotball mens han strikker 
seg gjennom en hel kveld. Og det 
er vel flere som deler Inges inter-

Strikking er en del av jobben til Inge 
Prestrønning på Arbeidssenteret. Pro-
duktene hans er å få kjøpt der.

Inge er glad i å bruke farger når han 
strikker. Her viser han fram lue, panne-
bånd og mobilpose som han har strik-
ket.

esse for fotball?

Av Fredrik Kosbergløkk

Førjuls-
konsert med 
Klapa Basca

Torsdag 22. desember 
kommer det Kroatiske 
koret til Berkåk.

Klapa Basca er et mannskor 
eller sanggruppe fra Kroatia, 
som består av sju sangere. Koret 
er ett av Dalmatia-regionens 
desidert beste. Det er et pro-
fesjonelt kor som avholder en 
rekke konserter hvert år. De del-
tar også på en mange festivaler 
og konkurranser, og har vunnet 
flere priser.

— Dette er første gang de 
besøker Norge, og vil i løpet av 
denne turen besøke Oppdal og 
Rennebu, forteller Svein Skjøt-
skift i Oppdal Mannskor.

Konsert avholdes i Ren-
nebu samfunnshus torsdag 22. 
desember kl. 19.00

— Stemmene i Klapa Basca 
spenner fra de dypeste basser 
til de lyseste tenorer. Alle som 
setter pris på enestående fir-
stemt mannskorsang bør abso-
lutt benytte anledningen til å la 
seg fascinere av disse eminente 
klangene, forteller Skjøtskift. 
Repertoaret spenner fra klassisk 
kroatiske korsang, via nasjonale 
populære sanger til kjente og 
mindre kjente julesanger.

Klapa Basca ble introdu-
sert til Norge og Oppdal etter 
at Oppdal Mannskor besøkte 
Kroatia i juni i år. Mannskoret 
ble mottatt på en utmerket og 
uventet måte, da Klapa Basca 
tok ansvar for alle mannskorets 
konserter i Kroatia. Dette ble 
gjennomført svært profesjonelt, 
og Kroatene viste til fulle at 
konserter og arrangementer det 
kan de!

Oppdal Mannskor og Rute 4 
Sang og Revylag vil bistå Klapa 
Basca på konserten, og det vil 
også dukke opp lokale innslag 
på konserten.

— Vi i Oppdal Mannskor og 
Rute4 Sang og Revylag er stolte 
av at Klapa Basca lot seg overbe-
vise til å besøke oss, sier Skjøt-
skift.
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Grønland på tvers
I vår krysset Maren Østreng fra Berkåk Grønland på ski. Det ble en 
uforglemmelig opplevelse over 27 dager med alt fra strålende sol til 
dårlig sikt – og mye mat.

Det var venninna Stine Olsen 
fra Brumunddal som hadde meldt 
seg på en tur det ikke ble noe av. 
Deretter ble det en del snakk om 
at det hadde vært kult med en tur 
over Grønland. 

— Da tv-programmet Tjuk-
ken og Lillemor ble vist der Truls 
Svendsen klarte å krysse Grønland 
sammen med Cecilie Skog, fant vi 
ut at vi skulle klare det også, for-
teller Maren. De meldte seg på en 
tur som skulle gå i 2017, men det 
ble plutselig to plasser ledig våren 
2016. Dermed var det bare å kaste 
seg over opptrening til turen. 

Lang opptrening
Det er anbefalt et år med opp-

trening, og de fikk nesten et år.
— Vi gikk med dekk i Nord-

marka før det kom snø, og vi fikk 
mange morsomme kommentar-
er. Det var nemlig ikke så mange 

andre som gikk med dekk, min-
nes Maren. Etter at snøen kom ble 
dekkene lagt opp på ”pariserbrett”, 
og det ble skiturer. De fikk bare tre 
langturer med ski og pulk, men 
hadde alternativ trening som jog-
ging og klatring i tillegg. 

Pakkeliste
Pulk og mat var inkludert i 

turen, men de måtte skaffe seg en 
del utstyr etter pakkeliste som de 
fikk fra turoperatøren Fram Expe-
ditions som eies av Cecilie Skog og 
Bjørn Sekkesæter.

Ekspedisjonen krevde bl.a. 
skikkelig skalljakke og bukse, og 
mange småting som apotekvarer, 

teltsko og lue. Og alt kostet en del. 

Fly til Kangerlussaq
26. april startet drømmeturen, 

og de tok fly fra København til 
Kangerlussaq på Grønland. Der 
ble det ompakking tilpasset turen, 
og de gikk over utstyret så det skul-
le være i orden. Dag to tok de buss 
inn til området der selve turen 
skulle starte. 

— Det var starten som var mest 
fysisk krevende. Det hadde smeltet 
en del snø og is, så vi måtte gå ca 1 
km ekstra frem og tilbake på beina 
med alt utstyret på ryggen, forteller 
Maren.

Etter 4-5 dager over brefallet, 
fikk de endelig ski på beina. Det 
var en fantastisk god følelse. 

Fra påskevær til vind og kulde
— Vi gikk da i retning mot én 

av de amerikanske militærbasene 
(DYE 2) som ble brukt under kri-
gen, men som blefraflyttet da kri-
gen sluttet. Dag 12 kom vi frem til 
basen, og hele veien dit hadde det 
vært fint vær og nesten påskestem-
ning, forteller Maren. Men, da de 
kom dit ble det dårligere vær med 
tåke og dårlig sikt. De byttet på å 
gå først. Det ble også 15-20 m/s 
med vind, og ned mot 25 minus-
grader. 

— Vi fikk kjenne litt på dårlig 
vær, men det kan bli ennå dårligere 
– som ned mot 40 minusgrader. 
Det var kaldt nok med 25. Krop-
pen blir ganske raskt akklimatisert 
så det  føltes greit likevel. 

Etter at de hadde gått i to dager 
i vind og kulde ble været igjen bed-

re - faktisk veldig varmt. Rundt dag 
20 var de på det høyeste punktet 
på over 2.500 meter. Da var det så 
varmt at de kunne gå med sport-
sjogg. Så det var store variasjoner. 
Etter det høyeste punktet føltes det 
fortsatt som flatt, og det var bare 
den siste dagen gikk det skikkelig 
nedover. 

Lange dager
— Rundt dag 16-18 var jeg mest 

sliten. Vi gikk veldig mye alene 
med våre egne tanker, og jeg ble 
sliten av å gå å tenke på ingenting. 
Kroppen kjentes grei hele veien, 
men jeg ble mentalt sliten. 

De stod opp kl 6 og startet å gå 
kl 8. Dagen ble delt opp i mange 
økter og det ble gått 2-3 mil hver 
dag. Kroppen kom etter hvert i rik-
tig modus, og etter hvile om natta 
var den klar for nye økter. 

— Jeg hadde aldri trudd at jeg 
kunne gå Litjrunden på Berkåk 
hver dag i 27 dager trekkende på en 
pulk på 50-60 kilo. 

Mye mat
Dagene ble delt opp i nærmere 

15 økter, og hvert tredje kvarter 
ble det mat. — Jeg har nesten aldri 
spist så mye i hele mitt liv. Det ble 
en stor sjokoladeplate hver dag, 
og nøtter og marsipan i småpau-
sene. OM kveldene var det mid-
dag og kveldsmat. I starten var jeg 
ikke så sulten, men jeg ble mer og 
mer sulten etter hvert som dagene 
gikk, forteller Maren. Middag var 
Real turmat, og den var inkludert 
i turen. Det begynte å smake godt 
etter hvert. Alt ble etter hvert godt, 
så  det ble en kosetur med mye 
mat. 

Avsluttet i Tasiilaq
Den siste dagen ble det skikke-

lig nedstigning. Naturen på østsi-
den av Grønland er fin, men den 
fikk de se veldig lite av på grunn av 
dårlig sikt. Det gjorde ikke så mye, 
for de var veldig glad for å komme 
frem. Der ble de hentet med heli-
kopter og kjørt til Tasiilaq. 

— Oppholdet der skulle vare i 
to dager, men det ble på fire dager 
på grunn av feilbestilling av flyet. 
Det var interessant i seg selv, men 
da stedet var lite ble disse dagene 
lange.

Angrer ikke
Kroppen tålte turen bra. Det 

ble litt gnagsår midtveis som raskt 
ble fikset. Hele turfølget besto av 
11 personer, der to var guider.

— Vi var tre i teltet, og vi mer-

ket at det er viktig å komme gått 
overens med de som en skal dele 
telt med. Vi tre kom godt overens, 
og hadde det veldig fint og mor-
somt sammen. Det var likevel godt 
å gjøre turen sammen med en som 
en kjenner på forhånd. Den ene 
guiden sa at det hadde vært den 
fineste turen på fem år med det 
fine været. Jeg sitter igjen med mas-
se fine inntrykk, forteller Maren.

— Jeg angrer ikke på turen – 
selv om bankkontoen fikk føle det 
ganske hardt. Selve turen kostet 
kr 70.000, og i tillegg kom ca kr 
30.000 i diverse utstyr og flybillet-
ter. 

Kanskje kan det en gang bli en 
ny tur til Svalbard sammen med 
venninnen, men først må bank-
kontoen fylles opp igjen.

Tekst: Dagfinn Vold
Foto: privat
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Teltlaget: Stine, Maren og Oda. 
Den blå tapen er kuldetape, og nesene 
bærer litt preg av frost.

Den amerikanske militærbasen DYE 2 
ligger fraflyttet inne på isen.
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Industrivegen Nord - 7340 Oppdal – tlf 72 40 02 60

Ønsk dine kjente og kjære god jul 
med blomster fra Å Gartneri.

Du kan bestille hos oss på telefon
i åpningstidene eller ved å gå inn 
på www.aagartneri.no.

Vi kan også levere duftlys, 
nydelig belgisk sjokolade og 
sprudlende eplecider sammen 
med blomstene.

Åpningstider:
Mandag – Onsdag  09-17
Torsdag  09-20
Fredag  09-18
Lørdag  09-14
Lørdag 17.12.  09-16
Søndag 18.12.  12-16
Man-Fre 19. - 23.12.  09-18
Julaften  09-13
Mellomjula  10-14
Nyttårsaften  10-14 

Hjertelig velkommen!
7335 Jerpstad  – Tlf 72 49 42 12

www.aagartneri.no

Bytt ut «halmdekket» med vedlagte bilde, jeg fikk det ikke til i Word… 

 

• Produksjon og salg av «Terrengen»  
• Leveranse av konstruksjoner og reparasjoner til lokale bedrifter  
• Maskinering- og Sveiseverksted 
• Service og reparasjon av traktorer, redskaper og små-maskiner 
• Dekkmaskin og leveranse av alle typer landbruks- og anleggsdekk 
• Olje og smøremidler og Aspen Motorsagbensin 
 
  Ditt førstevalg på verkstedtjenester -for næring og privat! 
 

 

Stamnan, 7392 Rennebu

tlf 72 42 65 60/476 24 600
www.landbruksverksted.no

 

Regner med bokstavene som er fylt med hvit i liogo blir fylt med svart 
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Tips fra Biblioteket
I likhet med andre høytider 
er også jula høysesong for 
lesing, og dette er noe de 
selvfølgelig også merker 
godt på biblioteket. 

- Det er tydelig at folk leser mer 
i jula, og det gjelder både tema-
bøker, inspirasjon, barnebøker, 
krim og annen skjønnlitteratur, sier 
bibliotekar Merete Kjærnes Fos-
sum. 

Brageprisvinnere
I midten av november ble Bra-

geprisen utdelt, og i følge Fossum 
kan det ofte være slik at økt opp-
merksomhet i pressen fører til økt 
utlån av de bøkene det gjelder. 
Åsne Seierstad har et kjent navn fra 
før, og i år vant hun prisen for bes-
te sakprosa med ”To Søstre”. Boka 
handler om en somalisk far som 
opplever at døtrene velger bort fred 
og demokrati i Norge, for å gifte 
seg med jihadister i Syria. I følge 
juryen er dette fortellende journa-
listikk på sitt beste.

- Historien bidrar til å utvide 
vår forståelse for komplekse sam-
funnsfenomen, og Seierstad lykkes 
stort i å dokumentere framveksten 
av radikaliserte miljø i Norge, heter 
det i begrunnelsen fra juryen. 

Brageprisen for beste skjønnlit-
terære verk gikk i år til Monica Isak-
stuen for romanen ”Vær snill med 
dyrene”. Boken omhandler barne-
fordeling etter en skilsmisse, og en 
mor som syns det er vanskelig å 
forholde seg til delt omsorg.

- Et aktuelt tema som løftes 
fram i lyset med lekent og presist 
språk, konkluderer juryen. 

Sjarmerende roman som berører
Julefeiring er tema i Corina 

Bomanns siste roman ”En even-
tyrlig julereise”. Boka handler om 
Anna, som egentlig ikke kan fordra 
julen, men likevel har bestemt seg 
for å feire sammen med familien. 
Hun setter seg derfor på toget til 
Berlin, og dermed følger en ufor-
utsigbar reise gjennom et snødekt 
landskap. All trafikken stanser etter 
hvert opp, og Anna blir nødt til å 
haike med en brøytebil. Underveis 
treffer hun mange ulike mennesker, 
som alle har det til felles at de skal 
feire jul. 

I boka ”Urmakeren i Ausch-
witz” møter vi SS-offiser Paul 
Meissner, som ankommer Ausch-
witz fra Østfronten. Han er hardt 
skadet, og kun i stand til å utføre 
administrative oppgaver. Han får i 
oppdrag å forbedre moralen blant 
offiserene, og etablerer derfor en 
sjakk-klubb, hvor der kan inngås 
veddemål om resultatene. Etter 
hvert får han imidlertid nyss om at 
det også spilles sjakk blant fangene, 
og at det i leiren skal befinne seg en 
jødisk urmaker som nærmest skal 
være uslåelig. Meissner vil under-
søke om det er hold i disse ryktene, 
men det han setter i gang skal for-
følge ham til hans død. 

Barnebøker, matlaging og 
julepynt

Også for de minste er det 
mange bøker som kan være med å 
gjøre ventetiden litt kortere. I boka 
”Ingrid og Ivar feirer jul” møter vi 
Ingrid og vennen Ivar, som gleder 
seg veldig til jul. Heldigvis er det 
mye som skal gjøres før julaften, 
slik at tiden går litt fortere. De skal 

lage julegaver og julepynt, og selv-
følgelig er det spennende å tenke 
på at nissen kommer på besøk. 

For de litt større barna anbefa-
ler bibliotekaren ”Gjennom Skyg-
gedalen” av Mattias Lönnebo. Her 
møter vi de to barna Liv og Dag, 
som blir sendt ut på vanskelig opp-
drag for å bringe livets perler til-
bake fra Skyggedalen. Det er noen 
som har stjålet disse perlene, og 
dermed står dronning Esmeraldas 
lille land i stor fare. Alle dronning-
ens riddere har forsvunnet i forsø-
ket på å finne perlene, og Liv og 
Dag blir dronningens eneste håp. 

I tiden før jul er det også man-
ge som ønsker inspirasjon til både 
julepynt, matlaging og andre jule-
forberedelser. Her har biblioteket 
et rikholdig utvalg, så det burde 
være mulig å finne noe som passer 
de fleste.

- De fleste av disse bøkene har 
også svært gode illustrasjoner og 
bilder, så det er lett å la seg inspi-
rere, avslutter bibliotekar Merete 
Kjærnes Fossum.

Av Mona Schjølset

Jon Østeng Hov:

Hilsen fra fjellet 
- mine møter 

med fjellfuglene
 

Det finnes ikke noe trivelige-
re enn å gå i fjellet en vårdag og 
ønske fjellfuglene velkommen 
tilbake etter en lang vinter. Høre 
sangen fra den vakre blåstrupen 
og lappspurvens jublende toner. 
Ligge på en tørrabb og kjenne 
lukta av gryende liv. Favne alt 
med et åpent sinn.   Den folke-
kjære naturfotografen Jon Øst-
eng Hov beveger publikum med 
sine poetiske naturbilder og tek-
ster. I denne boka skildrer han 
sine møter med fuglene i den 
norske fjellnaturen med varme, 
ettertenksomhet og glimt i øyet. 
Gjennom varierte og unike bil-
der får vi innblikk i de ulike 
fugleartenes kjennetegn og leve-
vis.

  Jon Østeng Hov er en av 
Norges mest anerkjente natur-
fotografer og en folkekjær dik-
ter og skribent. Han har gitt ut 
flere naturbøker, og en rekke av 
hans bilder er gjengitt på nor-
ske frimerker. Tusenvis av lesere 
har hatt stor glede av hans lør-
dagsspalte i Uke-Adressa. Som 
poet er han mest kjent for dik-
tet «Skal hilse fra fjellet», som er 
gjengitt i denne boka.   Jon Øst-
eng Hov (f. 1936 i Ålen i Trøn-
delag) har mottatt en rekke pri-
ser og utmerkelser for sitt virke 
som fotograf og forfatter, bl.a. 
Holtålen kommunes kulturpris 
(1990), Sør-Trøndelag fylkes 
kulturpris (1992), Den nor-
ske friluftslivsprisen (1998) og 
Skjæraasenprisen (2008). Han er 
utnevnt til Ridder av St. Olavs 
Orden for sin store innsats som 
formidler av norsk natur, og 
han er æresmedlem i Norges 
Naturnvernforbund.

BIBLIOTEKET
Åpningstider: Mandag 15 - 18 / Onsdag  10 - 13 / Torsdag 16 - 19

Velkommen!  Hilsen biblioteksjef Merete Kjærnes Fossum
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Fra Prix til Extra på Berkåk
I forrige uke ble Coop-butikken på Berkåk omprofilert til Extra.

Det er snart tre år siden Coop 
flyttet inn i nybygd Prix-butikk 
på Berkåk. Nå ønsket de gjerne å 
gi kunden ennå bedre tilbud, og 
har omprofilert butikken til Extra-
konseptet. 

— Vi vil gjerne gi kundene våre 
det beste konseptet i Coop – med 
beste vareutvalg og beste priser, 
sier Vidar Skei, driftssjef i Coop 
Orkla Møre. Med omprofileringen 
tar de sikte på å stoppe flere forbi-
passerende og hyttefolk som kjører 
forbi Berkåk. 

— Omprofileringen har tatt to 
uker, og butikken har vært åpen 
hele tiden. De ansatte har stått på, 
og kundene har vært tålmodige. 

10 år
Extra-konseptet er nå 10 år, og 

butikken på Berkåk er den 357. 
butikken i rekken. De andre butikk-
ene er en blanding av nybygde og 
omprofilerte butikker. Extra er 
butikken som har vært flest ganger 
på VGs matbørs de siste to årene.

Større vareutvalg
Butikken har tidligere hatt et 

stort vareutvalg til Prix-butikk å 
være, så utvidelsen av varer er ikke 
så stor som ved andre omprofile-
ringer. Det er økt fra 4.000 til 5.500 

vareslag, og det meste er innen 
ferskmat og middagsrelaterte varer. 
Samtidig kommer det også en del 
nyheter innen flere vareslag.

Med lavere priser er også inn-
tjeninga mindre i Extra-konseptet, 
dermed kreves det høyere omset-
ning for å få samme inntjening. 

— Butikken på Berkåk ligger 
strategisk til, og samtidig vil vi 
gjerne beholde flere lokale kunder. 
Med beliggenheten og flinke ansat-
te tror vi på suksess, sier Skei.

Økt konkurranse
Etter at Spar-butikken på Ber-

kåk avsluttet i slutten av novem-
ber, er det snakk om at det kanskje 
blir etablert en Rema-butikk i loka-
lene. 

— Vi er vant til å ha Rema i 
nabolaget, så det skal vi takle. 
Rema satser sikkert på økt stoppef-
fekt slik som vi gjør, kommenterer 
Skei. Men, han er skeptisk på om 
Berkåk i utgangspunktet er stort 
nok til to store butikker. Han er 
ikke bekymret for å miste så mye 
omsetning, selv om noe vil det  
sikkert bli. Da er nok Nerskogen 
og Voll mer utsatt, tror Skei.

Av Dagfinn Vold

Alle kundene fikk 
spandert kaffe og kake 
på åpningsdagen.

Daglig leder Elisabeth 
Nyberg og de andre 

ansatte hadde gullsko  
på åpningsdagen 

- for å få fart på beina.

Gleder seg over ny butikk - Bente Storslett, daglig leder Elisabeth Nyberg, driftssjef i 
Coop Orkla Møre Vidar Skei og it-konsulent i Coop Orkla Møre Morten Ebbesen.
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Rennebumartnan 
- i stadig utvikling

Spørsmålene som ble stilt 
under strategisamlinga var
1.  Rennebumartnans visjon, mål 
 og verdier – er disse riktig for 
 fremtida? 
2.  Er Rennebumartnan riktig navn 
 og har vi rett undertittel?
3.  Tiltak som kan gjøre det enklere 
 å få nye og riktige utstillere? 
4.  Tiltak som kan være med å 
 fremme Rennebumartnan som 
 salgsarena for håndverk og 
 design og skape enda mer 
 kjøpslyst?
5.  Tiltak for å tiltrekke oss nye og 
 yngre besøkende?
6.  Tiltak for å styrke lokalt og 
 regionalt eierskap hos nærings
 livet og lag og organisasjoner?

Rennebumartnan har hatt ned-
gang i besøkende de siste årene, og 
det var bakgrunnen for samlingen 
og spørsmålene som ble stilt.  Ned-
gangen kan skyldes flere ting - økt 
konkurransesituasjon eller at besø-
kende opplever at martnan er den 
samme fra år til år?

Når det gjelder konkurransesi-
tuasjonen så er den ganske eksem 
og økende. I tillegg til mange andre 
festivaler var det i sommer var det 
mange konserttilbud i Trøndelag. I 
2016 var vi i tillegg ekstra uheldig 
med været – regn fra fredag kl. 15 
og hele lørdagen. 11 600 besøken-
de med det været er tross alt veldig 
bra, og vårt generelle inntrykk er at 
publikum var blide og fornøyde, 
sier daglig leder Kenneth Teigen. 

— De fleste av utstillerne var 
også meget godt fornøyd. Det må 
vi ta med oss når vi nå skal starte 
jobben frem mot martnan 2017, 
som arrangeres fra 11.-13. august 
med temaet SMAK! som ekstra 
inspirasjonskilde.

— Ellers er det viktig at vi foku-
serer på salg og gode opplevelser 
for utstillere og publikum, og ikke 
fokusere bare på besøkstall, under-
streker Kenneth.

Kenneth forteller at en nyhet 
fra 2016, som de også skal gjen-
nomføre og videreutvikle, er sam-
arbeidet med Knivklubben Trøn-
derkniv om nasjonal knivkonkur-
ranse med utstillinger og aktivite-
ter rundt knivmakerfaget. Det ble 
veldig populært, ikke minst for den 
mannlige delen av de besøkende

Ringvirkninger av martnan
Det har ikke vært satt skikkelig 

fokus på ringvirkningene av Ren-
nebumartnan. Hva betyr martnan 
økonomisk og markedsførings-
messig for Rennebu og for norsk 
håndverk? Martnan har også stor 
mellommenneskelig betydning 
for utstillere, lag/organisasjoner og 
lokalt næringsliv. 

— Det er av stor betydning få 
frem mer eksakte tall når det gjel-
der ringvirkninger, forteller Ken-
neth.

I 2016 var første gang utstiller-
ne ble spurt om kontantomsetnin-
gen under martnasdagene.  Det ble 
rapportert inn en omsetning på r 
7,5 millioner kroner på de tre dage-
ne. I tillegg er det en del bedrifter 
som får bestillinger og omsetning 
etter martnan, som f.eks. Rennebu 
Snekkeri.

Lag og organisasjoner har fått 
utbetalt over kr 6 millioner for 
dugnadsarbeid på 31 år, og sam-
let med salg av hyllkake med mer 
har det tilført lag og organisasjoner 
totalt over kr 14 millioner på disse 
31 årene.

For lokalt og regionalt nærings-
liv er det anslått en årlig ringvirk-
ning på nærmere kr 5 millioner, 
men dette er sannsynligvis for lite, 
sier Kenneth.

Videreutvikling av martnan
Under den nylig avholdte stra-

tegisamlinga ble mange forskjel-
lige områder som det var aktuelt å 
arbeide videre med belyst. En ny 
og helhetlig grafisk profil for Ren-
nebumartnan mente mange at vi 
må prioritere. Her vil også navnet 
være et aktuelt tema. Det ble også 
enighet om å se nærmere på mar-
kedsføringa av arrangementet. Det 
var bred enighet at den må profe-
sjonaliseres, og i enda større grad 
må rettes mot yngre målgrupper.

Det ble også satt fokus på stra-
tegi og tiltak for å få tak i de beste 
utstillerne og de beste designpro-
duktene. Er det aktuelt med gjeste-
utstillere fra andre land? Og kan en 
se på spesielle tiltak som kan gjøre 
at enda flere nye utstillere til mart-
nan? 

Martnans økonomi ble også 
diskutert, og tiltak for å øke egen-
inntjeningen og redusere kostna-
dene må vurderes. Det kan også 
bli aktuelt å søke støtte til spesielle 
prosjekt – det kan være lokalt, regi-
onalt, nasjonalt eller nordisk.

RennebuTun har de senere 
årene vært viktig for å markeds-
føre lokalt næringsliv. Vi vil også 
sammen med næringslivet se på 

Alle bedrifter må med jevne mellomrom gå 
gjennom sin stretegi, og Rennebu-martnan 
har i høst satt lyset på seg selv for å arbeide 
frem gode strategier og tiltak for å snu 
publikumsnedgangen og videreutvikle 
arrangementet Rennebumartnan og selskap-
et Rennebumartnan as.

videreutviklingen av Rennebu-
Tunet sammen med dem vil vi se 
nærmere på innhold, plassering og 
ikke minst aktiviteter.

Andre mer visjonære forslag 
som ble tatt opp på samlinga var 
”martna hele året”. Dette er et 
større tema som det eventuelt må 
brukes en del tid på.

Riktig tidspunkt?
Det er etter hvert blitt mange 

arrangement i Trøndelag i løpet av 
sommeren, og konkurransen om 
publikum er dermed stor. Renne-
bumartnan kommer som noen av 
de siste arrangementene tett innpå 
Olavsfestdagene og Matfestivalen i 
Trondheim, og det ble reist spørs-
mål om det ville vært bedre med 
martnan i juni eller senere i august.

- Nå får vi bruke litt tid på å 
vurdere alt dette, og prioritere til-
tak på kort og lang sikt, sier Ken-
neth Teigen. 

Av Dagfinn Vold

Rennebumartnan hadde i år mer fokus på design med en egen ustilling.
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Sponsorstøtte 
til lokale utøvere

Meldal Sparebank støtter 
hvert år unge idrettstalen-
ter i sitt nedslagsfelt, og 
nylig kunne Martin Smestu 
Holm, Indre Halseth, Simen 
Hårstad, Henrik Uv Værnes 
og Håkon Myrmo signere 
hver sin private sponsorav-
tale med banken. 

- Det ligger i vår filosofi at vi 
ønsker å bidra til levende lokal-
samfunn. Idrett og kultur er en 
viktig del av lokalsamfunnet, og vi 
bidrar ofte i forbindelse med akti-
viteter og arrangement, sier Tore 

Gjerstad, som er avdelingsleder i 
Meldal Sparebank avd. Rennebu.

Må konkurrere på nasjonalt nivå
De fem som i år får sponsorav-

tale i Rennebu driver alle med vin-
teridrett, fire med skiskyting og en 
med langrenn. 

- Dette er selvsagt ikke noe krav, 
men i år ble det altså slik. Vi stiller 
heller ikke spesielle krav til resultat 
for de utøverne som holder junio-
ralder, men de må konkurrere på 
nasjonalt nivå, som for eksempel 
norgescup skiskyting eller lang-
renn, sier Gjerstad. 

At det ikke stilles krav til resul-
tater er helt bevisst fra bankens 

side, og er ment som en ekstra 
motivasjon for at de unge utøverne 
skal kunne holde på med idretten 
sin så lenge de selv ønsker. 

- Det er jo dyrt å drive idrett 
uansett, og ikke alle er så heldige 
at de får private sponsoravtaler når 
det gjelder klær og utstyr, sier Gjer-
stad. 

Inspirerer de yngre
Han påpeker også betydningen 

av at de yngre utøverne i en klubb 
har noen å se opp til, og at dette er 
med å motivere dem til å fortsette 
med sin idrett. 

- Et godt klubbmiljø har stor 
betydning, og da er det viktig å ha 

noen å se opp til. Vi er glade for å 
støtte opp om de lokale utøverne 
som kommer inn under våre kri-
terier nå i år, og håper å signere 
mange kontrakter også i årene som 
kommer, avslutter Tore Gjerstad i 
Meldal Sparebank. 

Av  Mona Schjølset

Simen Hårstad, Martin Smestu 
Holm, Indre Halseth og Henrik Uv 
Værnes signerer sine sponsoravtaler. 
Håkon Myrmo var opptatt med 
Norges-cup den dagen bildet ble tatt. 
Tore Gjerstad  er glad for å støtte de 
unge utøverne. 

Siste Rennebunytt før jul
kommer torsdag 22. desember.

Frist for stoff er mandag 12. desember.
Annonser: mari@mediaprofil.no  -  Redaksjonelt: mona@mediaprofil.no / dagfinn@mediaprofil.no
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Skientusiast med hytte 
på Nerskogen
Stein Bugge er sponsoransvarlig i SpareBank 1-alliansen, men han og 
familien trives aller best når han får være på hytta på Nerskogen.

Stein er en travel mann, og i 
forbindelse med sesongstart for 
landslaget i langrenn der Spare-
Bank 1 er hovedsponsor er det 
ekstra travelt. Vi fikk inn en avtale 
med ham en dag han var på retur 
fra et møte på Oppdal, der han sit-
ter som styreleder i Ener´n.

Falt for Nerskogen
Det er flere år siden Stein og 

familien fikk et godt øye til Ner-
skogen. Tidligere arbeidet han 
nemlig i Danske Bank, og de 
hadde firmahytte ved Kreklingen. 
De likte seg så godt at da det ble 
en hytte til salgs i Ånegga i 1999 
slo de til. Det var ei hytte med sjel 
bygd opp av to gamle tømmerhus, 
det éne fra 1760-tallet og det andre 
fra 1819. I dag har de bygd på med 
oppstuggu og modernisert hytta. 
Nå er det blitt deres andre hjem, 
nesten det første, for de trives vel-
dig godt. 

— Det er ei fin tomt med fantas-
tisk utsikt, og så har vi skiløypa like 
utenfor døra, forteller Stein. 

Ski er viktig
— Skisporet på Nerskogen 

betyr veldig mye, både for de som 
ønsker å trene og for unger. Før 
brukte vi fjellski og gikk bakover 
mot Heldalen. Nå kan vi velge om 
vi vil ta en fjelltur eller en tur langs 
i oppkjørte løyper. Vi bruker ski-
sporet veldig mye, forteller Stein.

Han mener skisporet er så vik-
tig for Nerskogen og de som har 
hytte der at det snarest bør inn på 
arealplana for å få langsiktighet 
for alle parter. Skisporet like viktig 
som brøyta vei.

Mye på hytta
Stein og familien er mye på 

hytta, og de har nå bedre fasiliteter 
der enn der de bor i Trondheim. Så 
fremt det går er de på hytta hver 
helg om vinteren, og også hver jul 
og påske. 

Butikken er av stor betydning, 
og samtidig får han den hjelpa 
han trenger til eventuelt vedlike-
hold på hytta. Servicen i Rennebu 
synes han er grei, men han stiller 
seg undrende til at han må tømme 

septiktanken sin hvert år etter som 
han har bygd sitt eget miljøvenn-
lige renseanlegg som ikke trenger å 
bli tømt mer en hvert tredje eller 
fjerde år. Her bør det være litt mer 
fleksibilitet.

Stort sponsorengasjement
Det er andre året i en treårs-

avtale at SpareBank 1-alliansen er 
sponsor for landslaget i langrenn. 
Det medfører naturligvis mye 
reising for Stein, som kan gå på 
bekostning av hytteopphold.

— Det har vært en del støy 
rundt landslaget nå i sesongstart-
en, men håper nå at det sportslige 
blir viktigst fremover. Det har vært 
mange påstander og følelser ved 
siden av fakta rundt både Therese 
Johaug og Martin Johnsrud Sund-
by. Vi håper at fakta kommer frem 
og viser at det ikke er så ille som 
enkelte vil ha det til, sier Stein.

Han er overbevist om at det 
er to arbeidsuhell, og SpareBank 
1-alliansen står derfor fast ved avta-
len med skilandslaget uten å være 
i tvil.

— Selv om vi sponser eliten 
har vi også stort fokus på bredden 
og de som vokser opp, sier Stein. 
SpareBank 1 sponser derfor bytte-
helger over hele landet, og det det 
er en fantastisk aktivitet for at flere 
skal kunne få muligheten til å gå 
på ski. 

— På den måten rekruttere vi til 
eliten og samtidig som vi tar vare 
på bredden, sier Stein.

Ifølge norske journalister er 
SpareBank 1 SMN den som tar 
aller størst samfunnsansvar av de 
29 mest profilerte virksomhetene i 
Norge. Det viser et PR-Barometer 
som ble presentert i november.

Nyttig astmasak
Selve astmasaken synes Stein er 

viktig med tanke på hvordan top-
pidretten skal være. Det handler 
om etikk og hva som er forsvarlig 
innen alle idretter. 

— Idrett handler om å ta ut det 
siste for å være best, men det er 
viktig med en debatt om hva som 
er innenfor eller utenfor, sier Stein.

Ener´n
Det er en SpareBank 1-stifelse 

som eier Ener´n Oppdal AS, og 
Stein er styreleder i selskapet. Det 
er fem arrangement gjennom året, 
og sist vinter gikk Ski-Ener´n fra 
Granasjøen til Grøtsetra. 

— Vi har fått gode tilbakemel-
dinger på den traséen, og samar-
beidet med Rennebu kommune og 

Rennebu idrettslag var veldig godt. 
Vi velger også denne traséen i år. 
Skal vi bruke denne traséen over 
tid, er vi også her avhengig av for-
utsigbarhet slik at løypenettet bør 
inn på arealplanen, sier Stein.

Tekst: Dagfinn Vold
Foto: Dagfinn Vold og privat

Stein Bugge trives 
godt i skiløypene 
på Nerskogen.

Inngangspartiet og døra til hytta i Ånegga har sjel.
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Vi opplever at telefonselgere feilinformerer våre kunder i forbindelse med salg av kraft.   
I tillegg sier enkelte kraftleverandører at de selger et samarbeidsprodukt med oss.
Dette er ikke riktig. 

Kraftlaget selger kraft bare til kunder i eget nettområde og prioriterer disse. 
Våre fastboende kunder er våre eiere, så vær bevisst og bruk ditt lokale kraftlag.
Vi har konkurransedyktige priser!

Hvorfor kjøpe kraft hos oss? 

 1. Trygt. Ingen lokketilbud. Vi har fast påslag på innkjøpsprisen på kraftbørsen 
  og ingen skjulte prisøkninger.

 2. Enkelt. Vi er lette å få tak i. Stikk innom oss, ring oss på 72 42 80 20 eller
  bestill på krk.no. 

 3. Gebyrfritt. Vi har ingen uventede gebyrer som dukker opp på regningene.

Vi støtter det lokale kulturlivet og ønsker å gi GOD ENERGI TIL FOLK!

72 42 80 20 | kundeservice@krk.no | krk.no

GOD ENERGI FRA KRAFTLAGET

Foto: Opdalin-

gen
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Fotterapeut Astrid Dollis:

Med fokus på føttene
I ti år har Astrid Fagerli Dollis hatt fokus på føttene til folk, og som utdannet fotterapeut 
er det vel ikke så rart at hun anbefaler flere å tenke litt ekstra over hvordan det står til 
med undersåttene. 

- Veldig mange plager man sli-
ter med i knær, hofter og rygg, ja 
til og med helt opp til nakken, kan 
for eksempel skyldes en skjevstil-
ling i foten. Dette er noe som kan 
korrigeres med såler og sko, fortel-
ler Astrid. 

Tilleggsutdanning i diabetes
Den erfarne fotterapeuten star-

tet opp egen virksomhet for ti år 
siden, og har i dag egne lokaler 
midt i Løkken sentrum i tillegg til 
at hun tar imot pasienter i Ren-
nebu. 

- Det er vel rundt tre år siden 
jeg startet opp i Rennebu, og det 
fungerer veldig greit med de loka-
lene jeg leier her på Helsesenteret, 
sier Astrid. 

Ifølge fotterapeuten er gode 
sko veldig viktig, og hun mener 
at opptil 80-90% av et fotproblem 
kan skyldes feil sko. 

- Med riktig tilpassede sko og 
såler kan man korrigere både platt-
fot, hul fot og andre ting, noe som 
forebygger andre typer plager, sier 
Astrid. 

I vinter har hun også tatt til-
leggsutdanning i Diabetes, og 
hvordan dette kan gi seg utslag på 
føttene.

- Det er ofte slik at diabetes 
medfører økt risiko for ødelagte 
blodårer, noe som igjen kan føre 

til sår på føttene. Dette er noe en 
fotterapeut kan avdekke, og da i en 
tidlig fase kan få sendt pasienten 
videre til behandling hos lege, sier 
Astrid.

Fornøyd pasient
Den dagen Rennebunytt besø-

ker Astrid i lokalene ved Rennebu 
Helsesenter sitter Aud Nyberg i 
stolen og venter på behandling. 
Hun er meget godt fornøyd med 
den oppfølgingen hun har fått hos 
fotterapeuten, og syns det er lett-
vint at dette tilbudet finnes her i 
bygda. 

- Ja, det å få riktig tilpassede sko 
har betydd utrolig mye i min hver-
dag i alle fall. Det er spesielt en fot 

jeg har slitt med, og nå har det blitt 
så mye bedre. Dessuten er det godt 
å slippe å reise ut av bygda for å få 
hjelp, fastslår Aud. 

Julegavetips
Selv om det ofte er ulike plager 

som fører til at folk tar kontakt for 
behandling hos fotterapeut, påpe-
ker Astrid at det også er mulig å 
bestille time kun for eget velvære.

- Et godt fotbad, klipping og 
sliping av negler og tørr, hard hud, 
god krem og fotmassasje. Det må 
da vel være et godt julegavetips til 
den som har alt, avslutter fottera-
peut Astrid Fagerli Dollis. 

Av Mona Schjølset

Julekonsert i 
adventstida

Jula nærmar seg og vi er 
inne i tida for dei mange 
advents- og julekonsert-
ane.

Rennebu sin tradisjonelle 
julekonsert med lokale aktørar 
blir i år som i fjor i Rennebu 
kyrkje.

Dette året er det Rennebu 
Songkor som er arrangør for 
julekonserten, og det er ei stor 
glede for koret å ønske alle hjar-
teleg velkomne til ei triveleg og 
god stund i den gamle, spesielle 
og snart 350 år gamle kyrkja vår!  

Skolekorpset stiller opp, og 
det vert solosong av Eline Voll 
og rektor Sverre Stenløkk er 
med og hjelper der det trengs, 
med musikk og dirigering. 
Organist Kjersti Kvam trakte-
rer orgel og piano. Randi Olise 
Hoel har adventsord til oss. Så 
vert det mykje korsong, og i år 
er det faktisk eit flunkande nytt 
«vaksenkor» med. Damekoret 
«KorStolt» som starta no først i 
november! 

Ung og nysgjerrig 
på arbeids-

mulighetene 
i Oppdal og 
Rennebu?

4. juledag arrangerer Talent-
verket karrieredag for studenter 
og nyutdannede i regionen. 

Arrangementet finner sted 
på Quality Hotel Skifer, og 
oppmøte og regisertrering er 
kl 10.00 – 10.30. Dagen vil bli 
fylt med bedriftspresentasjo-
ner, bedriftsstand og mingling. 
Dagen handler mye om å vise 
frem det spekteret av ulike 
næringer som finnes i Rennebu 
og Oppdal og synliggjøre mulig-
hetene for studenter og nyut-
dannede. 

Dette kan bli dagen hvor du 
møter din fremtidige arbeidsgi-
ver, eller hvor du finner din før-
ste relevante sommerjobb.Aud Nyberg prøver nye sko hos fotterapeut Astrid Fagerli Dollis.
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TRØNDERENERGI  
ER STOLT OPERATØR I  
ORKLAVASSDRAGET

TrønderEnergi har vært stolt operatør av Kraftverkene i Orkla helt siden oppstarten i 1981.

Med de 5 kraftverkene i Orklavassdraget er TrønderEnergi operatør for totalt 18 vannkraftverk og 4 vindkraftverk. 

Og vi jobber hver dag for å forvalte kraftverkene til det beste for samfunnet.

Foto: B
erre.no
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Tanker etter pilegrimssesongen

De har utgjort noe som kan 
kalles «det lille ekstra» for å gi van-
drere en god opplevelse på turen 
gjennom bygda vår. Pilegrimsver-
tene er blitt betalt av penger bevil-
get fra Rennebu kommune. Det 
har vært en utrolig stor hjelp, og en 
god avlastning for den store frivil-
lige innsatsen som noen få hjelpere 
utfører hvert år.

Et viktig arbeid som vertene og 
de frivillige gjør, er å være guide i 
den spesielle Y-kirka vår. Nesten 
alle ønsker en tur inn der. Like vik-
tig er det at en sliten vandrer kan 
sette seg ned for en hvil, en kaffe-
kopp og en god prat. 

Tilbakemeldingene fra folk 
som har gått gjennom Rennebu de 
seneste årene, er at «i Rennebu, der 
er det godt å vandre!» Folk føler 
seg velkomne og ivaretatt, og man-
ge har sagt at de vil anbefale andre 
å ta den samme turen. Andre er på 
rekognosering for trolig å komme 
tilbake med en gruppe neste år. I 
år har vi hatt eksempler på at dette 
ikke bare var noe de sa, de som 
gjorde det samme i fjor.

Antall vandrere
To pilegrimer passerte Voll den 

5. oktober, og så vidt vites, var det 
de siste av omtrent 700 gjennom 
Rennebu i år. Tallet har økt med 
rundt 50 % hvert år siden 2014. Da 
var antallet ca 300. I 2015 var det 
ca 450. De kommer fra hele ver-
den, mest tyskere og andre fra de 
fleste land i Europa, men også fra 
land som Australia, USA, Brasil, 
Japan, Korea, New Zealand, Costa 
Rica og Canada.

Ikke bare har antallet økt. 
Sesongen er også blitt lengre. Etter 
14. august, som var siste dato for 
pilegrimsvertene i Gammelbua i 
2016, er det registrert mer enn 140 
vandrere. Det er mange flere enn i 
tilsvarende periode året før.

Det er mange forhold som gjør 
at vandringer langs Gudbrands-
dalsleden har økt såpass mye de 
seneste fire årene. Det gjøres mye 
godt arbeid langs hele leden. Det 
vi kan nevne av lokale ting er f eks 
den innsatsen pilegrimsvertene, de 
ubetalte frivillige og andre utfører. 
Disse møtene gir positive opplevel-
ser, både for vandrerne og for oss i 
bygda. En annen er etableringen av 

«Trailhead Berkåk», som oversatt til 
norsk betyr at Berkåk stasjon er en 
inngangsport til en pilegrimsled. 
Her er det Gudbrandsdalsleden 
som krysser Orkla ved Vangseng/
Skjephaugen. «Trailhead Berkåk» er 
det reklamert for fra Nasjonalt pile-
grimssenter i Trondheim. Det er 
101 km til Trondheim fra Rennebu 
kirke, og distansen «de siste 100 
km til Nidaros» er viktig for svært 
mange, fordi den den kvalifiserer 
til Olavsbrevet – en fin diplom for 
gjennomført vandring – som utste-
des i Trondheim. Strekningen kan 
enkelt startes ved å ta tog eller buss 
til Berkåk og begynne turen der. 

Og det er mer: Det kommer 
stadig flere guidebøker, på flere 
språk enn før. Norge oppleves som 
et trygt land. Det er dyrt her, men 
likevel litt rimeligere nå, så lenge 
dagens kroneverdi holder seg. 

De som arbeider i turistbran-
sjen, og særlig med pilegrimsvand-
ringer, mener at det som her er 
nevnt, og mer til, gjør at flere og 
flere i årene framover kommer til 
å velge Gudbrandsdalsleden, og 
kanskje spesielt turen fra Rennebu, 
som alternativ til de mange andre 
vandreruter i Europa.

Dersom antallet fortsetter å 
øke, slik alle tegn tyder på, kan 
pilegrimsarbeid snart være en 
næringsveg for noen i Rennebu.

Historisk perspektiv 
Forskere har kommet fram 

til at det til Nidaros kom kanskje 
250.000 pilegrimer i tida fra 1031 
da Olav Haraldsson ble erklært 
hellig, og til 1537 da det ved refor-

masjonen ble forbudt å vandre 
som pilegrim i Norge. Det blir ca 
500 hvert år, i gjennomsnitt. Om 
det antas at det ikke var så mange 
de første årene og at det var mange 
fler mot slutten av den perioden, 
kan det kanskje sies at tallet nå 
i 2016 er på samme nivå som for 
500 år siden?

Lokale tiltak
Ved den gamle løa i Hoveng-

løkkja ble det i år oppsatt en stor 
og fin gapahuk. Den er en utmer-
ket kvileplass for pilegrimer, og for 
alle andre. I slutten av juni orga-
niserte pilgrimsforeninga dugnad 
for rydding av skog der, for å åpne 
utsikten mot dalen. Det ble utført 
av ryddegjengen fra Eritrea som 
en del av deres kursing i skogsar-
beid. I tillegg til disse deltok flere 
dugnadsfolk fra Stamnan og Voll. 
Resultatet ble veldig bra. Gjennom 
sesongen har pilegrimsvertene hørt 
mye skryt fra mange, for den fine 
utsikten som nå er fra Hovengløk-
kja, både fra pilegrimer og fra loka-
le vandrere.

Møter med folk
Når vi spør hvorfor de legger ut 

på en såpass strabasiøs reise, så sier 
mange at det også er en indre reise. 
Og tillegger at de opplever flott 
natur, og bemerker spesielt det fro-
dige og grønne kulturlandskapet i 
bygda vår.

Alle vandrere har sin egen his-
torie, og mange har vi fått ta del i. 
Noen gjør mer inntrykk enn andre. 
Vi kunne nevnt mange, men vi 
husker spesielt en far med sin dat-
ter på noen og tretti år, fra Tsjekkia, 
på tur fra Oslo til Nidaros. Hun 
var omtrent blind, men det virket 
ikke som om det var noe hinder 
for å legge ut på den lange reisen. 
Hun snakket godt engelsk og var 
sin fars språklige kontakt med folk 
de møtte, mens han var hennes 
øyne. De utgjorde et godt funge-
rende fellesskap. 

Sterke og rørende møter som 
med disse, setter våre dagligdagse 
«problemer» i perspektiv, og vi 
ser fram mot ny sesongstart utpå 
våren 2017, med flere slike møter.

Tekst: Magni og Joar Fjellstad 
Foto: Joar Fjellstad 

Ved sesongslutt hadde pilegrimsvertene i Gammelbua på 
Voll gjort en innsats gjennom fire sommersesonger for 
Rennebus omdømme.

Flerkulturelt møte i Gammelbua.

Gruppe fra Sveits utenfor Gammelbua.

TRØNDERENERGI  
ER STOLT OPERATØR I  
ORKLAVASSDRAGET

TrønderEnergi har vært stolt operatør av Kraftverkene i Orkla helt siden oppstarten i 1981.

Med de 5 kraftverkene i Orklavassdraget er TrønderEnergi operatør for totalt 18 vannkraftverk og 4 vindkraftverk. 

Og vi jobber hver dag for å forvalte kraftverkene til det beste for samfunnet.

Foto: B
erre.no
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Sveinung Kosberg
Industriområdet Berkåk, 7391 Rennebu

Epost: kunde@rennebusag.no

Brentkledning
og material i spesialdimensjoner

Se flere bilder på brentkledning.no

Tomter - Laft - BindingsverkTlf 72 42 64 90 - www.lundhyttebygg.no
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Nerskogen Hyttegrend
... så bjart mot Trollheims tind

Innflytningsklare 
hytter på 
Nerskogen!

Elotec AS - www.elotec.no

Betjeningsveiledning for Royal Z+

 MANUELL UTKOBLING

1. Trykk "Meny" og oppgi brukerkode (standard 1111).

2. Gå til menyvalg 2-1-1 for å koble ut sone, 2-1-2 for enhet.

3. Følg instruksjonene i displayet.

NB! Innkobling skjer automatisk etter valgt tid.

 For manuell innkobling – bruk menyvalg 2-2-1 for sone,

 eller 2-2-2 for enhet. Følg instruksjonene i displayet.

 OVERSIKT OVER SENTRALEN

 BETJENING VED BRANNALARM

1. Lokaliser startbrannstedet: Stedsangivelse vises i klartekst

 i displayet. Ved flere alarmer kan disse vises ved å trykke

 pil opp/ned på tastaturet.

 Ikke avstill lydsignalene før angitt sted er kontrollert!

2. Forsøk å slukke brannen ved hjelp av brannslukningsapparat

 eller annet tilgjengelig slukkemateriell.

 BRANNVESEN - tlf. 110

3. Etter at brannen er slukket kan alarmanlegget tilbakestilles

 til normal drift. Om alarm er aktivert av manuell melder må

 glasset byttes før tilbakestilling.

 Avstill sentralens interne summer:

 Trykk "Avstill summer"

 Stopp brannklokker/sirener:

 Trykk "Stopp lyd", oppgi kode (standard 1111) om nødvendig

 Tilbakestill sentral:

 Trykk "Tilbakestill", oppgi kode (standard 1111) om nødvendig

 BETJENING VED FEIL

1. Avstill summer:

 Trykk "Avstill summer"

2. Kontroller utstyr og utbedre feil. Kontakt om nødvendig

 autorisert servicepersonell.

3. Tilbakestill sentral:

 Trykk "Tilbakestill", oppgi kode (standard 1111) om nødvendig

Reset / Tilbakestill

Avstill summer

Stopp sirener

Bla i alarmer/hendelser

Soneindikasjon

Mediaprofil er et allsidig reklamebyrå og grafisk verksted som tilbyr et bredt spekter av tjenester innen trykk, grafisk design og reklame. 

Vi kan bl.a. hjelpe deg og din bedrift med
• print i alle formater
• hefter med ryggstifting/liminnbinding
• brosjyrer med forskjellig fals
• plakater og banner
• visittkort/forretningsmateriell 
• skilt og vindusdekor

tlf 72 42 76 66 - mediaprofil.no

Digitaltrykk 
med rask og sikker levering

Blant våre kunder på print er 
Elotec, Lund Hyttebygg, Rennebumartnan,

Mediehuset OPP, Grindal Ysteri og Næringskonferansen.

Norges eldste hyttebygger har utviklet helt nye hytter
i samarbeid med Selberg Arkitekter as. 

Tuftet på gamle sætertradisjoner i moderne design.
Byggesystemene gir stor fleksibilitet i valg av

planløsning og størrelse.

Se også vår hyttekatalog på www.sande-hytter.no 

Hos Sande får du en erfaren prosjektleder
som følger deg opp i hele byggeprosessen

fra kontraksskriving til ferdigbefaring.

Ta gjerne kontakt med Stian Sandhaugen 
hos oss på tlf 980 93 847 for mer informasjon.
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Salgsmesse for elevbedriftene
Elevene i 9. klasse ved Rennebu ungdoms-
skole er i full gang med sine elevbedrifter, 
og 13. desember blir det anledning til 
både å se, smake, prøve og kjøpe de ulike 
produktene. 

- Som vanlig står det en del søte bakverk og godsa-
ker på menyen hos elevbedriftene, så det blir absolutt 
mulighet til å kjøpe med seg litt julebakst hjem, sier 
ansvarlig lærer Rune Stuen. 

Dataspill, popcorn og godsaker
Amund Krokhaug og Mika van Malsen har eta-

blert elevbedriften Gaming Corner EB, og her kan 
folk i alle aldre få prøve seg på forskjellige dataspill. 
De to guttene kan fortelle at de antagelig er litt over 
gjennomsnittlig interessert i dataspill selv, og de har 
derfor god oversikt over hva som fins på markedet og 
hva som kan passe til ulike aldersgrupper. 

- Vi har planlagt det slik at vi ordner med det utsty-
ret som trengs, og så betaler folk en viss sum for å 
spille. I tillegg vil vi selge popcorn og forskjellig snacks 
som de kan kose seg med mens de spiller, forteller de 
to guttene. 

Kalender og karameller
Bedriften SVEMS består av Sunniva Skjerve, 

Vegard Uv Værnes, Emilie Joramo, Mathias Halseth 
og Sondre Eggen Haugan. Som de fleste kan gjette seg 
til er bedriftsnavnet en forholdsvis kreativ sammenset-
ning av første bokstaven i fornavnet til ungdommene, 
og her er det kalendere, drops og karameller som står 
på menyen. 

Elevene kan røpe at de allerede har testet ut pro-
duksjon av karameller med vekslende hell. 

- De ble en smule flytende kan du si, men til salgs-
dagen på Frivilligsentralen kommer de til å bli helt 
perfekte, fastslår Sunniva. 

Mye papirarbeid
Dropspikene, som består av Ranja Larsen, Nora 

Svahaug og Malin Vikan, skal lage drops og kjærlighet 
på pinne. Kanskje blir det også noen andre søtsaker, 
det er ikke helt fastlagt enda. Jentene kan fortelle at de 
i skrivende stund er litt forsinket med papirarbeidet, 
men føler at de har litt mer kontroll når det gjelder 
planlegging av søtsakene. 

- Det var litt mer papirarbeid enn vi trodde i for-
bindelse med oppstart av bedriften, innrømmer jen-
tene, og dermed har de vel fått erfare det samme som 
mange andre gründere...

Mer søtsaker
Bak det velklingende navnet Mc Deilig finner vi 

Inga Engesmo, Maren Løvrød og Maja Gotheim. 
Også denne bedriften har satset på diverse søtsaker 
som karameller, kakao og kjeks, og i tillegg skal de lage 
fuglemat. 

- Det passer jo godt med litt ekstra god mat til 
fuglene også nå før jul, så det håper vi mange vil kjø-
pe, sier Inga. 

Etter vår lille runde blant årets elevbedrifter kan vi 
helt sikkert fastslå at det vil bli rikelig anledning til å 
få kjøpt seg forskjellig julegodt på salgsdagen, i tillegg 
til en del kreative julegavetips som kan være kjekt å ta 
med seg.

Av Mona Schjølset

Gaming Corner 
EB: Mika van 
Malsen og Amund 
Krokhaug.

SVEMS: Emilie 
Joramo, Sunniva 
Skjerve, Sondre 
Haugan, Mathias 
Halseth og Vegard 
Uv Værnes.

Dropspikene:  
Nora Svahaug og 
Ranja Larsen.

McDeilig: Maja 
Gotheim, Maren 
Løvrød og Inga 
Engesmo.
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Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme 

Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056

rorleggern@oppdal.com

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

J. O. Vognild
Lyngstad, Nerskogen, 7393 Rennebu

mob 416 54 516 – john.ovogn@getmail.no

• Småhus i tradisjonell handlaft etter dine ønsker
• Bygg i stavlaft og bindingsverk
• Restaurering, tilbygg og grunnarbeid
• Hyttetomter i Sørøyåsen på Nerskogen
• Lokale håndverkere

Berkåk, 7391 Rennebu - tlf 468 02 405

Alt innen grunnarbeid
post@r-maskin.no

Tomteutgraving
Drenering – planering
Vann, avløp og strømgraving
Betongplate  –  Grunnmur
Gårdsplass  –  Vei

heltre  –  millimetertilpasning

Rennebu Snekkeri
kjøkken – bad – garderobe – soverom – spisestue - trapper

Voll, 7393 Rennebu 
tlf 72 42 67 30 

post@rennebusnekkeri.no
www.rennebusnekkeri.no
studio i Kjøpmannsgata 6 

i Trondheim

Vi ønsker hyttefolk og våre kunder god jul og 
godt nytt år!

Nerskogen Hyttegrend

... så bjart 
mot Trollheims tind

Innflytningsklare
 

hytter på 

Nerskogen!

Tomter - Laft
Bindingsverk

Tlf 72 42 64 90 - www.lundhyttebygg.no

www.jt-bygg.no
Forhandler av

Vi ønsker alle 
ei riktig god jul 
og godt nytt år!

Godt tilbud!
se våre facebook-sider 
Joramo & Tørset Bygg 
Tørset hyttegrend

eller ring oss 48 21 26 67
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Lions 
årlige 
juletre

LIONS Club Rennebu har 
tradisjonen tro gitt et juletre til 
Rennebu Helsesenter, og treet 
kommer fra skogen til Knut 
Haugen.

Ellers har LIONS Club 
Rennebu lang tradisjon for å gi 
bidrag til lag og organisasjoner. 
I høst fikk fysioterapien ved 
Rennebu Helsesenter bidrag til 
kjøp av to nye trimsykler. Her 
er det Jon Einar Værnes og Knut 
Strand som tar ei økt på syklene.

Jan Eirik Holden:

Ung gårdbruker 
med tro på framtida
Fra årsskiftet skal Jan Eirik Holden ta over hjemgården Sundset på Rennebuskogen 
sammen med kona Marit Sørhus Holden og de to barna Maja Sørhus Holden og Marius 
Sørhus Holden. Siden 2004 har han forpaktet nabogården, og drevet samdrift med 
foreldrene på hjemgården. 

- Jeg trives godt som bonde og 
har lyst til å fortsette med det vide-
re framover også, sier Jan Eirik.

Maskiner og utstyr
I tillegg til gårdsdrifta har han 

nå begynt å forhandle en del mas-
kiner og utstyr som naturlig hører 
hjemme på et gårdsbruk. På den-
ne tiden av året er det snøfresere, 
sandstrøere, traktorvinsjer, kjettin-
ger og lignende som er veldig aktu-
elt, men han har også utstyr som 
dyretransportvogner, gravemaskin-
skuffer og andre ting man trenger 
til skogs- og jordbruksdrift. 

- Jeg har jo tilegnet meg en del 
kompetanse på hvilket utstyr som 
er brukbart, og det er veldig artig 
å få forhandle noe jeg selv syns er 
bra, sier Jan Eirik. 

En del av gårdsdrifta
Foreløpig går den nye virksom-

heten en del av gårdsdrifta, men 
hvis det blir mye jobb vil det etter 
hvert bli vurdert om det skal skilles 
ut som et eget selskap. 

- Jeg har jo allerede fått noen 
henvendelser, så det blir spennen-
de å se hvordan det sparker i vei, 
sier Jan Eirik. 

Han har også selv tenkt på 
utvidelse av drift på vinterstid, og 
investert i utstyr for drift i egen 
skog. 

- Vi har bestandig hatt mye 
leiekjøring, spesielt med pressing 
av rundballer om sommeren, så i 
tilfelle roligere tider kan jeg nå ha 
mulighet til å ta på meg forskjel-
lig arbeid også andre deler av året, 
avslutter Jan Eirik. 

Av Mona Schjølset

Neste Rennebunytt før jul 
kommer torsdag 22. desember.

Frist for stoff er mandag 12. desember.
Annonser: mari@mediaprofil.no  -  Redaksjonelt: mona@mediaprofil.no / dagfinn@mediaprofil.no

Jan Eirik Holden og Marit Sørhus Holden med barna Marius og Maja.
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Kunngjøringer
Konsert med Klapa Basca
Ett av Kroatias beste kor!
Med Oppdal Mannskor og 
Rute 4 Sang og Revylag

Oppdal Kristne Senter, onsdag 21. desember kl 19.00
Rennebu Samfunnshus, torsdag 22. desember kl 19.00

Julekonsert i adventstida
Velkommen til triveleg førjulskveld i
Rennebu kyrkje fredag 16. desember kl. 19.30.
Allsong, solosong, ORD i advent, musikk og mykje korsong:
Rennebu skolekorps, Eline Voll, Sverre Stenløkk, Kjersti Kvam, 
Randi Olise Hoel, KorStolt (nystarta damekor) 
Rennebu Mannskor og Rennebu Songkor.

Velkommen til ein innhaldsrik song og musikk-kveld i adventstida!
Bill. ved inngangane: kr. 150,-

Arrangør i år: Rennebu Songkor

Årsmøte / arrangementmøte
BEDRIFSKIRENNET 2017
Onsdag 11. januar 2017 kl 20.00 
ved Kraft Verkene i Orkla
Saker som ønskes behandlet må være styret i hende 
innen 20. desember.
Arrangører 2017 er: Rennebu bygdearrangement, 
Kraftverkene i Orkla og Rennebu hytteservice

Fagforbundet avd 545 Rennebu avholder 
årsmøte mandag 23. januar 2017 kl 19.00 
på Frivilligsentralen.
Saker som ønskes behandlet meldes til styret 
innen 9. januar 2017.
Medlemmer som ønsker årsmelding for 2016 tilsendt 
kan sende mail til kari.aftreth@rennebu.kommune eller
kontakte kontoret på kommunehuset.

-Styret-

Omsorgsleiligheter Berkåk
Det er ledig en leilighet i omsorgsboligen
Leiligheten er på 45 m²
+ tilhørende bod.
Husleie er på kr. 4516,- pr. måned
+ strøm etter forbruk.

Det er ledig en leilighet i boligavdelingen
Leiligheten er på 35 m² + tilhørende bod. 
Husleie er på kr. 4.015,- pr. måned

+ strøm kr.1033,-.

Det kan søkes om bostøtte.

Søknadsfrist 16. desember 2016

Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås ved
henvendelse til Helse og omsorgskontoret
tlf 72 40 25 05 eller tlf 72 40 25 03
Søknadsskjema ligger også på kommunens hjemmeside.

Søknad sendes: Rennebu helsesenter, 
Gamle kongevei 39A, 7391 Rennebu

Takk for all oppmerksomhet i forbindelse med feiringen av våre 
dager. En ekstra takk for pengegavene som ble gitt til 
Kirkens Bymisjon.

Hilsen Ingeborg og Gunnar

God førjulstid!
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A-R Helgemo AS har 
butikk sentralt på Berkåk 

og utfører blant annet:
Varmepumpemontering • Sanitæranlegg
Avløpsanlegg • Flis- og vedfyringsanlegg

Våre erfarne rørleggere hjelper deg med alt av 
rørleggertjenester, service og vedlikehold.

Å benytte Bademiljø gjør det tryggere for deg.

INDUSTRIVEIEN 4, 7391 RENNEBU. TELEFON: 72 42 64 64

A-R Helgemo AS

Dette skjer i Rennebu!
08.12 Normisjonsmøte Menighetshuset 20.00
09.12 Grøtkveld Kjellfrid og Per Arild 19.30
10.12 Grøtdag og juleavslutning Kafe Hyggen 11.00
 Stamnan Grendalag
13.12 Formiddagstreff Omsorgsboligen, Berkåk 11.00
13.12 Rennebu SoulChildren Menighetshuset, Berkåk 17.30
14.12 Medlemsmøte, R. Arbeiderparti  Frivilligsentralen 19.30
15.12 Formiddagstreff Staure, Voll 11.00
15.12 Hyggestund med kvinnegruppa Helsesenteret 12.00
15.12 Bønnemøte Hoelsmoen 20.00
16.12 Julekonsert Rennebu kyrkje 19.30
 Se egen kunngjøring
18.12 Familiemøte Innset bedehus 11.00
22.12 Bønnemøte Hoelsmoen 20.00
27.12 Juletrefest Misjonshuset 19.30
29.12 Barnejuletrefest Hoelsmoen 11.00

Frisktrim hver onsdag kl 8.30-9.30 i Rennebuhallen
Bridge hver tirsdag kl 18.30 på Rennebu Arbeidssenter.
Gjeterhundtrening hver mandag kl 18.00
oppi Kjøinndolpa hos Sissel K. Ulvin
Seniordans hver tirsdag kl 14-16. Partallsuker i 
samf.huset på Berkåk og oddetallsuker på Voll
Spinning for timeplan se www.oppspinn.net
Tabata/styrke hver torsdag i Rennebuhallen kl 19.30
Sirkeltrening hver mandag i Rennebuhallen kl 19.30
Rennebu husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21 
i Sanitetshuset, Gml.kongevei 24 (i sokkelen).
Håndball se treningstider for laga på rennebu.com
Middagsstunden, Hoelsmoen kl 11 hver
første tirsdag i måneden.
Volleyball hver tirsdag kl 20 i Rennebuhallen
Oldboys hver torsdag i Rennebuhallen kl 20.30.
Idrettsskolen hver torsdag. 4-6sport kl 17.30 og
7-10sport kl 18.30
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

Gratis innrykk i kalenderen
- send epost til mari@mediaprofil.no

Kalenderen finner du også på www.rennebu.com Vakttelefon 46 44 92 72

Vi inviterer deg til å besøke

Rennebu.com 
- en ny nettportal for Rennebu, 

og her kan du finne det meste av det 
du er ute etter av informasjon om Rennebu.

Nettportalen har bl.a. en egen kulturkalender 
der du kan holde deg orientert om det som foregår i bygda.

Er det noe du savner - send oss en epost:
dagfinn@mediaprofil.no

God jul og godt nytt år
ønskes våre kunder og forbindelser

Telefon 72 43 00 40 – www.soknedal-sparebank.no


