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Hanna Aasbø
i Bakerikjellern på Sandbrekka.
Foto: Dagfinn Vold
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Stress  ned  med kaf fe  og  f erskt  bakverk

Ring 72 42 72 20

Pizza fra 
veikroa

medium og stor

Vi ønsker våre
kunder og
forbindelser
en fredfull jul
og et godt nytt år

Åpningstider for julehelgen:
Julaften: 9-13

1. og 2. juledag: Stengt
3. juledag - 6. juledag: 11-18

Nyttårsaften: 9-13
1. nyttårsdag: stengt



Jul på Nerskogen
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Rennebu
Legekontor

Rennebu Legekontor 
har følgende 

telefon-åpningstider: 

Tlf  72 40 25 40                     
Mandag

08-11.30 og 12.30-14.30
Tirsdag

08-11.30 og 12.30-14.30
Onsdag

08-11.30 og 12.30-14.30
Torsdag

09-11.30 og
12.30-14.30 

Fredag
08-11.30 og 12.30-14.30

Telefontid leger
72 40 25 40

Alle dager 11.00 -  11.30

Laboratoriet åpent
alle dager 08-11/12-14

LEGEVAKT 
kl 08.00 til 15.30 

tlf 72 42 77 00 eller 
72 48 01 00

etter kl 15.30
kveld, natt og helger

ring 72 48 01 00
Ved livstruende sykdom

113

Administrasjon
Adresse: Berkåk, 

7391 Rennebu
E-post:  post@rennebu.

kommune.no
Telefon: 72 42 81 00
Telefax: 72 42 81 01
Åpningstid: 08.00-15.30

Ordfører Bjørn Rogstad
tlf 72 42 81 10 - el. 

Servicetorget
bjorn.rogstad@rennebu.

kommune.no

Rennebu
Nytt

Utgiver Rennebu kommune og 
Mediaprofil as

Redaktør Dagfinn Vold
Red.utvalg rådm. Arve E. Withbro 

(ansv.red.) 
ordfører Bjørn Rogstad 
Halldis Nyrønning 
Olav Dombu

Adresse Rennebu Nytt, 
c/o Mediaprofil as, 
Rebustorget Berkåk, 
7391 Rennebu 

Telefon 72 42 76 66
E-post Redaksjonelt:

dagfinn@
mediaprofil-as.no
Annonser:
mari@mediaprofil-as.no

Web www.rennebunytt.no
www.rennebu.
kommune.no

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

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

arkitektonisk utformet av John
Tverdahl.  Arne Hårstad og
Gunnar Vold har tatt seg av
malingen, mens Ola Bakk har
skjært ut altertavla. Mikal Hoel
står bak malingen av denne.
Finansieringen ble gjort via
innsamlinger og kommunale
midler. Tømmeret ble gitt av
gardbrukere i Rennebu.

Høydepunkt
Spør man Sigmund om

hvilken hendelse han husker
best fra sin lange tjeneste ved
Nerskogen kapell, kommer
svaret kontant.

- Det må være innvielses-
dagen, en
vakker
septemberdag
i 1962. Det
var mye folk
til stede mens
biskop Tord
Godal inn-
vigde kapell-
et. Prest Odd
Stene var
naturligvis til
stede. Det var
også hans
forgjenger
Fridtjof

Stubbråthen, som må kunne
sies å være en av de største
pådriverne for å få satt opp
kapellet.  Etter innvielsessere-
monien spanderte kommunen
middag på Fjellheim, minnes
han.

I dag regnes gjerne jule-
gudstjenesten i kapellet som
selve høyde høydepunktet i
kirkeåret på Nerskogen.

- Det er noe eget med den
gudstjenesten. Det har vært
fast tradisjon siden 1962, og
slik håper vi det fortsetter å
være. Nerskogsbyggene er
flinke til å møte opp, avslutter
Breen.

Kapellet på Nerskogen stod
ferdig i 1962. Sigmund Ofstad
har vært ansatt som kirketjener
nesten like lenge, mens kona
Dordi har tatt seg av renholdet.
Dermed er det få som har
såpass inngående kjennskap til
kapellet som ekteparet Ofstad.

- Det er da blitt noen turer
opp gjennom årene, sier
Sigmund beskjedent.

Store sko å fylle
Men Sigmund og Dordi

begynte etter hvert å bli godt
voksne, og det var på tide å
finne noen som kunne ta over
jobben i kapellet. Siv legger
ikke skjul på at hun var en
tanke skeptisk etter å ha takket
ja.

- Samfunnet på Nerskogen
er lite, og vi skjønte jo at
Sigmund og Dordi ikke kunne
fortsette i all evighet. Begge
har skjøttet jobben sin på en
utmerket måte, og det var store
sko vi måtte fylle etter dem.
Fremdeles kjennes det ut som
om man gjør alt for første gang
etter å ha forberedt en guds-
tjeneste. Men heldigvis er det
veldig lett å spørre Sigmund
om man er i tvil, sier hun.

I dag holdes det cirka 15
gudstjenester i året på
Nerskogen. I tillegg kommer
andre kirkelige aktiviteter som
bryllup og begravelser.
Opprinnelig hadde oppdals-
presten også gudstjenester på
Nerskogen. Dette fordi deler
av bebyggelsen på Nerskogen
ble regnet for å høre til på
Oppdal. I dag er det imidlertid
færre slike gudstjenester.

Skiller seg ut
Med sine 183 plasser i

kirkerommet er ikke kapellet
på Nerskogen spesielt stort,
men desto mer innholdsrikt.
Kjelleren huser både spisesal,
kjøkken og toaletter, og her er
det holdt mang en leir opp
gjennom årene. Ble det trangt
om plassen på Fjellheim, ble
gjerne elevene innlosjert i kirka
for natta.

- Det hender jeg treffer
igjen enkelte av elevene i voks-
en alder, forteller Sigmund.

Kapellet holdes åpent på
forespørsel, slik at interesserte
kan komme innom for å ta en
titt dersom det er ønskelig. Og
mang en gjest er blitt fascinert
av det intime kapellet, som er

Få e-post om nye utgaver av Rennebu Nytt
Rennebu Nytt sendes gratis ut til alle hustander i Budal, Soknedal, Kvikne, Rennebu og øvre deler av Meldal. Ungdom fra Rennebu

som er under utdanning kan få bladet gratis tilsendt i posten (det er bare å sende en e-post om adressen). Ellers koster et postabonne-
ment på Rennebu Nytt kr 300, og det kommer 21 utgaver for året. 

I tillegg til papirutgavene legges en pdf-utgave av hver utgave av Rennebu Nytt på kommunens nettsider www.rennebu.kom-
mune.no. Her ligger alle utgaver siden 2004. For å gjøre det enklere å følge med for de som leser RN på nett, kan du nå få varsel via e-
post når hver utgave er tilgjengelig for nedlasting på nettsidene. Hvis du ønsker en slik varsling sender du din e-postadresse til
olav.dombu@rennebu.kommune.no

Når Nerskogen kapell i
år ringer julen inn for
46. gang, er det med nye
krefter bak klokkene.
Da Siv og Tomas Breen
tok over stillingene
etter Dordi og Sigmund
Ofstad i juni i år, var
det ikke uten en viss
ærefrykt.

Tekst: Merete Fossum
Foto: Merete Fossum og 
Gunnar Vold

Siv Breen og Sigmund Ofstad
foran altertavla i 
Nerskogen kapell.
Foto: Merete Fossum
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Velkommen til årets
julenummer av Rennebu-
Nytt, som også er siste
utgave av det kommunale
meldingsbladet i 2008. Å ha
et slikt organ som kommer
ut hver 14. dag er ganske
enestående og jeg vet ikke
om noen parallell i andre
kommuner. Vi håper du
setter pris på bladet gjenn-
om hele året, men særlig nå
julenummeret som tar for
seg aktuelle saker med sær-
lig vekt på saker med for-
stavelse jul.

Ved årets slutt er det
naturlig å se seg litt tilbake,
og en må vel si at 2008 har
vært et jevnt godt år for
Rennebu, og det som
kanskje har gledet mest er
at folketallet har beveget
seg oppover igjen. Ikke dra-
matisk, men det går i riktig
retning, og særlig er det
gledelig at det er mange
yngre par som har flyttet
hjem igjen, og mange flere
enn på lenge har satset på
boligbygging, både spredt
utover bygda og særlig i det
nye feltet i ”Øvre
Trondskogen”. Hva som
kan endre tendensen vi har
hatt en periode med sterk
urbanisering er vanskelig å
si, men hvis nå interessen
for hjembygda er økende
må vi fortsette å under-
bygge denne og rette oss
etter hva som er viktig for
de yngre i denne sammen-
hengen. Hva gjør en kom-
mune attraktiv for bosett-
ing?, dette er ett av temaene
som berøres i dette numm-
eret. Et annet tegn på bruk-
bar attraktivitet er at det var
8 søkere på lensmannsstill-
ingen og 6 på legestilling-
ene i tillegg til generelt god
søkning ved alle ledige
kommunale stillinger.

Arbeidet med revisjon av
kommuneplanen er, ved
siden av budsjettet for 2009,
det viktigste som akkurat nå
foregår fra kommunal side.

Hvordan vil vi at vår
kommune skal utvikle seg
frem til 2020?

Hva må vi gjøre for å
skape trygge og gode lokal-
miljø for alle livets faser,
gode utviklingsmuligheter
for barn og ung, samt
attraktive arbeidsplasser?

Hvordan må vi bruke
våre ressurser og arealer for
å komme nærmere målene?

Medio januar vil det bli
arrangert et folkemøte hvor
forslaget til plan blir pre-
sentert, og håpet er mange
fremmøtte og livlige til-
bakemeldinger.

Men først er det høytid-
enes høytid som skal feires,
med alle dens tradisjoner.
Det er godt å ha noe kjent,
trygt og veldig forutsigbart å
se frem til. En pause i et, for
de fleste, hektisk liv.

Takk for innsatsen og
det vi har samarbeidet om i
året som snart er slutt, og
god jul til alle!

fra Bjørn Rogstad 
- ordfører

Nerskogen kapell i vinterskrud. Foto: Merete Fossum.

Ola Røkke var sogneprest i Rennebu i 30-åra, og han var blant
pådriverne for bureising på Nerskogen. Han bygde seg senere hytte
ved Minilla.  Under ferdiggjørelsen av kapellet i 1962, så Røkke at
malerne hadde lange dager og var litt trøtt. Det stemte nok, for Arne
Hårstad lå på alterbordet og malte et skriftsted da de oppdaget at han
hadde sovnet der på bordet. Røkke tok derfor på seg malerfrakk og
hjalp til (bildet under). 
Til høyre er malere og håndverkere samlet framme i koret. Arne
Hårstad, Ola Hoel, Martin Voll, Svein Gunnes og Gunnar Vold.
Nederst på forrige side: Byggekomiteen for Nerskogen kapell - 
arkitekt Tverdal, sogneprest Stubbråthen, Svein Rise og Bjarne
Ramsesløkk.
Foto: Gunnar Vold

God Jul og
Godt Nytt År 

til alle lesere av 
Rennebu Nytt!
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ESSO Berkåk
Berkåk, 7391 Rennebu - Tlf. 72 42 73 37 

Fax 72 42 62 60 - Mob. 958 66 161

Vi ønsker våre

kunder og forbindelser

ei god jul og

et godt nytt år!

Hilsen alle oss på
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Rennebu Nedre Handel AS
Voll, 7393 Rennebu  tlf. 72 42 65 50

Åpningstider jula 2008
Mandag 22.12 kl 09-19
Lillejulaften 23.12 kl 09-19
Julaften 24.12 kl 09-13
Romjula kl 09-14
Nyttårsaften kl 09-13

Vi ønsker alle våre kunder en riktig fin julehelg!

Åpningstider:
lørdag 27.12 kl 10-14
mandag 29.12 kl 10-16
tirsdag 30.12 kl 10-16 
nyttårsaften kl 10-13

Byggmakkernisse
med øks og lykt. Høyde fra 

31-152 cm. Pris fra

98,-
Berkåk  – tlf 72 42 54 40 
Åpningstider: man-tors 8-16 – fre 8-18  lør 9-14

Åpningstider i romjula: 5. juledag kl 10-14

Vi ønsker våre kunder ei 
riktig god jul og et godt nytt år!

Vi minner om vår
Adventskalender

Vi trekker et gavekort på kr 200,- 
blant våre besøkende hver dag!

Stikk innom og prøv lykken!

Velkommen!

Fyrverkeri til knallpriser
i romjula

Berkåk Blomster
Berkåk, 7391 Rennebu - tlf. 72 42 72 87

Gled noen med en 
blomsterhilsen til jul

•  Vi har et variert blomsterutvalg
•  Scrapbooking (Bazill-ark i 87 farger)
•  Fotoavdeling m/rammer
•  Kontorrekvisita

Husk ukens tilbud, hele året!
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Julemesse i Hoelsmoen
Hvert år i første
adventshelga har
Hoelsmoen Bedehus
invitert til julemesse,
og dette er sannsynlig-
vis det mest tradisjons-
rike førjulsarrange-
mentet vi har her i
Rennebu. 

I over førti år sammen-
hengende har folk sluttet opp
om messa, og her får de
legemlig og åndelig føde, sam-
tidig som gevinster i alle kate-
gorier frister til raus bruk av
penger. Masse flotte gjen-
stander kan vinnes i løpet av
de to dagene messa varer, men
det er på lørdag kveld, når
hovedutlodninga trekkes, at
den store spenningen utløses.
Men jeg har en mistanke om at
det for mange føles viktigst å
støtte et godt formål, så får
heller eventuelle gevinster
komme som en bonus.
Inntekta av julemessa går til
drift og vedlikehold av huset.
Brukerne nyter godt av denne
inntekta, for barnekoret, mus-
ikklaget, ungdomsforeninga og
andre brukere har gratis leie av
bedehuset gjennom resten av
året. 

Amerikansk auksjon, åre-
salg, tombola, egen barneut-
lodning og hovedutlodning er
noe av det som ”kundene” kan
bruke pengene på. Men jule-
messa er faktisk så mye mer,
her selges grøt og pizza, bak-
verk og kaffe, og for de kon-
kurranseglade er det både
biljard- og bordtennisturner-

ing.  Naturlig nok er det også
innslag av sang og musikk, og
både fredag og lørdag er lagt
inn ei andaktsstund i pro-
grammet. I tillegg til å skaffe
inntekt til huset, så betyr det
sosiale mye for de besøkende
på julemessa, og praten går liv-
lig rundt bordene. Det er trive-
lig å møtes i en travel førjulstid.  

Mikkel Grøtte er travelt

opptatt på messa. Som kasser-
er for julemessa og sjefsskriver
for hovedutlodninga går penna
nesten varm, der han sitter og
tar i mot penger og noterer ned
navn i boka. Da jeg forsøker å
få kjøpt noen nummer, har han
akkurat fått en ”ordre” på
500,- kroner og med en pris på
5,- kroner pr. stk., tar det nød-
vendigvis litt tid å få notert ned

alt så det går riktig for seg.
Mikkel forteller at omsetninga
på julemessa har vært høy i alle
år. For femten år siden omsatte
julemessa for rundt 50.000,-
kroner, mens det i år vil
omsettes for om lag 80.000,-
kroner, en kjærkommen inn-
tekt for Hoelsmoen Bedehus.

Av Jan Inge Flå

Under t.v.: Liv Grøtte og faren
Mikkel skriver navn i nummer
bøkene så blekket spruter.

Under: Barnekoret underholdt
med frisk sang. 
Dirigrent Mona Rokkones.

Elevbedrifter med salgsdag
Også i år vil 9. klassen på Rennebu Ungdomsskole stille ut og selge varer fra sin egen produksjon. Tirsdag 16.

desember kan du kjøpe alt fra godteri og pyntegjenstander til krakker og hyller. Elevene arbeider i små grupper,
og navnene indikerer stor kreativitet, og gir også en pekepinn på hva de forskjellige gruppene lager. Se bare her:
Tregutta, Smilefjesene, Smykkizz, Godizzene, Hjertejentene, Face 3 Face, Strikkepinnene og Hennes og Muffins,
bare for å nevne noen. I lokalene til Birka på Berkåk (i bankbygget) vil elevene selge sine produkter og der får du
også anledning til å kjøpe kaffe og vaffel denne dagen. Inntekta av salget går til skoletur, og tradisjonen tro vil
reisen gå til Oslo neste skoleår. Dette er lagt opp som en studietur, der elevene besøker bedrifter og severdighet-
er. Operahuset, Akershus festning, Nobelsenteret, VG og NRK er noen av etablissementene neste års 10. klasse
skal besøke.

Dyp konsentrasjon ved aktivitetsbordet.



De laget lutefisk      
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Oppdal kulturhus: 

Tre stor-
filmer i jula
Max Manus -
Norgespremiere 19. des

Den norske storfilmen
bygger på den virkelige histori-
en om motstandsmannen Max
Manus, soldat i kompani Linge
og senere storsabotør i Norge
under 2. verdenskrig. Etter at
Norge kapitulerte i juni 1940
ble Max en pioner i motstands-
bevegelsen. Sammen med
kameratene Kolbein Lauring,
Gregers Gram, Gunnar
Sønsteby m.fl. sto de bak den
første illegale avisen VI VIL
OSS ET LAND. Axel Hennie
har hovedrollen som mot-
standshelten Max Manus.
Filmen er en av de største film-
produksjoner i norsk historie,
og vil gi oss et historisk inn-
blikk i motstandskampen und-
er 2. verdenskrig.

Historien om Despereaux -
Norgespremiere 2. juledag

Julas store barne- og fam-
iliefilm. En eventyrlig anima-
sjonsfilm om Despereaux, som
er en liten mus med store ører,
og som har for mange ambi-
sjoner i forhold til sitt lille liv.
Han vil ikke være en feig mus,
og er ikke redd for det som
mus vanligvis er redd - f.eks.
katter og musefeller.

AUSTRALIA -
Norgespremiere 2. juledag

Publikum kan glede seg til
denne vakre storfilmen. Baz
Luhrman, som skrev og regiss-
erte "Moulin Rouge", er nå til-
bake med det romantiske
eposet AUSTRALIA, der han
vender tilbake til sitt hjemland
Australia og jobber med to av
landets mest kjente skuespill-
ere, Nicole Kidman og Hugh
Jackman. Det storslåtte
australske landskapet utgjør
bakgrunnen til denne historien
om den britiske aristokraten
Lady Sarah Asley (Nicile
Kidman) som kommer til
Australia på slutten av 30-tallet
for å lete etter sin mann som
reiste over for å selge kveg-
farmen de eier. Når hun
ankommer, finner hun sin
mann død, og det eneste som
er igjen er en kvegfarm på
størrelse med Belgia.

"JUL I SKOMAKERGATA"
med ekstraforestilling søn-
dag 21. desember

Vår alles kjære "Jul i
Skomakergata" blir teater for
første gang. Oslo barneteater
har laget en hyggelig (og litt
spennende) teaterversjon av
TV-serien. Adventsserien "Jul i
Skomakergata" ble første gang
vist på NRK i 1979 og har siden
blitt sendt i reprise utallige
ganger med like store seertall
hver gang. Nye generasjoner
barn har alle tatt den til sitt
hjerte og gjortserien til en jule-
tradisjon. I teaterversjonen blir
det møte med alle de kjente
karakterene og de populære
sangene fra serien. 

Forestillinger kl 14:00
(EKSTRA) og kl 16:00 (kun få
plasser).

Lutefiskens historie
Hvorfor og når man begynte å behandle tørket fisk med lut vet man ikke, men det er en gammel tradisjon. En teori går ut på at et

lager med tørrfisk brant opp etter et lynnedslag. Tørrfisken ble liggende igjen i asken som ble våt i det påfølgende regnet, og aske er
alkalisk. Fisken ble deretter antakelig vasket grundig i rent vann for å få bort den verste sotmengden. Dermed var lutefisken født.

Lutefisk nevnes første gang i norsk litteratur av Olaus Magnus i år 1555. Han beskriver hvordan lutefisken tilbredes og spises. Den
tørre stokkfisken får ligge i sterk lut i to døgn, så skylles den i ferskvann i ett døgn før den kokes og spises. Lutefisken serveres med salt-
et smør og er høyt verdsatt, selv av konger.

Lutefisk spises over hele Norge, og i Sverige og deler av Finland. Danskene spiser ikke lutefisk. I den skandinaviske delen av USA
har lutefisk vært populært de siste 160 år på grunn av innvandring. At tradisjonen har holdt seg så godt i USA kan skyldes at det å spise
lutefisk er sterkt knyttet til å bevare ens nordiske identitet.

Kilde: Wikipedia

Lutefisk lages fra tørrfisk eller klippfisk som blir behandlet
med lut i en spesiell fremgangsmåte. Fisken blir først lagt i bløt i
kaldt vann i fem–seks dager, med daglig skifte av vannet. Den
vannmettede fisken blir så lagt i bløt i kaldt vann tilsatt lut i to
dager. Under denne behandlingen sveller fisken til mer enn sin
opprinnelige størrelse, samtidig som proteininnholdet reduseres
med om lag 50% – noe som gir fisken dens karakteristiske kon-
sistens. Når denne behandlingen er ferdig er fisken full av lut, har
en pH-verdi på 11–12 og er giftig. For at den skal bli spiselig, må
den igjen legges i bløt i kaldt vann i 10 dager.

Fisken er nå klar for bordet, og må kokes forsiktig for ikke å
falle fra hverandre. Den trenger ikke vann, det er tilstrekkelig å
legge den i en panne, legge på lokket og la den trykkoke ved lav
varme i 10 minutter. En kan også gjøre det i en ovn, pakke fisken i
aluminiumsfolie og la den stå i ovnen ved 280 grader i 20 minutt-
er.

Tørrfisken som brukes, er rundfisk eller råskjær vanligvis av
torsk, lange, brosme eller sei.

Fortæring av fisken
I Norden starter julefisksesongen tidlig i november og varer til

over jul. Lutefisk er også populær i de «nordiske» områdene av
USA, som Minnesota og Wisconsin. Lutefisk serveres vanligvis
med en rekke tilbehør, blant annet bacon, ertestuing, poteter,
saus, hvit saus, sirup, geitost eller gammelost. De som spiser lute-
fisken i bløt lefse bruker bare smør, salt og pepper som tilbehør. I
USA er det vanlig å spise fisken i lefse. Rikelige mengder akevitt
og øl er tradisjonell drikke til maten. Selv om fiskens konsistens
og behandling gjør det lett å harselere over lutefiskspising, så er
retten svært populær.

Kilde: Wikipedia

Øverst: Tørrfisk klar for den første vanninga.

Over: Fisken etter tre uker i vann.

Til venstre: Randi Bakk og Tora Husan koker bjørkeaske som fisken
skal lutes i.



på gammelmåten

Tall og fakta om lutefisk
I Norge ble det i 2004 spist over 2600 tonn lutefisk; 2000 tonn ble spist i hjemmene, og ytterligere 600 tonn på restaurant. Forbruket av lutefisk har totalt vært over 2000

tonn siden århundreskiftet. Det aller meste av lutefisken i Norge er basert på torsk, men det er og noe lutefisk laget av lange. I Sverige er det lutefisk laget av lange som er
vanligst. Hoveddelen av lutefisk til husholdningene er fersk, men en ikke ubetydelig andel er også frosset. Verdien av lutefisk til husholdninger var i 2004 93 millioner
kroner.

November og desember er de månedene hvor nordmenn spiser mest lutefisk, henholdsvis 550 og 763 tonn, men i oktober og i januar er forbruket og betydelig med
336 tonn og 216 tonn. I sommermånedene er det nesten ikke forbruk av lutefisk. I en spørreundersøkelse i år 2000 svarte 8 av 10 at de hadde spist lutefisk det året. Det har
vist seg at tidlig «lutefisk debut» tenderer mot at man ikke spiser lutefisk når man blir eldre; en høyere debutalder er altså bra for å holde på tradisjonen med lutefisk.

Den typiske storspiser av lutefisk er: personer over 45 år, bosatt i Trøndelag og Nord-Norge, har middels inntekt, har høyere utdannelse, men menn er ikke lenger
overrepresentert. Den typiske restaurantspiser er: en mann fra 30–59, spesielt 45–59, har høyere utdannelse og høyere inntekt og er bosatt i Oslo og Akershus.

Kilde: Wikipedia
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Lene Lygre og Anders Nordbø
gleder seg til å smake på den
selvlaga lutefisken.

Til venstre: Fisken ligger godt
nede i luten.

Til høyre: Det er viktig å sile
luten slik for å iungå at det blir
med aske.

Utfordringen for kursdel-
tagerne var å få tak i tørrfisk.
Det er tydeligvis ikke så mange
som lager sin egen lutefisk
lenger. Men fin tørrfisk av
torsk ble skaffet, og prosessen
frem til ferdig lutefisk kunne
starte. 

Legges i vann
Åsted for seansen var

Skauan på Voll. Der ble fisken
lagt i vann, og oppskriftsmess-
ig skiftet vann på daglig i tre
uker. I oppskriften står det
også at fisken kan legges i
rennende vann. 

Lut av bjørkeaske
Deretter skulle fisken legg-

es i lut kokt av bjørkeaske. Og
her er det viktig med kun aske
av bjørk. Ikke en gang ei
snusklyse kan finne veien inn i
vedovnen. 1 del aske kokes
opp i 2 deler vann, og her er
det viktig at en har oska opp i
kjelen før en har vannet i kjel-
en. Det motsatte kan bli en
støvete opplevelse. Blandingen
skal kokes i 30 minutter.

Deretter skal oppkoket klarnes
i ett døgn før det siles gjennom
et tøystykke. 

Legges i lut
Da er det klart for å legge

fisken i lut, men først må en
kutte av finnene og skjære
fisken i såkalte passende
stykker. Det er viktig at alle
stykkene ligger i luten, og der
skal de ligge i en uke. 

Til slutt skal den ferdige
luta fisken vannes ut i to dager,
og så er det klart for en festaft-
en.

Det står også oppskrift for
luting av fisk i Tradisjonsmat
Rennebu.

Festmåltid
Bygdekvinnelaget har alle-

rede hatt sin festaften med
fisken - på en måte prøve-
smakt julekvelden. Da hadde
de naturligvis også hjemme-
bakt lemse, melkesuppe og
skikkelig meierismør. Herlig!

Av Dagfinn Vold

I høst har Bygdefolkets Studieforbund arrangert et
kurs om hvordan en skal lage lutefisk på gammel-
måten. Kurset fikk mange deltagere, og forrige fre-
dag ble lutefisken spist.
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Berkåk, tlf 72 42 71 17

Åpningstider  8-20 (8-18)

i

Søndagsåpent 21. des 14-18
Julaften 9-13
Romjula alle dager 9-18
Nyttårsaften 9-16

Nystekte
smultringer

fra Bakericafèen i Soknedal
kun fredag 12. desember

kr 290

Vi ønsker 
alle våre kunder og 

forretningsforbindelser 
en riktig god jul 
og godt nyttår.

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

– selges i romjula
Vi ønsker alle våre 

kunder ei riktig god jul
og et godt nytt år!

Snakk med oss
- på Berkåk!
• Sparing

• Lån

• Forsikring

• Regningsbetaling

Randi Fagerli Vold er ved 
Rennebu Næringshage 

også på onsdager i 2009!
Ta kontakt på tlf 72 49 80 00

Tlf 72 49 80 00  – www.meldal-sparebank.no

Årets julegavetips!

Bolig

Sparing for

Ungdom

Vi minner om  den årlige gaveutdelingen og oppordrer
alle lag og organisasjoner om å søke. Søkeren bør ha et
kundeforhold i banken. Søknadsfrist er satt til 31. januar.

Vi ønsker alle en riktig 
God Jul og Godt Nytt år!

– www.meeldal-sparebank.noTlf 72

er
et

nuar. 2 49 80 00



Du som er ung i Rennebu
Hold av fredag den 23. januar 2009 ! Da har ungdomsrådet, RUR, planer om å arrangere fotballturnering i Rennebuhallen. Arrangementet begynner kl 21.00 og vil vare

til kl 02.00 neste morgen. Arrangementet var opprinnelig planlagt i november, men ble avlyst på grunn av lite påmelding.
I forbindelse med arrangementet vil det også bli gjennomført valg på nye RUR medlemmer. Det skal nå velges 4 stykker; 1 fra elevrådet i Rennebu Ungdomsskole,

samt 3 fra 9. og 10. klassetrinn på ungdomsskolen. Ønsker du å påvirke situasjonen for ungdommen i Rennebu, så har du muligheten ved å stille til valg. 
De som fortsatt sitter i RUR fra siste periode er: Asle Kosbergløkk, Stig Aron Frøset og Ine Marie Dahl Pedersen. Siden Ine Marie går i ungdomsskolen, kan dere ta

kontakt med henne for nærmere informasjon om valget. For påmelding til fotballturneringen, ta kontakt med Asle på telefon 413 68 520.

Litt om RUR 
Ungdomsrådet retter seg særlig mot aldersgruppen 14 til 25 år. I den siste perioden har de vært opptatt av å skape arenaer der barn og ungdom kan utfolde seg. De har

derfor arbeidet for å få til kunstgrasbane, sandvolleyballbane og skateboardrampe. I tillegg er de med og arrangerer lokalmønstringen for UKM hvert år. Av planer
framover har det bl.a. vært drøftet å få bedre lokaler for fritidsklubben. Ikke gå glipp av aktivitetshelga!
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Karstein Frengstad etabl-
erte Kvikne Hjemmebakeri i
1970 og holdt det gående til
1988, da Synnøve Bjørsagård
etablerte seg i det som tidligere
var Kvikne Pleiehjem.
Synnøves Hjemmebakeri
leverte både flatbrød og lefse,
men Anne Gerd har valgt å
konsentrere seg om kun flat-
brød i første omgang.

- Med den maskinparken vi
har i dag er det vanskelig å
produsere begge deler. Man
må kjevle ut leivene for hånd,
og det er såpass arbeidssomt at
det gjerne går på bekostning av
flatbrødproduksjonen, sier
Skogstad.

Femti kilo dagen
I tida frem mot jul øker

etterspørselen etter flatbrød
betraktelig. Flatbrødoppskrifta
er den samme som i Karstein
Frengstads tid – og består av
sammalt hvete, rug, hvetemel,
salt og vann. Flatbrødet stekes
på åpen takke og pakkes i esk-
er i bakeriet.

- Vi baker cirka femti kilo
ferdig vare om dagen, eventu-

elt mer ved stor pågang, sier
Skogstad.

Det var gjennom jobben sin
på Statoil at hun fikk greie på
at Synnøve skulle gi seg.

- Jeg har jobbet litt på bak-
eriet hennes tidligere også, og
syntes det var for galt at
Kvikne skulle stå uten flat-
brødbakeri. Etter litt betenk-
ningstid bestemte jeg meg for
å ta over og styre skuta videre,
forteller Skogstad, som også
har 150 vinterforede sauer å
stelle med hjemme på gården.

Handler privat
Tradisjonelt spises det mye

flatbrød til middagen i
Kvikneområdet. Derfor har
Anne Gerd nå tenkt å lansere
en ny type i tillegg til den
tradisjonelle. Tante Gerdas
flatbrød vil være en noe tykk-
ere variant, perfekt til for
eksempel rakfisken. Det nye
flatbrødet vil etter alt å dømme
komme på markedet i løpet av
våren, men Anne Gerd under-
streker at kundene kan ringe
og bestille begge variantene
allerede nå.

Flatbrød til jul
Synnøves Hjemmebakeri på Kvikne er en saga blott, men det gode flatbrødet
vil fortsatt bli å finne. Både varer, lokaler og ansatte forblir de samme med
Anne Gerd Skogstad som ny daglig leder.

GODT TEAM: Kristin Fossen (t.v) har vært med på lasset helt siden
Synnøve Bjørsagård startet opp for 20 år siden. 
– Jeg er glad for å kunne ha med meg Kristin videre, sier Anne Gerd
Skogstad.

PAKKES (under): Flatbrødene pakkes i pakker på 500 gram før de
distribueres ut i butikkene.

- Vi har faste kunder som
kommer innom privat jevnlig.
Ellers distribuerer vi selv til en
rekke butikker i nærområdet,
blant annet Folldal, Glåmos og
Røros. Nå skal vi også begynne
å levere på Berkåk igjen, samt
ved flere avdelinger på
Oppdal, forklarer hun.

Skogstad registrerer at
butikkene i nærmiljøet viser
stadig større interesse for å ta
inn lokalprodusert mat.

- Vi har fått gode tilbake-
meldinger, og det ser ut til at
butikkene synes det er spenn-
ende å by kundene sine på mat
som er produsert i nærmiljøet,
avslutter hun.

Av Merete Fossum

ELTEMASKIN nederst t.v.:
Ingrediensene blandes sammen
og eltes maskinelt før kjevle-
maskinen tar seg av grovjobben.
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Vi ønsker våre kunder en riktig
God Jul og Godt Nyttår!

Soknedal Innkjøpslag BA
– butikken for alle

Vi har bla: voksduker, leker, 
vaskemiddel til hus og fjøs.

Julegavetips: 
Fylt osteskrin etter eget ønske.

7288 Soknedal - Tlf 72 43 60 70 - Fax 72 43 60 71

Vi ønsker alle våre kunder og forretningsforbindelser 
en riktig GOD JUL & GODT NYTT ÅR!

Āpningstider i jula: 
Julaften:  stengt

Mellomjula: 9.00 - 13.00
NyttĆrsaften: stengt

Økonor Berkåk avd. Soknedal avd. Trondheim
Postmyrveien 19 2. etg. Meieribygningen Bratsbergveien 5
7391 Rennebu 7288 Soknedal 7493 Trondheim
Tlf 72 42 82 00 Tlf 72 43 34 07 Tlf 73 82 26 57

Voll, 7393 Rennebu  -  Tlf. 72 42 66 35  -  Mobil 976 80 819

Kjøp nyttige julegaver i år!Kjøp nyttige julegaver i år!
Motorsager, skogs- og verneutstyr, snøfresere m.m.

God Jul & 
Godt Nyttår  
ønskes alle!

Årets julegave?Brannslokningsapparat 
og brannteppe
for brannsikkerhetens skyld.

Oppdal 72 40 49 90  Berkåk 72 42 82 50

Brannslokningsapparat kr 378,-
Brannteppe kr 199,-

Sjekk brannberedskapen i boligen

Våre åpningstider i julen:
Soknedal Støren  
Juleaften stengt Juleaften stengt
Mandag 29. des. 10.00 – 14.00 Mandag 29. des. 10.00 – 14.00
Tirsdag 30. des. 10.00 – 14.00 Tirsdag 30. des. 10.00 – 14.00
Nyttårsaften 09.00 – 12.00 Nyttårsaften 10.00 – 12.00

Tlf. 72 43 00 40 - Mail: post@soknedal-sparebank.no

Vil med dette ønske nye og eksisterende
kunder en riktig GOD JUL 

og et GODT NYTTÅR!

Torstein Engen, Telefon: 944 87 876
www.rennebu-grus.no

Solide og sammenleggbare fritidsmøbler

Hytter og Hagemøbler
Tlf 72 42 73 29 – 7391 Rennebu

Redskaps-/vedbu
av villmarkspanel 3x2 m. 

Åpningstider
Statoil Berkåk julen 2008
Julaften kl 08.00 - 15.00
1. juledag Stengt
2. juledag kl 10.00 - 21.00
3. juledag kl 08.00 - 22.00
4. juledag kl 09.00 - 22.00
5. juledag kl 08.00 - 22.00
6. juledag kl 08.00 - 22.00
Nyttårsaften kl 08.00 - 17.00
1. nyttårsdag kl 11.00 - 24.00

Vi ønsker alle våre kunder
en riktig god jul og et godt nytt år!

Ny bilvaskemaskin hos 
STATOIL BERKÅK

I uke 51 får du vår beste vask,
“poleringsvask” til kun kr 199,- 

(ord. pris kr 259,-)

”RENE BILER VARER LENGST”
Statoil Berkåk
tlf 72 42 71 50
sove@statoil.com
www.statoilberkaak.no



Julekonsert
Fredag 19. desember er det duket for den årlige julekonserten der korps og kor går sammen med det noble mål å få oss i god jule-

stemning. Om selve arrangementet er tradisjonelt, har bruk av konsertlokale til dels variert fra år til år. Med forbehold om at vi husker
rett, ble de første julekonsertene, der alle korps og kor gikk sammen om arrangementet, holdt i Rennebuhallen, vi mener det skjedde
ved milleniumsskiftet, altså jula 1999. Etter noen år ble hallen litt for stor, eller snarere, sviktende oppmøte gjorde at konsertlokale ble
flyttet til kirken. Innset kirke ble så brukt, noen år med dobbelkonserter, og senest i fjor ble julekonserten avholdt i Rennebu kirke på
Voll. Årets konsert blir igjen å høre (og se) i Rennebuhallen, og arrangeres denne gang av Rennebu Mannskor. Selv om den ”tekniske”
arrangøren er mannskoret, er dette et samarbeidsprosjekt, der alle deltagende korps og kor bidrar for å skape en trivelig førjulskveld.
Koret lover å gjøre sitt ytterste for å skape en trivelig ramme rundt arrangementet, og oppfordrer så mange som mulig til å ta turen til
Rennebuhallen denne kvelden for å komme i god julestemning. En ting er i alle fall helt sikkert, alle får plass, og hvem vet, kanskje
vanker det en og annen overraskelse også…
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Trivelig

julefore-
stilling

Sanger fra ”Jul i Blåfjell”
åpnet og avsluttet oppsetninga
i Samfunnshuset på Berkåk,
der Rennebu Songkor viste
fram sitt gjøglertalent gjennom
to forestillinger en snørik søn-
dag i november. Julenissen
Arne Lundaløkk ledet pub-
likum gjennom et knippe
kjente og litt mindre kjente
julesanger. Repertoaret spente
fra Tenn et lys, via Rotmo til
John Lennons Happy X-mas
(war is over). Publikum lot seg
ikke minst imponere av skue-
spillerprestasjonene til koret. 

Blant mange fornøyelige
innslag, er det fristende å
trekke fram vesle Kajsa Eriksen
som sang ”Jeg så mamma
kysse nissen jeg”, mens
mamma Monica kosa med
nissen i bakgrunnen. For å si
det på dialekt, ”ho va bra nett
der ho sto”. Ellers fikk vi gjen-
hør med mange av våre vel-
kjente julesanger; Snømannen
Kalle, Nå har vi vaska gølve,
Rudolf er rød på nesen, Vesle
Jensemann og Æ e ein nisse-
mann, for å nevne noen. Marit
Gorsetbakk som solist i en til-
nærmet raputgave av Når nett-
ene blir lange, var for under-
tegnede en av kveldens
høydare, en var fremføring av
Little Drummer Boy med Stig
Stensheim som solist gjorde
også inntrykk. Rennebu
Songkor hadde med seg flere
gode hjelpere til gjennomfør-
ingen av forestillingen. Gunnar
Bonsaksen på piano er en alltid
stødig akkompagnatør, og i til-
legg må jeg spesielt nevne de
unge solistene som bidro med
sang og skuespillkunst. Kajsa
Eriksen, Sara og Amalie Eggan,
Elise og Knut Einar Sundset
var scenevante og sjarmerende
innslag under flere av numr-
ene.  Men hele koret skal ha all
mulig kreditt for innsatsen. Det
er befriende i disse førjulstider,
der vi kan velge og vrake i kon-
serttilbud med profesjonelle
aktører, at lokale krefter tør å
sette opp en slik forestilling, gi
så mye av seg selv, og prestere
med bravur. Tusen takk til diri-
gent Rigmor Aas og hennes
disipler i Rennebu Songkor
som gav oss denne trivelige
førjulsstunda i Samfunnshuset.
”Og snart skal alle sammen
feire jul, igjen, oh yeah…”

Av Jan Inge Flå

I desember har Birka, nasjonalt sent-
er for kunst og håndverk, kåret
Ingun Dahlin Kunsthåndverk til
månedens håndverker. Dette mark-
eres med en hyggelig førjulskveld
på Berkåk i Birkas regi mandag 15.
desember. 

Det blir, som på førjulskvelden Birka arrang-
erte i fjor, en mini-martna med salg av lokale
produkter. Salgsutstilling med Ingun Dahlins
produkter blir hovedattraksjonen, og den finner
du i utstillingsrommet i bankbygget. Ellers blir
det salg av lys fra Knausen Lysstøperi, lefser og
lemser fra Magnhild Kvam, mens Buret
Gardsbutikk kan friste med kokmorr,
spekepølse, speket storfekjøtt og gavepakning-
er med gardsmat. Hognamat tilbyr lammerull,
pinnekjøtt og spekemat. Det blir også salg av
gavekort til Rennebumartnan, og den lokale
butikken Rennebua Skinn og Husflid holder
kveldsåpent. Salget foregår fra kl 17.00-20.00,
her finner du mange gode julegavetips!

Utstillingsrommet i bankbygget innredes
som kafé, hvor Frivilligsentralen selger kaffe og
nydelige kaker fra Bakerikafeen i Soknedal.
Åpning på Torget kl. 17. Rennebu Mannskor
stemmer i og byr på vakker julesang kl. 19. Ta
med hele familien og kom i julestemning!

Ingun Dahlin Kunsthåndverk 
Ingun Dahlin lager skulpturelle arbeider i

steingodsleire og porselen, i et figurativt form-
språk. Hun arbeider også blant annet med
silketrykk som overføres til leira. Verksted har
hun i kjelleren i hjemmet sitt på Heimdal. Hun
er utdannet ved Statens Håndverk og
Kunstindustrihøgskole og Statens lærerhøg-
skole i forming. 

- Det som kjennetegner mitt håndverk er
først og fremst skapergleden. Gleden over
materialer som føyer seg under hender og vilje,
og nytt som skapes av gammelt. Ellers har jeg et
sterkt ønske om at det jeg gjør skal gjøre godt –
og bringe godt med seg. Jeg tror på styrken i det
gode, i kommunikasjonen og smittsomheten i
dette. Gi et smil – og det sprer seg som ringer i
vann, sier hun.  

Ingun lager blant annet engler i flere varia-
sjoner, ellers er gjøglerne hennes, figuren med
gullegget og ”X-damene”, med kryssede armer,
kjente figurer. Du kan oppleve dem alle på
Berkåk mandag kveld. Kom og opplev trivelig
julestemning med Ingun, Birka, Mannskoret,
Frivilligsentralen og en rekke andre lokale
aktører.

Førjulskveld med Birka 
og Ingun Dahlin Kunsthåndverk 

Ingun Dahlin kommer med sine engler, og 
Knausen Lysestøperi kommer med sine lys.
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Gjærbakst på Sandbrekka

Grove rundstykker
1 l fint hvetemel
1 l grov blanding, for eksempel
fin og grov sammalt hvete, litt
grov rug, litt havregryn, en del
solsikkekjerner, linfrø
50 gr gjør som røres ut i litt
sukker
150 gr margarin og gjerne litt
olje
7,5 dl væske (blanding av melk
og vann, gjerne litt surmelk)
2-3 ts salt
Eltes godt og heves før rund-
stykkene formes. Heves igjen.
Ca 2300C

Bakerovnen på Sandbrekka gir fantastiske bakevarer. Her er linfrøbrød, grovbrød, vørterkake, lettvinte rundstykker og grove rundstykker. 

Britt Karin Kvam og Tora Husan har taket på knaing av deigen. 
Det går i store volum når det stekes brød på Sandbrekka.

Nederst til venstre: Tora og Hanna har pause i bakinga.

Det er Bygdekvinne-
laget som disponerer
Bakerikjeller´n på
Sandbrekka nå. Før jul
har den vært mye i
bruk, og det er mange
som vil ha julebrød
stekt i den store ovnen
på Sandbrekka. 

Det var Baker Johan Glein
fra Nordland som kjøpte
Sandbrekka i 1906. Han drev
bakeriet noen år før han flyttet
til Støren. 

I 1922 kjøpte Ludvik
Tangen fra Ongdalen eien-
dommen. Han drev bakeri og
brødbutikk fram til 1951, da
bakeriet ble lagt ned. 

Like før han la ned bak-
erivikrsomhetene bygde han
ny bakerovn, og det er denne
ovnen som nå har fått en ny
æra med Bygdekvinnelaget 50
år etter at den stekte sine siste
brød.

Bakerikjelleren har vært
mye i bruk før jul, og Tora
Husan kan fortelle at hun har
vært mange ganger i kjelleren
for å fyre opp og gjøre klar til
baking. Det er også en pop-
ulær aktivitet for grupper, og
både Meldal Sparebank og en
gruppe fra kommunen har
vært på felles baking og sikret
seg god gjørbakst til jul. 

For det er ingen tvil.
Gjærbakst stekt i en vedfyrt
bakerovn som den på
Sandbrekka gir en helt spesiell
type brød som ikke kan samm-
enlignes med brød du får kjøpt.
Det kan ikke beskrives - bare
prøves og nytes!

Flere av oppskriftene som
brukes i Bakerikjeller´n er
spesielt utviklet for denne ovn-
en. Oppskriftene er ingen
hemmelighet - så her er det
bare å prøve selv.

Lettvinte rundstykker
80 gr margarin smeltes
7,5 dl væske (5 dl melk, 2,5 dl
vann) has i og varmes
100 gr gjær røres ut med litt
sukker i bakebollen
2 ts salt
Litt olje
1 kg hvetemel
Rør godt sammen. Ikke for fast
deig!
Has rett ut på bakebordet. 
Del i to. Rull hver del til pølse.
Klem den flat og kutt i passe
bredde. Settes på stekeplata og
heves. 2300C

Vørterkaker
(3 eller 4 kaker)
2 flasker vørterøl
Melk til det blir 1 l til sammen
250 gr sirup – lunken. Ha i
melk/vørterøl
50 gr gjær
1 ts salt
0,5 kg rugsikt
ca 1 kg hvetemel
Rosiner
Kan godt pyntes
1 ts pepper
1 ts nellik
1 ts anis

Grovbrød
1,2 kg fint hvetemel
0,2 kg grov sammalt hvete
0,3 kg fin sammalt hvete
0,2 kg rug sammalt (fin/grov)
0,2 kg helkorn
0,1 kg solsikkekjerner
litt margarin i gryta
1 gjærbit
ca 1,2 l melk
ca 3 ts salt
Rugen må være litt fast.

Linfrøbrød
1,5 dl linfrø
1,5 dl solsikkefrø
2,5 dl grov sammalt hvete
6 dl vann
Bløtlegges natta over

2,5 dl fin rug
1,5 dl kli
1 dl brunt sukker
1,5 ts salt
2 l hvetemel
1,5 pk gjær
0,5 dl olje
0,5 l kultur
2,5 dl lunka vann



Julebakst med gutta
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De har møttes til jule-
bakst siden 2002. Da
inviterte Harald til bak-
ing hos Arne Per, og
Arne Per hadde så dår-
lig tro på opplegget at
han stilte med en inn-
kjøpt boks pepperkak-
er.

Etter det første året har det
imidlertid tatt seg opp, og
bakegutta har nå blitt riktig
profesjonelle. De stiller med
hver sin deig, baker ut samm-
en, steker - og deler all baksten
mellom seg til slutt.

— Til og med konene våre
hadde så stor tro på bakinga
vår i år, at de sendte med boks-
er for å ha kakene i. Og de blir
ikke skuffet- heller ikke i år, sa
fem fornøyde bakere. Egentlig
er de seks, men Per Ivar Wold
hadde en syltynn unnskyld-
ning for ikke å stille i år, i følge
de fem andre... 

Tradisjon
De fem bakerne som møtt-

es i år har innarbeide deigvan-
er. 

Harald stiller med kokos-
makrondeig, og begrunner det
med at hans mormor alltid
hadde så fantastiske kokos-
makroner. Oppskrifta har han
hentet fra Schønberg og Erken.

Kenneth har spesialisert
seg på kolakaker - eller kara-
mellbrød som andre kaller det.
— Denne oppskrifta krever litt
mer enn Harald sin, og det er
viktig. Kolakaker har dessuten
alltid vært populært hjemme.

Arne Per har utviklet seg
siden første gang. Nå stiller
han med egen kransekakedeig
- innkjøpt av Margrete på bua
på Voll.

Arne Ivar følger litt av
samme stilen som Arne Per,
men han har kjøpt kranse-
kakedeigen på Prixen på
Berkåk. Dessuten har han med
kokesjokolade som skal smelt-
es og tilslutt pryde den ene
enden på kransekakebitene.

Inge tenker helhetlig og har
valgt noe for å unngå kø foran
stekeovnen - risboller. 

Arne Ivar var syk under

fjorårets baking, men de andre
var solidariske og brakte fersk
julebakst til det Østeråske
hjem likevel.

Utradisjonell
Men ikke alt var like tradi-

sjonelt. Kolakakene ble forsøkt
kjevlet ut - uten hell. Kjevlet
hadde heller ikke så mye mel
på seg... Konsentrasjonen
glapp nok også litt når det
gjelder størrelsen på
kokosmakronene - eller
kanskje var det tiltenkt med
variasjon i størrelsen for å
skape mangfold.

Ellers hadde guttene opp-
arbeidet seg mye bakekompe-
tanse, og de vurderer sterkt å
opprette sitt eget nettsted for å
dele erfaringene med andre.

Blank i øynene
Samtidig med bakinga er

guttene innom både store og
små verdensproblemer. Alle er
ivrige skigåere, og da Harald
leste litt fra terminlista til
aldersbestemte klasser, ble
Arne Per nostalgisk og nesten
blank i øynene. 

Rosenborg for trøndere
Fotballen unngikk heller

ikke som samtaleemne denne
kvelden. De var alle enige om
at Rosenborg burde være et lag
for trøndere som på Eggens
tid. — Vi kommer til Lerkendal
for å se “våre egne” fra
distriktene i Trøndelag.
Dagens fotballspillere er
bortskjemt med for høy betal-
ing. 

Sosialt og trivelig
Det er ikke bare bakinga

som er viktig. Det sosiale med
kvelden er minst like viktig. 

— Kvinnfolka er flinke til å
gå sammen og treffes. Men vi
karer må liksom ha en unn-
skyldning for treffes slik.
Sammen med bakinga er det
også prøvesmaking på årets
julebrygg. Vi anbefaler absolutt
flere til å gjøre dette, sier de
samstemt og beundrer årets
hauger med bakeverk. Jula er
sikret nok en gang!

Av Dagfinn Vold

Harald Holm, Kenneth Teigen, Inge Grut, Arne Per Bjerkås og 
Arne Ivar Østerås sikret årets julebakst til glede for de hjemme.

Harald minnes mormors kokosmakroner, 
og derfor har det blitt hans spesialitet.
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Innset Barnehage har hatt
FORUT aksjon, og samlet
inn penger for å hjelpe
barnehjem i Nepal. 20.
november hadde barnehag-
en aksjonsdag og der kom
det inn 2.325 kr til Forut. Og
her forteller de største barna
hva de har lært.

Med Omis 
i Nepal

Melding fra 5-årsklubben
på Innset Barnehage:

Omis e en gutt sa Oline.
Han bor i et anna land, sa Sara.
Landet hete Nepal, sa Sara. Og
byen hete Katmandu, sa
Hermine. 

Dem har itj no mamma og
pappa, sa Oline. Dem snakka
anna språk, sa Sara. Omis
bodd under ei bru og sammen
med manga venna. Han sov i
en sovepose, sa Mali, under ei
bru. Dem har itj sånne klær
som oss, sa Sara. 

Omis plukka søppel så han
kunn betal maten, men så fekk
han pengan nedi buksa si. Og
dem vart borte sa Mali. Dem
fann at pengan sa Sara. Han
Omis plukka å ei jernstang, så
fekk han masse penga sa
Oline. 

Dalbir hete vennen te
Omis, sa Mali. Han Dalbir had
banan under genseren og ape-
kattan tok bananen sa Mali. 

Omis had rød genser sa
Hermine. Vennen te Omis had
blå jakke, sa Oline. En dame
og en gutt sa at dem fekk kom
inn på barnehjemmet sa Sara.
At han satt på med en buss, sa
Mali. Dem snika seg oppå
bussen sa Hermine. Fordi dem
had itj no penga sa Sara. Omis
sa: Fort oss, så mainn ikke
oppdage oss, sa Mali. 

Pappan te Omis dødd und-
er krigen sa Hermine.

Og no ska vi snart ha
Aksjonsdag for Omis, med
lodd og selg tinger fra Forut.
Da tjene vi penga, og dem ska
vi send te barnehjemmet der
Omis og Dalbir bor no. 

Frivillighetens Hus på
Berkåk ble åpnet på FNs
Internasjonale frivillighetsdag
den 5. desember. I tillegg feirer
Rennebu Frivilligsentral 10 års
jubileum i 2008, så det ble mye
å feire på en dag.

— Lokalene har blitt veldig
lyse og trivelige, og forhåpent-
ligvis vil de også vise seg å bli
funksjonelle til ulik bruk og
ulike behov, sier en gledes-
strålende leder for Rennebu
Frivilligsentral Maj Britt
Svorkdal Hess. 

— To møterom med plass
til henholdsvis  ca 15 og ca 40
møtedeltagere står klare til dis-
posisjon for det frivillige
organisasjonslivet og andre
interesserte i bygda. Utleie
skjer gjennom
Frivilligsentralen, og vi håper
på stor aktivitet i lokalene.

Moderne og godt utstyrt
Det er store fine rom, AV

utstyr, godt med bord og stol-
er, kopper og kar. Fine store
vegger står klare til å bli fylt
med vakker kunst av ymse
slag, og det er bare fantasien
som setter grenser for hva
slags aktiviteter som kan fylles
opp rommene. — Vi gleder oss
til sammen å skape en møte-
plass for frivilligheta i
Rennebu, sier Maj Britt.

Populært tiltak
Under den offisielle åpn-

inga av lokalene fikk vi erfare
at Frivillighetens Hus er et
meget populært tiltak. Det var
stort fremmøte, og det vanket
gaver til de nye lokalene som
varmet godt for de som stod
bak tiltaket. Renenbu kom-
mune overrakte en projektor

og et lydanlegg, Kvikne-
Rennebu Kraftlag hadde med
en sjekk på kr 10.000 mens
Rennebu Sanitetsforening
overrakte en sjekk på kr
20.000. 

— Nå går også budsjettet til
prosjektet opp, sa en meget
glad og litt rørt Maj Britt.

Fantastisk lyd
Under åpninga var det

underholdning av elever i
Kulturskolen og Rennebu
Songkor. Songkoret ble
imponert over den gode klang-
en i rommet, så her er det nok
muligheter for flere konserter.

Unike personer
Oppussinga hadde et bud-

sjett på kr 260.000, men da de
måtte legge en annen type
gulv enn planlagt ble det en lit-

en sprekk. 
— Frivillige har lagt ned

920 arbeidstimer i lokalene.
Rennbyggene er helt spesielle
når det gjelder frivillig arbeid.
Jeg har aldri opplevd maken til
engasjement som her i
Rennebu, sa Maj Britt.

Maj Britt er heller ikke så
ueffen selv. Arne Lundaløkk,
leder i styret for Rennebu
Frivilligsentral, sa at Rennebu
hadde vært urimelig heldig
med å få Maj Britt som daglig
lder. — Rennebu er en av de
mest aktive og vellykkede
sentralene i hele Midt-Norge.
Så har Maj Britt også en ene-
stående gjeng rundt seg, sa
Arne - til spontan og øredøv-
ende applaus fra stort antall
frammøtte i salen. 

Av Dagfinn Vold

Frivillighetens Hus
Etter en fantastisk innsats av en gjeng frivillige som har lagt ned mer enn 900 timer med arbeid i løpet
av en stor måned, ble det åpning av Frivillighetens Hus på Berkåk sist fredag. 

Sentrale og glade personer i Rennebu Frivilligsentral - daglig leder Maj Britt Svorkdal Hess og styreleder Arne Lundløkk.

Turid Ramstad overrakte en sjekk på kr 20.000. 
Turid var forøvrig Frivilligsentralens første styreleder.

Knut Einar Sunnset ga oss en forsmak på julen 
- med Dum Dum Boys sin julesang I himmelen.
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Kransebinding med nogo attåt

Da Grethe Kosberg ga seg i
tidligere i år og overlot butikk-
en til nye krefter, var det i trygg
forvissning om at det meste
ville forbli som før. Både de
ansatte og butikken for øvrig er
den samme, selv om Grethe
ikke lenger har det overordn-
ende ansvaret.

Edelgran er best
Som regel er det godt besøk

i butikken når det er kranse-
binding, særlig etter at folk er
ferdige på jobb. Ringer eller
hestesko av halm ligger klare,
og det lukter friskt av gran i
hele butikken.

- Man kan binde kranser av
både vanlig gran, furu og einer,
men vi bruker edelgran. Den er
mer skånsom mot fingrene,
sier Gunn Marit Jerpstad. 

Hun har hatt sin arbeids-
plass på Berkåk Blomster i tolv
år, og i dag har hun med seg
datteren Mari (11). Mari er blitt
rene eksperten på å binde
kranser, og må korrigere de
voksnes nybegynnerfeil rett
som det er. I dag har hun pynt-
et kransene sine med både
pepperkakehjerter, silkebånd
og sølvkuler.

- Det er ikke vanskelig når
man først har lært det. Da går
det nesten av seg selv, forklarer
Mari.

Veletablert butikk
Det er Bjørn og Bente

Bekken fra Kvikne som nå har
kjøpt Berkåk Blomster.

- Det blir spennende å ta
over en såpass veletablert
butikk. Vi setter pris på at de
ansatte blir med på kjøpet, for-
teller Bente Bekken.

Grethe på sin side er glad
for å ha fått en myk og gradvis
overgang. For det er ikke bare-
bare å avslutte etter såpass
mange år i bransjen. Bortsett
fra ti år der Astrid og Trond
Bjerkaker drev butikken mens
barna var små, har hun vært
ansvarlig for driften hele veien.

- Dette blir den første jula
på 35 år der jeg faktisk kan
slappe skikkelig av. Men jeg er
ikke bekymret for den videre
driften i hele tatt. Dette tror jeg
vil gå helt på skinner, smiler
Grethe.

Travle juledager
Ektemannen Svein ser også

fram til roligere dager.
- Tradisjonelt sett har det

vært korte julekvelder hjemme
hos oss. Med tanke på alt eks-
traarbeidet som kommer i for-
bindelse med julesalget, samt
at vi alltid har hatt åpent noen
timer på julaften, ble det gjerne
mye på en gang. Så innen et
par timer etter at julemiddagen
var fortært, sov som regel
Grethe dypt på sofaen, forteller
han.

Svein har også måttet trå til
og selge blomster. Han minnes
spesielt ei jul, der en episode
har brent seg inn i hukomm-
elsen.

- Dette hendte mens vi
hadde butikken i sokkel-
etasjen hjemme. En kveld kom
en fortvilet mann innom og
lurte på om vi kunne hjelpe
ham. Han hadde glemt bryl-
lupsdagen til seg og kona, det
var blitt sent og fortvilelsen var
stor. Butikken var helt tom,
bortsett fra tre asalea som stod
igjen i en vase. Jeg tok dem,

satte dem i litt jord og pakket
dem inn. Mannen ble over-
lykkelig, og bryllupsdagen var
reddet. Moralen må bli at det
ordner seg som regel til slutt,
smiler Svein.

Av Merete Fossum

Over - SENIORRÅDGIVERE: Svein Kosberg, Astrid Bjerkaker,
Trond Bjerkaker og Grethe Kosberg koser seg med kake og kaffe mens

de ser tilbake på innholdsrike år ved Berkåk Blomster.

Til venstre - POPULÆRT: Bente Bekken, Mari Jerpstad og Astrid
Bjerkaker i full sving.

JUL: Butikken bugner av
blomster og pynt som hører

høytiden til.

På Berkåk Blomster er det årlig førjulstradisjon å
invitere kundene inn for å binde sine egne krans-
er. Slik var det også i år. I tillegg ble 35 års drift og
det nye eierskapet feiret med kaffe og kake.

BLOMSTERPIKEN: Mari Jerpstad (11) er blitt en kløpper på kransebinding.
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Vi ønsker alle våre kunder og forbindelser
en riktig God Jul og Godt Nyttår!

Ny utstillingshytte

– åpen alle hverdager 
og lørdager etter avtale

Sande Hus og Hytter AS
tlf 72 40 24 00  
Fax 72 40 24 01

på Berkåk

www.sande-hytter.no

Åpningstider: Man-fre 07.30-16.00  –  
Tors 07.30 - 19.00  –  Lør 10.00 - 14.00

1,6 bensin, 115 hk fra kr 232.450,-
1,6 diesel, 90 hk fra kr 233.450,-
veil pris lev Storås

72 49 50 00
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Gir plass
for alle

Anneks og Småhus

13. desember:
Å-bua 
spanderer lunsj
i menighets-
huset kl 12-15.
Gammelkaran
underholder

20. desember:
Åbua spanderer
julegrøt i 
Å-Stuggu 
kl 12-15.
Premie til den
som finner
mandelen.

Hos oss –
de fleste finner
det meste!

Fyrverkeri: • Stort utvalg • lave priser • Mange nyheter
Kalkun hel pr kg 3990

Kaffe 500 gr 1980

Dobbelt vafler 1790

Farin 10 kg 13000

Coop party + orange 1 1/2 liter 690

Mors Flatbrød pr pk 1690

(Tilbudene gjelder t.o.m 24.12.08)

...med fokus på kvalitet!

med store hus, 
små hus, 
spennende, 
koselige og 
flotte hus.

www.lhbygg.no

Det naturlige valg!Det naturlige valg!

Hytter, hus, 
anneks, stabbur i
tømmer, 
bindingsverk og
stavlaft.

– ta kontakt med oss!

Anneks

Grunnflate 14,8 m2

Hyttetomter til salgs på Nerskogen

Butikk
21.12. 14.00–18.00
22.12. 09.00–20.00
23.12. 09.00–20.00
24.12. 09.00–12.00
25.12. Stengt
26.12. Stengt
27.12. 10.00–16.00
28.12. Stengt
29.12. 10.00–16.00
30.12. 10.00–16.00
31.12. 10.00–14.00
01.01. Stengt
05.05. Varetelling

Kiosk
21.12. 12.00–14.00/18.00-21.00
22.12. 20.00–21.00
23.12. 20.00–21.00
24.12. Stengt
25.12. Stengt
26.12. 16.00–21.00
27.12. 16.00–21.00
28.12. 12.00–21.00
29.12. 16.00–21.00
30.12. 16.00–21.00
31.12. 14.00-18.00
01.01. Stengt
05.05. 14.00–21.00

Coop Marked Å
Tlf 72 49 86 50 - Fax 72 49 86 51

E-post: aa@marked.coop.no
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Vi ønsker våre kunder 
God Jul og Godt Nyttår!

ØVRIGE FILMER I DESEMBER:
The Day the Earth Stood Still, VERDENSPREMIERE 10.12
Kurt blir grusom, tom 16.12
Mamma Mø og Kråka, tom 27.12
Historien om Despereaux, NORGESPREMIERE 2. JULEDAG
Australia, NORGESPREMIERE 2. JULEDAG

VELKOMMEN TIL DISTRIKTETS BADEANLEGG!
Her er det rom for mosjon, velvære og 
lek for store og små.

Gi en kulturopplevelse til jul!
Gavekort, kulturhuskort eller en av våre mange forestillinger i 2009. 
"kjøp 3 betalt for 2" - tilbud og desembertilbud på 4
Riksteaterforestillinger (-20%) Små gaver - store opplevelser!

SMAKEBITER FRA STORSALARRANGEMENT:
16.12: Julekonsert m/ Sigrid Brennhaug og The Real Thing
20.12: Stille Julenatt (utsolgt)
21.12: Jul i Skomakergata (EKSTRAFORESTILLING) kl 14.00
06.01: Nabosommer - på jakt etter solen
28.01: Pippi Langstrømpe - barneteater
12.02: Ingrid Bjørnov "Til Elise?"
21.02: Anne Kat "Gift, men ingen fanatiker"

For mer info/åpningstider og billettkjøp: www.oppdalkulturhus.no   
post@oppdalkulturhus.no Tlf: 72 40 15 12

NORGESPREMIERE
19. desember!
Max Manus 
Filmen bygger på den virkelige historien om mot-
standsmannen Max Manus, soldat i kompani Linge og
senere storsabotør i Norge under 2. verdenskrig. Dette
er en av de største filmproduksjoner i norsk filmhis-
torie, og vil gi oss et historisk innblikk i motstands-
kampen i Norge.



Lensmannskontoret mister retten til å utstede pass
Fra årskiftet trer nye retningslinjer for utstedelse av pass inn. Dette medfører at det blir 18 steder igjen i Sør-Trøndelag for å utføre

denne tjenesten, og det betyr igjen at folk i distriktene må belage seg på lengre turer for å få utført tjenesten. Midtre Gauldal lens-
mannskontor på Støren og Oppdal lensmannskontor blir da de nærmeste å oppsøke for folk i Rennebu med slikt ærend.  

En bagatell for mange av oss kanskje, men hvordan blir tilgjengeligheten for barn og eldre? Blir åpningstiden tilpasset det faktum at
folk må reise langt for å få utstedt pass? Og hva er begrunnelsen politidirektoratet har for gjennomføringen av endringene.  På telefon
uttrykte forvaltningsavdelingen på Sør-Trøndelag politikammer forbauselse over at saken allerede var kjent, men ønsket ikke å kom-
mentere saken nærmere, og henviser til informasjon som vil komme senere. 
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Julepoteten
Jula handler om tradisjoner, ikke minst når det
gjelder mat og drikke. For mange er mandelpoteten
fast tilbehør når festmaten settes på bordet.

Mandelpoteten trives godt
når den får leve under
optimale forhold. Slike forhold
finnes gjerne ved områder som
ligger i en viss høyde over hav-
et, der klima og jordsmonn byr
på de rette forutsetningene.
Kvikne er en av fjellbygdene
som har gode betingelser for å
dyrke førsteklasses mandel-
potet.

- Høyden over havet kom-
binert med jordtype har nok
mye å si for resultatet.
Samtidig har klimaforandring-
ene gitt nye utfordringer i form
av sykdom på poteten – og da
først og fremst tørråte. Soppen
er blitt overvintringsdyktig, og
sprøyting er blitt et nødvendig
forebyggende tiltak. Dette
fungerer godt, sier potetpro-
dusent Stein Arnt Stai.

Travle tider
I 1997 begynte KIMS med

produksjon av potetchips laget
av mandelpotet. Mange gård-
brukere på Kvikne og Tynset
hev seg på bølgen, som for
øvrig vedvarte helt til KIMS la
ned produksjonen av mandel-
chips i 2002. I dag er det fem-
seks gårdbrukere på Kvikne
som driver med potetproduk-
sjon i større skala. For Stais
vedkommende går det meste
til Coop Midt-Norge. I tillegg
selges det en del potet privat
rett etter opptaking, og det er
mandel det går i.

- Det er liksom det som er
tradisjonen her oppe. Jeg
prøvde meg med Blå Kongo til
privat bruk for noen år tilbake,
men det er nå engang slik at
det er mandelen som er selve
poteten, konkluderer Stai.

I dag utgjør potetproduk-
sjonen på gården et knapt års-
verk. I tillegg driver familien
med sau. I og med at potetene
skal i jorda omtrent samtidig
med lamminga og opp igjen
samtidig som sauesankinga,
sier det seg selv at det blir noen
hektiske uker om våren og
høsten.

- Vi begynner med lys-
groing i april, og rett etterpå
begynner lamminga. Vanligvis
setter vi poteten en gang etter
17. mai, for da er jorda blitt

bekvem. Det er mange faktorer
som spiller inn fra settepotet til
middagsbord, forteller Stai.

Avhengig av godvær
Høsten kan være lunefull

på Kvikne. Som gårdbruker er
man helt avhengig av gode
værforhold, og værmeldingene
følges nøye. Opptakinga skjer
som regel i tida rundt 10.-20.
september. Foreløpig har Stai
sluppet å kassere potet på
grunn av feilslått avling, men i
fjor høst var det nære på.

- Vi hadde en elendig høst,
med regn og sludd om hver-
andre.  Men på mange måter
var det greit å oppleve den
også. Det er ingen selvfølge
med gode høster der alt fore-
går etter boka. Det blir som en
slags børs, der man ikke har
noen garantier. Man står hele
tiden overfor en rekke faktorer
som man ikke mestrer fullt ut,
sier Stai.

- Samtidig lærer man noe
hele tiden og forbedrer seg for
hver sesong. Ved å være
ydmyk overfor produksjonen
vil man også ha gode forutset-
ninger for å kunne levere gode
varer, legger han til.

Stai vil imidlertid ikke
spekulere i hvorvidt mandel-
potetene fra Kvikne er bedre
enn de andre varene som finn-
es på markedet.

- Nei, det får det være opp
til andre å bedømme, smiler
han.

Av Merete Fossum

NYTT LAGER: Stein Arnt Stai
bygde nytt potetlager i sommer.
Temperaturen er på 14-15 grad-
er ved inntak, og reguleres sen-
ere gradvis nedover.  - Ved rikt-
ig lagring kan mandelpoteter
godt lagres i et år, forteller Stai.

PRIMA VARE: Faste, fine og
smakfulle mandelpoteter fra
Kvikne.
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Baking    
Oppskrift på tjukklefse: 
(etter Gunda Fjellstad)

0,5 l kulturmelk
0,5 l seterrømme                                                           
500 g farin
5 ts hjortesalt
3 ts bakepulver
2 l hvetemel

Ingrid forteller at hun har flere oppskrifter på tjukklefse, men at denne, etter
hennes mening,  er den beste. Med smør, sukker og kanel er dette et meget
velsmakende tilbehør til kaffen. Noe RNs utsendte kan bekrefte...

Oppskrift på tynnlemse (fiskelemse):
Mel, potet og salt.

Ingrid d.y. bruker i tillegg sirup, margarin og fløte i sin oppskrift. Det finnes i
det hele tatt mange oppskriftsvarianter på fesklems, men felles for dem er at du
skal være forsiktig med melet, bruk lite, så får du heller prøve deg fram.  Dessuten
skal de stekes svært tynne, du skal etter sigende kunne se ovnsplata gjennom
deigen. Ingrid Løkslett forteller at der i huset prøvesmaker de tynnlefsa allerede på
lille julaften. Da spiser de den sammen med røkt svinekam eller sylte, og i våre
ører høres det unektelig ut som en velsmakende innledning på julehøytida. 

Bildet øverst til venstre: 
Pause og prøvesmaking hører med til bakingen. Ingrid Hatvik og svigermor Ingrid var
godt fornøyd med baksten.

tlf 72 42 64 73 - 48 27 26 49

Åpn. tider: 
Tors 12- 18  Fre 12-18  Lør 10-15 
Vi serverer gløgg og pepperkaker!
Velkommen!

Julemat
sylte, lammerull, pinnekjøtt, kokmorr,
rakfisk, flatbrød, lemse m.m.

Juletilbud
Alle glassprodukter-20%
Tøfler fra Tuva Tøv-20%
(noen barnetøfler-30%)

Åpningstider i jula:
Mandag 22/12 kl 17/19
Mandag 29/12 STENGT
Første åpningsdag etter
juleferien er mandag 5/1-09.

Døgnvakt telefon 
72 42 74 99

RØRTEKNISK SERVICE

Varme - Sanitær
Prosess - Sprinkler

Smått eller stort
du får det gjort!

Bergli - 7387 Singsås, Tlf 464 49 272
arnt.roar.helgemo@gauldalen.no

A.R. HELGEMO as

Vi ønsker alle to- og firebeinte
ei riktig god jul og ett godt nytt år!

Bruktbilsalg
Toyota Avensis stv 2006 D-4D Svart 52000 249000
Toyota Hi Ace 2005 D-4D Sølv 67000 139000
Toyota Hi Ace 2005 D-4D Sølv 80000 149000
Nissan Navara 2002 2,5 TDI Sølv 0 155000
MB E 220 CDI stv 2006 2,2 Blå 41000 398000
Toyota Hi Ace 4x4 2007 D-4D Rød 28000 213000
Nissan navara 2005 2,5 TDI Sølv 56000 197000
Mitsubishi Space Wagon 4 wd  1999 2,0 Burgunder/Sølv 215000 73000
Toyota Hiace 2005 D-4D 4x4 Sølv 85000 155000
Honda Cr-v 2002 2,0 Burgunder 100000 215000
Valmet 6400 ålø 640 1998 4x4 5000 t 245000
Mazda6 stv 2006 2,0 tdi Blå 19000 245000
Mitsubishi Pajero 2007 3,2 Svart 60000 309000
Nissan Pimera stv 2005 1,9 dci Grå 55000 197000
Peugeot 307 SW 1,6 Hdi 2005 1,6 hdi Sølv 102000 175000
MB C 220 cdi stv 2001 2,2 Grønn 149000 145000
Honda CR-V 2003 2,0 Burgunder 90000 198000
BMW 318 D 2003 2,0 Blå 106000 159000
Suzuki X L 7 2006 2,0 TD Blå 36000 195000
Peugeot 2002 1,1 Burgunder 80000 75000
Toyota  Hiace 2005 D-4D Sølv 89000 152000
VW Transporter 2003 2,5 TDI Hvit 132000 115000
MB E 220 CDI stv 2005 2,2 Sølv 234000 265000
Jeep Cherokee 2004 2,8 TDI Svart 59000 255000
Audi A 4 2001 1,6 Sølv 128000 114000
Opel Zafira / 7 seter 2002 2,0 Dti Sølv 156000 135000
Mitsubishi Pajero 2007 3,2 DI-D Svart 59000 309000
Skoda Octavia stv 2000 1,9 tdi Blå 105000 89000
Peugeot Partner 2007 1,6 D Sølv 29000 125000
Toyota Corolla 2003 2,0 D4D Sølv 130000 139000

2512 Kvikne - Tlf 952 88 834/913 23 319

Vi ønsker alle våre kunder 
en riktig God Jul og Godt Nyttår
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Mange gjør det faktisk i
vår tid også.  Baker til
jul mener jeg, og noen
nøyer seg heller ikke
med de obligatoriske
sju sortene. Neida, lefs-
er og lemser (det er
nemlig ikke det
samme), formkaker,
julebrød, smultringer
og alle småkakene som
hører med i den søte
juletid blir tilberedt. 

Vi er på besøk hos Ingrid
Løkslett på Berkåk. Sammen
med svigerdatter Ingrid er hun
i full gang med baking av
Hardangerlefse, eller som de
fleste av oss kaller det;
tjukklefse. 

Ingrid, den litt eldre, fortell-
er at hun har bakt tjukklefse
hvert år i de siste tretti åra, og
hun er glad for at neste gen-
erasjon, her representert ved
Ingrid den yngre, er med og
dermed holder tradisjonen i
hevd. Hun har selv lært å lage
tjukklefse av bestemor, altså
farmor, mens det var mormor
som lærte henne kunsten å
lage tynnlemse.  Det meste kan
som kjent kjøpes i dag, men
det kan naturligvis ikke måle
seg mot egenprodusert vare,
dessuten er det viktig å holde
på de tradisjonene man kan,
de fleste forsvinner jo etter
hvert.  

Når vi forsiktig antyder at
fuglene får mye god julebakst
lagt på brettet på etter-
julsvinteren, blir dette avkreftet
av Ingrid d.e. Hun er flink til å
sette fram fat med kaker når
det skal drikkes kaffe, så både
familien og besøkende nyter
godt av julebaksten, og det er
bare unntaksvis at det er noe
igjen i kakeboksene etter jul.
Fuglene i Løkkjbakkveien får
derfor ikke servert Goro,
Skrulla og Fattigmann, men
må nøye seg med solsikkefrø,
akkurat slik som fuglene visse
andre steder, dog av andre
årsaker…

Ingrid d.e. forteller at det er
stor forskjell på oppskrifter alt
etter hvor du kommer fra i
Rennebu. Mange oppskrifter
fra ned i bygda er annerledes
enn de lenger opp, skillet går
omtrent ved samvirkelaget på
Stamnan, mener hun. 

I boka ”Tradisjonsmat i
Rennebu”, så vil dere se ulike
oppskrifter på ”samme”
matrett, noen av disse varia-
sjonene er geografisk betinget,
sier hun. 

Tekst: Jan Inge Flå
Foto: Sindre Vold Huus

    av lefse og lemse til jul

Olaug Knutsen har taket på kjevling av tynnlemse og viser at bakverk er godt håndverk..

Tjukklefse hører også med til julebaksten.
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Lokal mat til jul
Ved Hognamat på
Berkåk henger det
pinnekjøtt på rekke og
rad, klar til å begeistre
sultne ganer.  I julese-
songen er også lamme-
rull en populær vare, og
bedriften leverer i til-
legg pølseprodukter i
mange varianter. Pølser
av forskjellig vilt er
populært, mens
Moskuspølser må sies å
være av de mer eksot-
iske innslaga ved
bedriften. 

Arnt Strand ved Hognamat
forteller at det er mange faste
kunder som bestiller røkt
pinnekjøtt til jul. I butikkene er
det nemlig slik at det er den
urøkte varianten som domin-
erer i disken.  

Arnt forteller at Hognamat
har sendt ut brosjyre med
julegavetips til bedrifter, der en
variant for eksempel kan være
gaveeske med ost fra Gaula,
vilt fra Brekken og spekepølse
fra Hognamat.  

Bedriften har meldt seg inn
i Rørosmat, et samarbeid om
mat fra fjellregionen, der de
også blir med i et salgsnett
hvor Tine inngår på distribu-
sjonssiden. Hognamat leverer
sine produkter til bl.a. ICA
butikkene på Berkåk og
Oppdal, samt Coop Mega
Orkanger, Coop Mega Oppdal
og Coop Mega Surnadal.  ”Fru
Pedersen Gårdsmat” i
Trondheim tar også imot varer
fra bedriften, det samme gjør
Mors Matgleder i Oslo og
Bærum og Fenaknoken i Oslo.  

Arnt Strand opplyser at for
2007 ble det produsert nærm-
ere sju tonn storfekjøtt av
Limousinkvalitet og rundt fire
tonn av henholdsvis vilt- og
lam/sauekjøtt fra bedriften.
Ønsker du å få servert et tilbe-
redt måltid med råvarer fra
Hognamat, kan du jo forsøke
Aunan på Grindal, Berg-
mannskroa på Løkken eller
Quality Hotell på Oppdal.  I og
med at ICA Berkåk utvider
sortimentet til også å omfatte
ferskvarer, vil det i løpet av
kort tid bli karbonader av elg,
samt kjøttkaker laget av
Limousin storfekjøtt å få kjøpt i
butikken, naturligvis produsert
fra Hognamat.  Å reise rundt
på ”reportasjeturer”, har for-
øvrig sine fordeler; vi ble til-

budt smaksprøve av lamme-
rull, den er herved anbefalt! 

For ytterligere informasjon,
se www.hognamat.no

Tekst Jan Inge Flå
Foto Sindre Vold Huus

Talent for
morgon-

dagen
I år starta adventstida med

ei suksesshistorie mange la
merke til og gledde seg over.
Eg tenkjer på Viktoria, Emelie,
Agnete og Aleksander. Namna
har god historisk, ja mest
adeleg, klang. Dette kunne ha
vore retteleg gamle folk. Men
dei det handlar om, er fire van-
lege norske ungdomar, frå
langt nord og aust i landet. Om
eg legg til ”Oro jaska, beana”,
veit nok dei fleste kven eg har i
tankane. The BlackSheeps
kallar dei seg, denne unge
samisk-norske musikkgruppa
frå Nesseby i Finnmark. 

Med songen om den over-
vektige bikkja Camilla tok dei
oss med storm. Eg såg the
BlackSheeps fyrste gongen på
Grosvold for nokre veker
sidan. Og merka fort at dette
hadde ei anna kraft i seg enn
mykje av det vi dagleg kan sjå
og høyre i pengefikserte und-
erhaldningsmedia. Kva er skil-
naden? Kva er det som gjer at
desse fire når fram til oss på
ein sterkare måte, at vi trur
meir på dei og kjenner ei anna
glede?

Eg trur det handlar om det
eg vil kalle naturleg og like-
fram musikalitet. Desse ung-
domane er ikkje frå starten av
henta fram gjennom prosessar
styrt av kyniske bakmenn med
motiv som handlar om alt anna
enn kultur. The BlackSheeps er
ikkje ein konstruksjon skapt av
andre. Dei fire bandmedlem-
mane har bygt opp dette fyrst
og fremst med eigen innsats.
Då står ofte resultatet til
truandes, som her. Fordi det
også handlar om talent. 

Talentet er det aller vikt-
igaste. Men det aleine ikkje er
nok. Talentet må sjåast og det
må løftast fram. Kven gjer det? 

Då sigeren i nordisk Melodi
Grand Prix jr. var vel i hamn,
var det tid for å takke. Og
sjølvsagt vart familie og vener,
dei som har støtta opp om
gruppa frå start av, nemnde
først. Så kjem det: ”Først og
fremst takker vi musikklæreren
vår, Anders Voll. Han har
hjulpet oss og lært oss mye”,
seier fire gledesstrålande ung-
domar (Dagbladet 30.11.08). 

Suksesshistoria handlar
også om ein musikklærar. Den
viser kor viktig det er at barn
og unge får møte dyktige og
kunnskapsrike lærarar, som
kan sjå og stimulere dei ulike
talenta. Dei talenta som finst i
heile det langstrakte landet
vårt, i musikk, i skriving, i
teikning, i fysisk aktivitet og i
krevjande rekning. Måtte dei
alle møte sin Anders Voll! Ei
spesiell julehelsing til han og til
alle andre som dagleg gjer sitt
for å løfte opp talenta for
morgondagen!

Utdanningsforbundets
leder 
Helga Hjetland

Nasjonalt gjennombrudd for Birka
Birka har på mange måter fått et nasjonalt gjennombrudd i 2008. Det er daglig leder Kenneth Teigen som forteller dette, og

begrunner dette med i første rekke to faktorer. Det ene er samarbeidet med andre aktører innenfor fagområdet, det andre er Birkas
nettportal, som aktørene har bestemt skal være den nasjonale nettportalen for norsk håndverk. 

Alle aktører innenfor håndverksutvikling, er i år innkalt på departementsnivå for å fortelle om hva de jobber med.I etterkant av
denne prosessen har flere av aktørene utviklet et tettere samarbeid. Særlig har nå Birka og Norges Husflidslag utviklet et tettere samar-
beid, som vi er helt sikre på vil komme næringsutøverne til gode. På grunn av den økte aktiviteten vil Birka ansette flere folk, i første
omgang en stilling på kurs- og kompetanseheving, og på sikt vil selskapet sannsynligvis ha behov for enda en stilling. 

Birkabygget
Rennebu Kommune setter av midler til realisering av nytt Birkabygg, for 2011 er det satt av 4 millioner, og for 2012 er det satt av hele

8 millioner kroner. Dette under visse forutsetninger, så i 2009 vil det bli sett på muligheten for å få realisert et nytt Birkabygg.

Arnt Strand viser frem noe av
julematen laget ved Hognamat:

pinnekjøtt, moskuspølse og
lammerull.
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Drugudal
Sanden&

D S
maskin as

Berkåk, 7391 RENNEBU
Jostein Drugudal

Tlf. Kontor  480 48 100

Graving – Planering
Transport

Levering av grus 
og pukk

Rennebu Sag og Trekultur
Industriområdet Berkåk, tlf 916 40 473

Vi ønsker 
våre kunder 

God Jul 
og 

Godt Nyttår!

De harde pakkene 
får du kjøpt hos 
oss på Euronics Berkåk.
Tips å få i Julekatalogen vi 
sendte deg 3. desember.

Åpningstider i jula:
Julaften: 07.30 - 12.00

29. og 30. des: 10.00 - 14.00
Nyttårsaften: Stengt

Vi ønsker alle våre kunder 
en riktig god jul og godt nyttår.

Vi ønsker alle
en riktig God jul og 

et Godt nytt år

Gunvor, Marit, Gisle, Tove og Birger

Ønsker du mer forutsigbarhet 
for dine strømutgifter?

Ett års fastpris kraft fra 1. januar 2009
49,9 øre/kWh + kr 20,- pr måned.

Tilbudet gjelder i vårt nettområde og er gyldig til 17.12.2008.
Nettleie kommer i tillegg.

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

ennebu
snekkeri AS

Vi ønsker våre kunder og
samarbeidspartnere en riktig

God Jul og 
et Godt Nyttår

Voll, 7393 Rennebu – Tlf 72 42 67 30
www.rennebusnekkeri.no
R@rennebusnekkeri.no
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Berkåk, 7391 RENNEBU  Tlf./faks: 72 42 83 00 / 72 42 83 50

Kraftverkene
i Orkla

Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne

Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring
Vann og energibrønner

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

ønsker våre forbindelser
En riktig God Jul og 

et Godt Nytt År"

Med vennlig hilsen 
Kraftverkene i Orkla

Julegaver - til liten og stor!
Julepynt, planter, sammenplantninger, 

dekorasjoner, oppsatser med mere finner du på SPIREN

Du ringer - vi bringer! Bestill i god tid.

Åpningstider siste uka før jul
fred, lørd, man, tirs 10-18
julaften 10-13
mellomjula 10-14

Velkommen til julehandel!

Rebustorget - Berkåk - Tlf 72 42 74 45

Velkommen til vår nye store butikk 
på 450m2 på Aunasenteret.
– Distriktets største sportsbutikk!

Oppdal, tlf 72 42 16 37



Innunder blåe himmelrand
Årets utgave av årsskriftet til Rennebu historielag og Innset historielag “Innunder blåe himmelrand” er fyldig og allsidig. 
— Vi har lagt vekt på å ha med stoff fra forskjellige deler av bygda, og vi har også lagt vekt på bilder, sier leder i skriftstyret Arne

Lundaløkk. Arne forteller at det i år har kommet inn stoff fra nye forfattere, noe skriftstyret setter stor pris på. Erling Illøkken har en
artikkel om rennbygge som utvandret til Amerika, og det skulle være interessant for mange. Ellers fortsetter Henrik Sneisen sin serie
med utgangspunkt i dagboka til fru Eggan. Nå handler det om krigsdagene. Bladet har også en artikkel som viser hvordan høykjøring
foregikk i gamle dager. Denne artikkelen er rikt illustrert med bilder. Høylasset som er avbildet havnet forøvrig på Rørosmartnan.

Forsiden av årets blad er laget av Grete Eide.
Bladet blir solgt av grendakontakter som på vanlig måte kommer rundt og selger. Arne og de andre i skriftstyret håper på god

mottagelse også i år, og de anbefaler gjerne bladet som julegave.
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Viltaften på Innset
Det var andre året at 7.
klassingene vedInnset
skole inviterte til vilt-
aften. Og maten hadde
de sørget for sjøl - rein-
skalv skutt i Dals-
bygda.

Det var stolte elever i 7.
klasse ved Innset skole som var
verter for årets viltkveld.
Programlederne Eirik Hofstad
og Audun Faber Næverdal
hadde forberedt seg godt, og
loset oss gjennom kvelden på
en sikker måte.

Det har etter hvert blitt en
tradisjon at 7. klassingene drar
på reinsjakt om høsten samm-
en med lærer Endre Kosberg. I
år hadde de fellingstillatelse på
en reinskalv, og det var en 24
kgs kalv som var grunnlaget
for reinshakken som ble serv-
ert denne kvelden. Hognamat
hadde laget reinshakken, og
Inger Hilde Myrbekk hadde
bakt flatbrød til alle de 160
gjestene. 

Vi fikk også delta på klass-
ens jakttur gjennom bilder og
film som de hadde laget selv. 

Ved siden av mat fra fjellet,
ble det skikkelig gladsang fra
skolekoret. Blant sangene var
Grevling i taket, og jammen
var det ikke en grevling som
tittet fram fra oppunder taktet.  

Ellers hadde Knut Strand et
kåseri om jakt, og Eldrid
Eithun hadde også spesi-
alskrevet et dikt for kvelden. 

Viltuke
Hele uka før viltkvelden var

for hele skolen satt av til
nærmere studier om hjortedyr-
ene. Med i opplegget var også
forberedelser til kvelden.

Som et julebord
Rektor Kjell Jørstad Braut

fikk bare positive tilbakemeld-
inger på kvelden. — Dette er
vårt største sosiale happening i
hele høst, og mange sier at
dette er julebordet for oss på
Innset. Det er et samlende
arrangement som skaper
identitet til innsetingene. Det

Skolekoret fremførte seks sanger med stor innlevelse. En trivelig kveld både for foreldre, elever og lærere. Heldig vinner - Ingeborg.

gode besøket viser også at de setter pris på arrangement,
sier Kjell. 

Ros fra SNO
Det er Endre Kosberg som har vært primus motor for

opplegget og jaktturene, og Erik Ydse i Statens
Naturoppsyn med ansvar for Forollhogna roser Endre
for hans innsats for skolen og at barn får lære om natur
og jakt gjennom opplevelser ute i naturen og praktiske
oppgaver.  — Det er viktig at barn og unge blir glad i
naturen, samtidig som skolen gjennom dette  gjør en
samfunnsnyttig oppgave med å holde hjortedyrene und-
er kontroll, sier Ydse til RN. 

Av Dagfinn Vold

Endre Kosberg er en populær lærer. Her har
elevene i 7. klasse tatt et godt grep om Endre:
Ragnhild Hofstad, Eirik Hofstad, Johanne
Etihun, Oda Margrethe Sigstad, Audun
Faber Næverdal, Eivind Tørset, Victoria
Sætherberg og John Ingebrigt Myrbekk.

Foreldrene til 7. klassingene la ned et stort
arbeid til kvelden. Her kommer servitør
Gunnar Hofstad med smakfull reinshakk.
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Godt utvalg 
i julestjerner,
julegleder,

asalia og svibel.
Bestill i god tid, 

og vi bringer
før jul!

• Dekorasjoner
• Avskårne
• Buketter
• Gravkranser

Lørdag 13.12
...tilbud på enstaket

julestjerne 24,-

Åpningstider
man-fre 09-16.30
lørd 13.12 09-16
fre 19.12 09-18
lør 20.12 09-16
søn 21.12 14-18
man 22.12 09-20
Lille julaften 09-20
Julaften 09-12
Romjula 10-13

Velkommmen til 
hyggelig julehandel

7335 Jerpstad - Tlf 72 49 42 12 - Fax 72 49 43 40

Sammenplantninger i mange prisklasser!

Hva gir man i gave
til den som har alt?

- langs fjell, fjord og hav 
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Rehabilitering Rehabilitering 
og nybygg!og nybygg!

Trollheimsvinduet
6653 Øvre Surnadal
Tlf 71 66 11 18
Mob 991 65 243
post@trollheimsvinduet.no
www.trollheimsvinduet.no

God jul og godt nytt år!
Vi har mye
snø og fine
forhold

Vi anbefaler gavekort 
som kan brukes hos 
valgfri utstiller under
Rennebumartnan 

Gavekort får du kjøpt
hele året på Rennebu
Turistkontor tlf 72 42 77 05

Kr 250 – 500 – 750 – 1000 .....

14. – 16. august 2009
www.rennebumartnan.no
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Ny sesong ved Nerskogen Skisenter
Snøen er for lengst på
plass på Nerskogen.
Traseene er preparerte
og klar til å ta imot ivr-
ige entusiasNy sesong
ved Nerskogen
Skisenter

Planlagt åpning av årets
sesong er satt til lørdag 20.
desember, og innen den tid
skal omgjøringen av kafeter-
iadelen være ferdig. Det nye
huset for overnatting er plan-
lagt ferdig på nyåret, så det er
et anlegg i stadig utvikling vi
her snakker om. En travel
Torleif Kristiansen er ikke
bekymret, alt er i rute og det
som skal være ferdig, blir ferd-
ig i god tid før åpning. 

Helårscamping
Senteret bygges gradvis ut,

år for år, med en klar målsett-
ing om at det på sikt skal drives
som et helårsanlegg. Her er
caravanplassen sentral i sats-
ningen. Det er ennå ledige
plasser, og Torleif vil gjerne få
fram de unike mulighetene til
friluftsliv som kan benyttes
med utgangspunkt fra skisent-
eret. I sommerhalvåret kan det
fiskes i Grana (som flyter like
ved Caravanplassen), og det
kan fiskes i over tjue fjellvatn i
nærheten. Når snøen er
kommet, har gjestene ved
caravanplassen oppkjørte
skiløyper like utenfor døra, tur-
løypa går til Ramsessetra i
Leverdalen og Sørli. I tillegg
kommer naturligvis selve ski-
anlegget med alle de aktivitets-
muligheter det gir. Flere ned-
farter med ulik vanskelighets-
grad og egen kjelkeløype er
noe av det skientusiastene kan
boltre seg med. I skrivende
stund er det hektisk aktivitet i
kafeteriabygget. Denne bygges
nå ut, og vil bl.a. gi mulighet
for å dele rommet, slik at f. eks.
en gruppe kan bestille frokost-
eller middagsservering, sam-
tidig som den ordinære kafe-
teriadelen er åpen. På sikt skal
kjøkkenet utvides, og er et til-
tak for å møte nye krav og
ønsker om et mer variert serv-
eringstilbud.

Ski-shop
Tilbygget til servicebygget,

ski-shop, ble ferdig forrige
sesong. Her kan de besøkende
til senteret kjøpe eller leie ski-
utstyr, så som ski, sko, hjelmer
etc. Skisenteret har som sagt
egen kjelketrase, så i ski-shop-
en er det også mulig å leie seg
kjelker. Her kan de få preparert
og reparert utstyret sitt.
Slipemaskin er kjøpt inn, og
Torleif forteller at den var i
flittig bruk forrige sesong, det
er stort behov for sliping og
gliding av skiene i løpet av en
lang dag i løypene, og vi vet jo
at godt utstyr med optimal glid
er med på å forsterke skiopp-
levelsen.  Det er spennende å
se at driverne av Nerskogen
Skisenter er optimistiske og
villige til å utvikle konseptet. 

Viktige arbeidsplasser
Selv om grunderne av sent-

eret jobber mye der selv, gen-
ererer Nerskogen Skisenter
mange viktige arbeidsplasser. I
høysesongen er det åtte stykk-
er som arbeider der; i kafeter-
iaen, med salg av billetter, i
heisen osv., og selv i roligere
perioder må det minimum fem
mann til for å holde drifta i
gang. Det er stadig flere som
besøker Nerskogen Skisenter,
og driverne er opptatt med å
utvikle stedet slik at det til-
fredsstiller behovet til flest
mulig. Det nye bygget med
overnattingstilbud for større
grupper eller familier, er et
eksempel på satsingen. I huset
kan faktisk opptil 17 personer
overnatte samtidig, og inne-
holder bad, kjøkken, stue og
altså mange soveplasser. Vi
kan vel til slutt tillate oss å

reklamere litt for muligheten
bedrifter har til å profilere seg
ved senteret. For fire tusen
kroner kan de kjøpe seg
reklameplass, og i denne pris-
en er ett sesongkort i heisen
inkludert. Vi skulle mene at
dette gir mulighet til rimelig
markedsføring, samtidig som
kunden altså får tilgang til
heisanlegget på kjøpet.
Nettsidene blir oppgradert
med det første, og der kan du
skaffe deg relevant informa-
sjon om åpningstider, priser og
andre opplysninger vedrør-
ende Nerskogen Skisenter. Gå
inn på www.nerskog-
enskisenter.no

Av Jan Inge Flå

Ut på ski i
jula?

Etter stort inntak av
julemat kan det være
godt å spenne på seg
skiene og komme seg ut
i marka. Både Nerskog-
en og Berkåk kan friste
med et godt løypetil-
bud.

Rennebu kommune ligger
slik til at man sjelden opplever
snøfattige vintre. Dermed
skulle alt ligge til rette for
mange fine skiturer, både i jula
og ellers i året. På Nerskogen
ble det i fjor opprettet en egen
løypeforening, hvis mål var å få
til et godt oppkjørt løypenett
på vestsiden av hovedveien
gjennom Nerskogen.

- Det kjøres fra Bløtslettet i
nord til Skarbakken i sør. I til-
legg blir det kjørt opp stikk-
løyper fra de ulike hyttefeltene
i området. Akkurat nå er det
kommet mye snø, men vi er litt
usikker på om Minilla blir
kryssbar til jul, sier Stein
Mjøen, formann i foreninga.

Foreninga ble etablert etter
en undersøkelse blant hytteei-
erne i området. Denne kon-
kluderte med at oppkjøring av
skiløyper stod høyt på
ønskelista. Men etter ett års
drift viser det seg at oppslut-
ninga dessverre ikke er så stor
som man hadde håpet på.

- Med tanke på hva mark-
edsundersøkelsen fortalte oss
er vi overrasket over den dår-
lige oppslutningen. På grunn
av dette vil vi etter denne
sesongen vurdere hvorvidt
løypeforeninga skal legges ned
eller ei, sier Mjøen.

Løypene på Nerskogen
kjøres hver helg fra desember,
hele jula og ellers i vinter- og
påskeferien.

Fine forhold på Berkåk
I følge Per Ivar Wold, for-

mann i skigruppa, er det
utmerkede forhold på Berkåk
akkurat nå.

- Kuldegradene legger for-
holdene til rette, og med nord-
vesten rett inn skapes det ypp-
erlige forhold, sier han. 

Det kjøres stort sett hver
dag, minus 1. juledag. Og
Wold har inntrykk av at løyp-
ene brukes flittig, også i høy-
tiden.

- Folk er flinke til å komme
seg ut. Og så er det jo slik at
mosjon øker matlysten også,
og da er det desto bedre å
komme inn igjen, sier han.

Preparering av løyper ved
Rennebu skianlegg 2008/09:

- Mandager kjøres nedre
deler av lysløypa til skiskytter-
treningen kl. 18.00 

- Tirsdager kjøres hele
lysløypa til skitrening kl.18.00.
I tillegg kjøres turløype til
Aunrøa. 

- Onsdager, f.o.m. 7. janu-
ar, blir lysløypa kjørt til poeng-
renn kl. 18.00 

- Torsdager kjøres lysløypa
til kl 18 og turløypa til Aunrøa  

- Lørdag morgen kjøres
Litjrunden. Her vil hele
Burenna bli kjørt enkelte uker
når værforholdene er rolige.

Av Merete Fossum

Hamos-informasjon julen 2008
Sekker for returplast leveres ut i løpet av desember, se etter rullene på trappa eller lokket på din renovasjonsdunk.
Tømmekalender for 2009 vil bli utsendt i løpet av desember, adressert til alle våre kunder.
Restavfall på Rute 71 vil ikke bli kjørt 1. nyttårsdag, men vil bli kjørt inn på nyåret. 
Vi henviser til tømmekalenderen for 2009 for hvilken dag dunkene må settes frem for tømming.
Gjenbrukstorget i Berkåksmoen holder stengt i jula, første åpningsdag etter jul er torsdag 8. januar 2009.
Renovasjonsordning for hytter er under utbedring, og endringer i mottaksplasser vil komme i løpet av våren.
Sommeren 2009 vil det  bli mobilt gjenbrukstorg på Nerskogen i uke 31 og 33, nærmere info om dette kommer.
Hamos vil ønske alle kunder en God jul og et Godt nytt år!

Torleif Kristiansen har en travel
tid før sesongåpningen av

skisenteret.

Kafeterian gjøres om
før årets sesong.

Det nye overnattingshuset.



ÅRSMØTE I FAGFORBUNDET 
AVD 545 RENNEBU

Tid: 26.januar 2009 – kl 19.00 Sted: Hallandstuggu
- Vanlige årsmøtesaker

- Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøte, 
må være styret i hende innen 23. des. 2008

Årsmøte i Oppdal/Rennebu Diabetesforening
14. januar 2009 kl 19.00 på Oppdalsporten

Styret

Adventstreff
på Arbeidssenteret fredag 12. des kl 10-14.

Salg av julevarer og julebakst. Åresalg kl 11.00.
Salg av kaffe og vaffel.

Velkommen

Kunngjøringer

Omsorgsleilighet Voll
(Staure)
Det er ledig omsorgsleilighet på Voll
Leiligheten er på ca. 64 m2+ tilhørende bod
Husleie er på kr. 2350,- pr. måned + strøm.
Det kan søkes om bostøtte.
Nærmere opplysninger og søknadsskjema fåes ved
henvendelse til Hjemmebaserte tjenester,
tlf 72 40 25 25 el. ekspedisjon 72 40 25 05

Søknad sendes: Rennebu kommune, Hjemmebaserte
tjenester, 7391 Rennebu
Søknadsfrist:  19 desember 2008

Biblioteket
Siste åpningsdag før jul blir 
mandag 22.12. kl 16-19.
Husk nok lesestoff til jul.
Vi har mange julebøker for store og små. Også mye
annet nytt, både bøker, lydbøker og DVD.

Første åpningsdag etter nyttår blir mand 5.1. kl.16-19.
Vi ønsker alle en riktig god jul!

Årets landbruksmøte – 
Vel overstått
Årets landbruksmøte er vel avholdt og vi kan stadfeste
at det var et meget vellykket arrangement. Oppmøtet
var på ca 250 personer, og svarte til alle forventninger.
Innleggene fra paneldeltakerne var interessante for alle
som er opptatt av norsk landbrukspolitikk. Debatten
med innspill fra salen vakte stort engasjement fra de
oppmøtte. 
På vegne av Sør-Trøndelag Bondelag og Rennebu
kommune takker vi alle våre sponsorer og samarbeids-
partnere.

Vi retter en stor takk til:
Rennebu Bygdekvinnelag - Rennebu kulturskole
Rennebu Arbeidssenter - Nortura - Tine
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag - Blilyst
Felleskjøpet Agri - Meldal Sparebank
Gjensidige Oppdal–Rennebu Brannkasse
Rennebu Næringsforening - Rennebu Bondelag
Alle som bidro med å bake ”skuffkake”
Paneldebattantene 

Og sist men ikke minst takker vi alle som møtte opp
og gjorde møtet til en ubetinget suksess.

Sør-Trøndelag Bondelag - Magnar Skjerve
Rennebu kommune - Bjørn Rogstad

....ingen nevnt, ingen glemt.... vi takker hjerteligst
alle bedrifter i Rennebu som vennlig og velvillig ga oss mange 

flotte gevinster til julebasaren vår. 
Uten dere hadde basaren vært langt verre å gjennomføre!!

Vi ønsker alle en riktig god jul og et strålende nytt år!

Hilsen May Britt, Mona og Rigmor

FIRRI-JULS OPPE PÅ VOLL
Velkommen til Voll skole lørdag 13. desember kl 11-15.

Her kan du handle bakst, gaver, juletrær og pynt! 
Vi serverer riskrem og kaffe, hyllkaku og saft. 

Ta deg en kaffeprat og kos deg i julestria!

Velkommen til Voll!

Julefest
3. juledag kl 19.30 i Misjonshuset på Voll.

Jostein Landrø holder andakt.
arr.: Normisjon

Rennebu Pensjonistforening
arrangerer julebord i samfunnshuset 

20. desember kl 13.00.
Arne Rees orkester med Bonsaksen underholder.

Medlemmer kr 150,- og ikke medl kr 200,-
Påmelding innen 17. des til Klaus tlf 72 42 61 97 eller 

Turid tlf 72 42 66 47.
Velkommen

Julekonsert
Rennebuhallen fredag 19. des kl 19.30

Rennebu Skolekorps - Rennebu Musikkorps
Rennebu Songkor - Rennebu Mannskor

Juletanker v/ Tore Samuelsen
Voksne kr 100,-  – Barn under 16 år gratis

Velkommen
arr: Rennebu Mannskor

Lensmannskontoret
kontortid i jula
Julaften 8-12
mandag 29.12 10-14
Tirsdag 30.12 10-14
Nyttårsaften 8-12

Takk til Berkåk menighet ved
Diakoniutvalget.

Astrid og Nils

Takk for gaver, blomster og
hilsninger i anledning min 
70-års dag.

Mali Stavnehagen

God jul og godt
nytt år 
ønskes slekt og kjente i
Rennebu

Brit og Nils Overvik

Takk til alle som hugsa meg
da eg var på St. Olav i
Trondheim og på helsesenter-
et på Berkåk siste året. Takk til
betjeninga på helsesenteret og
hjemmesykepleien for god
hjelp og omsorg.
Ønskjer alle saman god jul og
godt nytt år.

Helsing Ingjerd

Norske juletre
selges ved ESSO, Berkåk 
fra torsdag 18. des - 23. des.
Gran, edelgran og furru.
Du kan ringe – 
Vi kan bringe!
Ann Bodil Kosberg 
941 50 322

Trekning 
LOTTERI 2008
Frokost-sett: Jon Brattset.
Luftrenser: Tyra Ramsem. 
4 tørkerullholdere: Elsa og
Rolv Elven. Kjell Ove Toset,
Johanne og Arnfinn Gunnes,
Mikkel Kosberg. Gløggsett:
Anne Johanne Toset. 3-armet
lysestake: Jorid og Kåre
Granheim. Lysestake glass:
Linda Ulvåg. Sengesett: Mary
og Sussa Kleffelgård. 17. mai-
duk: Gunhild og Inge Fjelle.
Kaffeduk: Mathias Ø. Kjeka.
Løper: Sigrid og Arne
Lundaløkk. Middag for 2 på
kafè: Geir Aspeggen

Trekningen fant sted under
NHF Rennebu sitt julemøte
25.11.08.
Gun Aune, leder

Rennebu 
Nytt

og 
Mediaprofil

ønsker alle 
en riktig god jul

og 
et godt nytt år!

11.12 Julekonsert Innset Kirke 19.30
Orkdal Storband og solister

12.12 Adventstreff Arbeidssenteret 10-14
Julesalg, kaffe og kaker

12.12 Åpen Julegård Skjervan 16.00
13.12 RNF Julebord Rennebuhallen 19.00
14.12 Åpen Julegård Skjervan 16.00
14.12 Julekonsert m/ Anne Sjøbakk Berkåk Kirke 19.00
15.12 Førjulskveld hos BIRKA 17-20
16.12 Innendørsskyting Berkåk 17.00

Rennebu Skytterlag
16.12 Åpen Julegård Skjervan 16.00
19.12 Åpen Julegård Skjervan 16.00
19.12 Julekonsert Rennebuhallen 19.30

m/ lokale kor og korps 
20.12 Julebord Samfunnshuset 13.00

Pensjonistforeninga
2. juledag     Offentlig fest Rennebuhallen 21.00
5. juledag     Julecup – skyting Berkåk 14.00
5. juledag Medlemsfest Rennebuhallen 21.00

Gammeldansklubben

Rennebu Musikkorps tirsdager kl 19.30-22.00 i samfunnssalen
Rennebu Skolekorps torsdager kl 18.00-20.00 i samfunnssalen
Rennebu Songkor onsdager kl 19.30 Voll skole
Rennebu Mannskor tirsdager kl 19.30-22.00 på Berkåk skole
Line Dance på Stamnan søndager kl. 19.00

tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net

turistkontoret@rennebu.net

Rennebu Turistkontor
pningstider: mand. - fred. 09.00 - 16.00

Dette skjer i Rennebu



Gave til kommunen
Barn som var på årets martna, gikk sammen om å lage tepper av filt, og

resultatet av dette samarbeidet ble tre fine, sirkelformede tepper. Med hjelp av
Gunnar Bruheim, som lagde plater av finer til å feste dem på, ble de plutselig
til fin veggpynt som flest mulig burde få mulighet til å se. Rennebumartnan
fant ut at naturlig mottaker av teppene måtte være Rennebu kommune, og en
høvelig plass å henge var kanskje Rennebuhallen. Som tenkt, så gjort, forrige
fredag ble derfor teppene overrakt kommunen, representert ved vaktmester
Bjørn Inge Ilvang o g hans assistent Inge Prestrønning. De lovde å finne en
best mulig plass for kunstverkene, og dermed kan du nå ta en tur til
Rennebuhallen, og med egne øyne se hva flinke og kreative unger kan lage.
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Enstemmig fra formannskapet:

Legger frem offensivt budsjett

Formannskapets bud-
sjettforslag følger opp
rådmannens offensive
forslag til budsjett. —
Vi er fornøyd med at
rådmannen har fulgt
opp den vedtatte øko-
nomiplanen - det vitner
om godt samspill, sa
formannskapsmed-
lemmene da RN var på
besøk under deres bud-
sjettmøte.

Ordfører Bjørn Rogstad sier
at et budsjett er en arbeidsplan
over hva som er tenkt skal
gjøres i året som kommer, og
hva vil det koste.

— Budsjettoppfølging og
økonomistyring foregår for
Rennebu kommunes ved-
kommende kontinuerlig. Det
er krevende, men interessant
og øker sjansen for å unngå
store overraskelser og sprekk-
er. Dessuten må vi prøve å
opprettholde tradisjonen ved å
unngå nedskjæringer eller
berg- og dalbaneøkonomi, det
vil si starte tiltak for så etter en
tid ta dem bort igjen. Da er det
bedre å være jevnt nøktern og
forsiktig.

Endrede premisser
Premissene og de ytre for-

utsetningene for 2009 ble

hentet inn og gitt i sommer og
tidlig høst. I løpet av senhøsten
har mye forandret seg i negativ
retning både nasjonalt og
internasjonalt. Ettersom
Rennebu er en del av resten av
verden, er det vel sannsynlig at
økonomisk nedgang også vil
merkes her, særlig ettersom
bygg og anlegg er viktige nær-
inger, og at det de senere år
har vært ekstra gyldne tider i
hyttesektoren.

— På den annen side kan
det bli viktig for sysselsettingen
hvilke ”pakker” Regjeringa
etter hvert kommer med. Vi
har jo vært helt nede i usann-
synlig lave 0,8% ledighet,
mens det allerede nå meldes
om permitteringer blant hytte-
produsentene.

Økning i stillinger
I de senere årene har det

vært sterk økning i antall still-
inger innenfor pleie og
omsorg, skole og barnehage.
Faktisk har det vært en økning
på 24 årsverk i denne sektoren
i perioden 2006 – 2009.

— Til tross for dette er
presset og behovet fremdeles
stort, derfor har vi nylig gjort
en gjennomgang av sektoren
med hjelp fra RO (Ressurs- og
omstillingssenteret). Dette skal
forhåpentligvis gi oss bedre
ressursutnyttelse etterhvert,
sier Bjørn.

Økt driftsbudsjett
De store linjene for tiltak-

ene og økonomien legges i
økonomiplanen og handlings-
programmet som vedtas hvert
år i juni av kommunestyret.
Årsbudsjettet for 2009 er der-
med i stor grad en mer detalj-
ert versjon av det som ble
ønsket og planlagt sist somm-
er.

— For året 2009 får vi med
oss det som ble skissert i juni,
pluss en del andre tiltak. Og
kanskje det viktigste - ingen
nedskjæringer, sier Bjørn.

På driftsida kan en spesielt
nevne økte stillingsandeler
innenfor skolesektoren og nye
tiltak innenfor omsorg.
Sammen med mange mindre
tiltak fører dette til økning av
driftsbudsjettet på over 4 milli-
oner i forhold til langtidsbud-
sjettet.

Utbygging av Berkåk skole
Investeringssidas største

post er utbygging av Berkåk
skole, ny administrasjonsfløy
pluss rom til mellomtrinnet.
Dette er kostnadsberegnet til
totalt 27 millioner, fordelt over
to år.

Av annet kan nevnes flere
skole-PC-er, litt opprusting
Voll og Innset skoler, noe
ombygging Vonheim barne-
hage, ferdiggjøring av Joveien
bofellesskap, nytt kjøkken til

1,4 millioner i Helsesentret, litt
asfalt og oppgradering av veier
og nytt renseanlegg ved
Berkåk vannverk.

Til sammen vil det bli
investert for nesten 19 million-
er i 2009.

Små poster betyr mye
Formannskapet vil i 2009

bevilge penger for å gjøre
Rennebuhallen til et enda
bedre arrangørsted. Det trengs
f.eks mere bestikk, flere kobl-
ingsbokser for strøm, og bak-
teppe til scene. Formannskapet
ønsker å  følge opp med flere
bevilgninger i 2010.

Ekspansivt budsjett
Som en ser er budsjettet

ganske ekspansivt både på
drifts- og investeringssida. Det
er tøyd kanskje i lengste laget
og det blir dermed lite igjen til
fond eller andre avsetninger.

— Vi har altså alt for lite
”gammelpæng”, og det er
skummelt hvis noe ekstra
skulle komme på eller kon-
junkturene blir betydelig dår-
ligere. Derfor må vi på nyåret
og fremover være ekstra
påpasselige og villige til å just-
ere oss inn underveis hvis det
blir nødvendig, sier ordfører
Bjørn Rogstad.

Av Dagfinn Vold

Budsjettmøte: økonomirådgiver Karl Petter Gustafsson, rådmann Arve E. Withbro, varaordfører Tora Husan, ordfører Bjørn Rogstad, 
formannskapsmedlemmene Eli Krogstad, Knut Ingolf Dragset og Rune Olaisen.

Det glade
vanvidd!

Temaet for årets
Rennebumartna er nå
bestemt – “det glade
vanvidd”.

— Veien frem mot nytt
tema er bestandig en prosess
for oss. Som regel starter vi
opp like etter at èn martna er
ferdig, og begynner å tenke på
hva neste års tema skal være,
sier daglig leder i Rennebu
Bygdearrange-ment Kenneth
Teigen.  — Vi får også årlig inn
massevis av nye temaforslag
fra utstillere og andre. Det
spesielle i år var at mange av
forslagene vi fikk inn dreide
seg om humor, kreativitet,
mangfold og livsglede. Vi i
martnaskomiteen hadde også
lyst på et tema med litt fart,
humor og fremtidsrettet guts.

Under martnans evaluer-
ingsmøte i slutten av oktober
ble det også tilbakemelding på
at de to siste års tema hadde
vært kjempegode og vidtfavn-
ende tema. Det ble dermed
antydet at det kanskje var best
å bryte helt med de temaene
for 2009. I tillegg har det etter
hvert utover høsten blitt både
finanskrise og pessimisme, for-
sterket av store og daglige
mediaoppslag, så det ble mer
og mer klart at det med humor
måtte med.

Så i slutten av november
ble martnaskomite og styret
enige om neste års tema - det
glade vanvidd.

— Vi har sammen utviklet
Rennebumartnan fra et lokalt
arrangement til et nasjonalt
kvalitetsmessig kulturarrange-
ment som står fjellstøtt. Det er
jo det glade vanvidd i seg selv,
sier Kenneth. — Så med tema-
et det glade vanvidd kaster vi
oss ut i nye utfordringer med
humor, galskap og glimt i øyet.
Vårt mål er å skape engasje-
ment, pirre nysgjerrigheten, og
stimulere kreativiteten – alt
dette for å gi publikum glade
og vanvittige martnasopplev-
elser.

— Nå går vi åpent ut til
utstillere i 2008, og alle andre
og håper at vi får massevis av
sprøe og gode temaideer. Vi
ønsker gode forslag til mart-
nasgjest, foredragsholdere,
kirkekonsert, akustisk aften og
underholdning på martnasom-
rådet. Vi ønsker også tips og
forslag til andre aktiviteter som
passer i forbindelse med tema-
et, og gjerne forslag til utstill-
inger og lignende. Så send
gjerne dine ideer via epost til:
kenneth@rennebumartnan.no,
sier Kenneth.
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Juleklær og 
julegaver
får du kjøpt hos oss!
Åpningstider
fred 19.12-23.12 kl 10-18
julaften kl 10-12
mellomjula kl 10-14
nyttårsaften stengt

Velkommen til julehandel!

Kurs og konferanser
- lederseminar - prosjektseminar
- teambuilding - kick off

Søndagsbuffé m/julemat

2512 Kvikne, tlf 62 48 55 50

Ferie og Fritid
- jakt og fiske - fjellturer
- selskap/bursdager - bryllup

Ta kontakt - vi skreddersyr
ditt opphold! 
Besøk våre hjemmesider -
www.kviknefjellhotell.no
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Joker Kvikne
tlf 62 48 41 72

Åpningstider
Man - fre kl 09-18
Lørdag kl 09-15
Julaften 24.12 kl 09-12
Romjula kl 10-14
Nyttårsaften kl 09-12

Velkommen til en hyggelig julehandel på

6 måneder fri assistanse til

kun 99,-
•Hjelp til bilen - hvor som helst i Norge 

og Europa, når som helst - uansett årsak.
•Ingen egenandel og ubegrenset antall

assistanser pr år.

Nyt godt av våre medlemsfordeler:

Som Falck-medlem får du gode avtaler og 
rabatterte priser hos en rekke 

samarbeidspartnere.

Ta kontakt for mer info!

Falck Kvikne - Soknedal
TELEFON  24 t. 905 74 741

Mange gode tilbud - 
følg med på kundeavis.

DEKKSERVICE
v/ Øyvind Kjeka

GUNNESGRENDA – tlf 411 90 680 – e-post: kjeka@start.no

God jul og
Godt nytt år!

Nyttårsball
Nyttårsaften: Koldtbord fra kl 20-22. Påmeld. innen 20. desember

NABOVARSEL spiller til dans fra kl 10
18 års aldergrense i baren

Rennebua A/S
Skinn og husflid, Tlf  72 42 61 51

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

Rennebu Turistkontor

Julegavetips fra Turistkontoret:

Ulvangsokker  – Superundertøy – Skihansker
Votter / Luer – Div lokale bøker

Velkommen innom til en trivelig handel

P.S. Siste åpningsdag før jul er 19. desember.

Vi ønsker våre kunder en 
God Jul og Godt Nytt År!



KANON-rått!
Lørdag 15. november var det endelig duket for en ny kanonballturnering i Rennebuhallen! Hele ni lag var påmeldt og da det

til og med kom lag fra Nord-Trønderlag, var vi alle klare for en morsom og svett dag.
Litt over kl 11.30 var showet i gang, og de to første kampene ble spilt, mens de andre deltakerne så på eller spilte volleyball.

Det ble noen spennende og morsomme runder, og det var stor stemning i hallen, med både latter og konkurranseinstinktet på
topp! Det ble en spennende finale mellom fjorårets vinnere fra BU Samhald og Rennebu 4. Samhald som prøvde å forsvare sin
tittel, men det var Rennebu 4 som til sist trakk det lengste strået, og gikk av med seieren, med stor glede!

Etter spennende finaler, dusjing og pynting dro vi videre til Furuly, rene og pene. Her fikk vi servert nydelig taco og hadde
premieutdeling. I år var vi så heldige at vi hadde trubadur Frode Haarstad til å spille opp til dans! Noe som ble godt mottatt. Det
ble en livlig kveld med god mat, fengende musikk og en gjeng med glade folk!

Vi fikk flere nye medlemmer på dagen under kanonballturneringen og under festen i Furuly, og hadde i det hele tatt
kjempearrangement.    Av Therese Gisnås

31smak av jul

Kameratene flytter hjem Om jula...
Vi tok en tur ut for å
stille noen forbipasser-
ende noen spørsmål om
jula. Her er spørsmål-
ene - og svarene.

1. Hva er det beste med jula?
2. Hva spiser du på julaften?
3. Har du faste juletradi-

sjoner?

Stian Knutsen, Berkåk
1. Julestemningen, god mat 

og drikke
2. Ribbe, koteletter, julepølse, 

kjøttkaker
3. 1. juledag julefrokost hos 

tante, 2. Juledag kommer 
slekta til oss på julemiddag

Ingrid Frøseth Ytterhus,
Nerskogen
1. Julematen
2. Melkesuppe, lutefisk, 

stappe, lemse, smør, 
riskrem/moltekrem

3. 1. juledag hos tante og 
onkel, besøk hos bestefor-
eldre, ellers være sammen 
med familie, slekt og 
venner

Torleif Aleksandersen,
Oppdal
1. God julemat, treffe familien
2. Melkesuppe, ribbe med 

tilbehør, noen ganger 
moltekrem

3. Julefrokost og julemiddag 
med familien

Mathilde Vognild,
Nerskogen
1. Fri noen dager, få litt tid 

med familien
2. Melkesuppe, lutefisk med 

stappe, lemse og smør
3. 1. juledag sammen med 

mor

Arnt Strand, Innset
1. At det er tilnærmet fri noen 

dager
2. Tiur stekt som biff, ungene 

har hittil spist rådyrfilet, 
men nå blir det tiur på dem 
også

3. Middag hos mor og far 1. 
juledag. 5. juledag er det 
fisk hjemme hos oss

Gunne Halseth, Voll
1. Familiekos, god mat
2. Melkesuppe, lutefisk, 

lemse, smør (Inge spiser 
kveite)

3. Familiemiddag 1. juledag 
med barn og barnebarn 
hjemme hos oss

Guttene synes det er trivelig å komme hjem igjen. F.v.:  Marte og Anders (Voll), Lillian og Steinar (Bakk) med gutten Petter, 
Terje (Uv) og Sølvi med jenta Sigrun og Mona og Otte (Hårstad.

Som barn lekte de mye
sammen i Vollagrenda. Terje
og Steinar er født i 1979, mens
Otte og Anders er ett år yngre.
Etter ungdomsskolen ble det
mindre kontakt, for da dro de
til hver sin kant.

— Men jeg trengte ikke å
dra så langt for å finne ut at
Voll er best, sier Otte. Ellers
hadde Anders tenkt seg til-
bake, for han følte ansvaret for
å ta over gården og føre tradi-
sjonene videre. — Det er ikke
så mye dyr der, men der er nå
en gård, sier Anders. 

Steinar gikk Skjetlein og
hadde i tankene at han sklle
flytte tilbake. I likhet med
Anders var han odelsgut.
Steinar er også utdannet syke-
pleier, og arbeider til daglig på
sykehuset i Orkdalen. 

For Terje sin del var det
usikkert til det siste. Han har ei
søster som har odel, men som
ikke er aktuell for å ta over. —
Jeg trives på gården, men er
desverre allergisk mot dyr.
Men jeg skal drive gården vid-
ere, sier Terje som allerede har
tatt over en del av driften. 

Trives godt
Alle er enige om at det er

viktig at flere jevnaldrende
flytter tilbake samtidig. Det
gjør det enklere å ta valget om
å flytte. Alle sier de trives godt,
og Lillian og Sølvi kommer
begge fra lenger ned i dalen og
kjenner miljøet godt. Mona
kommer fra Førde og Marte
kommer fra Gudbrandsdalen,
men de har ingen problemere
med å tilpasse seg. — Vi trives
godt her, og folk er både trive-
lige og inkluderende. Men det
blåser mye her da, er de enige
om. 

Frisk luft skremmer
imildertid ikke. De er alle glade
i fritluftsliv, og her i Rennebu
er det masse å boltre seg i.

Viktig med arbeid
Otte er den eneste av

gjengen som har fast arbeid i
Rennebu. I tillegg tar han sikte
på å ta over gården, selv om
han ikke har odelen.  Lillan har
også fast arbeid - i Meldal.

— Arbeid er viktig. Uten
arbeid vil det være vanskelig å
flytte tilbake. Der er det ei

utfordring. Anders har midler-
tidig stilling som lærer, og
Mona har vikariat. Det hadde
vært fint med noe tryggere og
sikrere arbeid. Ønsker kom-
munen ungdom tilbake, er det
viktig å kunne tilby sikrere
arbeid. Men klart, det er også
en mulighet å skape sin egen
arbeidsplass, sier de.

Marte er utdannet arkeo-
log, Sølvi er musikklærer og
har tysk som fag og arbeider en
dag i kulturskolen her i
Rennebu, mens Anders og
Mona har arbeid i skolen frem
til sommeren. De ville alle sette
pris på sikkert arbeid.

Sentralt
Anders  poengterer at

Rennebu faktisk er sentralt.
Innen vel en time har en alt det
en trenger. — Det er ikke rart
du synes det, du som kommer
fra Nesseby i Finnmark, var
kommentaren.

Vollagrenda er en trygg og
god plass for både voksne og
barn. Men det er vesentlig at
skolen og butikken består. —
Vi må være bevisst på å handle

på butikken. Vi vet ikke hva vi
har før den er borte, og da er
det for seint, var de alle enige
om. 

Kontakt med hjembygda
Guttene har sporadisk

holdt seg orientert om det som
har skjedd i hjembygda.
Rennbu Nytt er et viktig blad,
men kanskje kunne det i tilegg
vært et nyhetsbrev på epost til
ungdommer i “utlendighet”.

Julemat
Anders, Terje og Steinar er

vant med lutefisk på julekveld-
en. For Otte er det ikke så vikt-
ig, og det kan være bra. For
Mona er bestemt - bare pinne-
kjøtt gjelder. Marte er vokst
opp med ribbe og pølse, så der
spørs det hva tradisjonene blir
videre. Steinar og Terje er
heldigere, de har funnet seg
damer som er vant til lutefisk.

Av Dagfinn Vold



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

Tegnet martnans fineste teppe
Ti år gamle Karen Anna Konradsen Mjøen fikk en skikkelig fin
julegave forrige fredag. Ved en høytidelig markering i Birka
sine lokaler på Berkåk, fikk jenta fra Syrstadbakken i Meldal
overrakt et teppe fra Ledaal Teppeveveri.

Og det er ikke noe hvilket som helst teppe vi snakker om, det er nemlig Karen
Anna selv som har stått for designen. Under årets Rennebumartna ble det avholdt
en publikumskonkurranse der temaet var; design ditt eget teppe. Blant alle inn-
sendte bidrag, ble det altså Karen Anna som stakk av med prisen. Cathrine Hærem
i Ledaal Teppeveveri skriver i brevet til vinneren, at bruken av sterke farger pluss
det nydelige symmetriske mønsteret var utslagsgivende i konkurransen, det var rett
og slett veldig bra. Vinneren forteller at hun liker veldig godt å drive med håndar-
beid, hun mestrer både hekling og strikking.  Karen Anna går naturligvis på skole
og er også med i teaterlaget, så dere skjønner det er en aktiv dame vi her snakker
om. 

Teppet som ble pakket ut hadde sterke, fint avstemte farger der lilla var mest
fremtredende. Det tyder kanskje på at Karen Anna er i besittelse av den berømte
kvinnelige intuisjonen, lilla er nemlig sagt å være sesongens store motefarge.
Ledaal Teppeveveri med Cathrine Hærem vant for øvrig årets martnaspris, og er
faktisk landets eneste teppeveveri. Som vinner av martnasprisen, er hun automat-
isk invitert til neste års Rennebumartna, og i den forbindelse har hun en utfordring
til oss; ta med utrangerte røde plagg (det må være rødt), så vil Cathrine ta det med
tilbake til Stavanger og veve en rød løper. Denne vil så bli brukt under
Rennebumartnans 25 års jubileum i 2010. 

Karen Anna vet ikke om hun har råd til å bruke teppet, det er nesten for fint til å
legges på golvet, synes hun. Prisen på et slikt teppe ligger på rundt seks tusen
kroner, så dette er ordentlig saker. Det kan for øvrig tilføyes at tepper fra veveriet i
Stavanger, bl.a. pryder Utstein Kloster Gård, samt de norske ambassadene i
Stockholm, Tallin, Nairobi, Latvia og Litauen.  Så pikerommet til Karen Anna
Konradsen Mjøen i Meldal havner så avgjort i eksklusivt selskap, men i tillegg er
det eneste designet av eieren selv. Vi gratulerer.

Tekst: Jan Inge Flå - Foto:  Dagfinn Vold

Gule priser

Ønsker alle våre kunder en 
fredelig og god jul!

Søndagsåpent på sotsøndag 14-19
Salg av fyrverkeri

Henviser til kundeavisa
www.coop.no

Takk og PRIX

for Gule priser
Berkåk,
tlf 72 42 72 10
åpent 9 - 22 (20)

30. des. 9-20
31. des 9-16

Åpningstider i jula:
Julaften 9-13
27. des. 9-18
29. des. 9-20


