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Sommerutgaven av Rennebu Nytt 
går som vanlig ut til alle som har

hytte i Rennebu og på Kvikne. 
Egen Kvikne-informasjon på 

side 15-17
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i Rennebu og 

på Kvikne...

Jenter i høyløe 
på Jølhaugen
Foto: Dagfinn Vold
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Rennebu Nytt

SOMMER PÅ VEIKROA
Is, brus og pølser
Fersksmurte baguetter mm
Friske salater
Fersk wiener- og hvetebakst
A la carte
Dagens middag

Trivelig uteområde med dyr og lekeapparater

Vertskap på
Litj-Kosbergsetra
Vi søker etter en person eller et par,
som kan ta imot og stelle for våre
gjester. Det er ønskelig med helger og
enkeltdager etter avtale. Vi har en del
tanker om driften, men vi samarbeider
gjerne for kreative ideer.
Kontakt Anne Karin 415 58 838 eller
Jan Arve 922 92 880



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

fungerende ordfører 
Tora Husan

tlf 72 42 81 10 - el. 
Servicetorget

tora.husan@rennebu.
kommune.no
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dagfinn@
mediaprofil.no
Annonser:
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Web www.rennebunytt.no
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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.

og jeg håper du vil benytte deg
av muligheten til å stifte
nærmere bekjentskap med de
som inviterer i de forskjellige
sammenhenger. Selvfølgelig
vil jeg gjerne anbefale alle,
men våger meg likevel til å
nevne vandringen på turstien
langs Grana på Grindal kveld-
en den 27. juni. Da er vår alles
Birgit vertinne, og det borger
for en svært interessant tur!

Nå vet jeg godt at alle
dessverre ikke har mulighet til
å ferdes i skog og fjell. Men i
Rennebu har vel alle en liten
plass vi kan være ute på.
Kanskje vi i sommer skal gjøre
alvor av tanken på å invitere
naboen til kaffe og trivelig
prat? Ja, la oss ”rydde stiene”
til hverandre så det gode nabo-
skapet kan fortsette å være et
varemerke her hos oss!

Har du mulighet til å bruke
bil er det flott å ta en tur,
stoppe, - og bare nyte naturen
for eksempel i Innerdalen eller
på Nerskogen. Og ingen steder
smaker niste og kaffe så godt
som ute i den naturen vi er så
rikelig velsignet med!

Til slutt vil jeg fra plassen
her på kommunehuset ønske
deg en sommer som oppfyller
de gode forventningene du har
til tida som ligger foran oss!
Håper vi treffes i en eller flere
sammenhenger.   

God sommer til hver enk-
elt!

Hjertelig hilsen fra Tora

Har du tidligere tenkt
at Rennebu er et vinter-
land? De siste dagene
og kveldene har atter
en gang fortalt meg at
ingen steder kan det
være vakrere når lauvet
spretter og gauken gal-
er enn akkurat her hos
oss!

Nå har du foran deg et
Rennebu Nytt med 32 stapp-
fulle sider av sommerstoff fra
Kvikne og Rennebu! Avisa har
stor spennvidde og inneholder
mye informasjon om bygdene
våre, opplysninger jeg håper
du vil lese nøye. Da gjelder det
også å bruke almanakken så
du får notert inn aktivitetene
på de aktuelle datoene med en
gang! Her er det mange tilbud
og muligheter du kan benytte.
Kanskje sommeren blir for kort
til å rekke alt?!

Vi vil gjerne at du skal opp-
leve å ha livskvalitet her. Det er
viktig at vi trives der vi bor, -
og at vi alle er bevisste på at
den enkelt kan være med på å
lage gode opplevelser for andre
i miljøet rundt oss. Da henger
ikke ansvaret på enkeltperson-
er, da må vi alle være med ”å
dra lasset”.

Av og til uttrykker vi ønske
om at ”vertskapsrollen” skulle
vært mer levende iblant oss.

I denne avisa er det fortalt
om mange former for vertskap,

Abonnement 
på 

Rennebu Nytt
kr 300 pr. år

Kontakt 
Mediaprofil AS

Berkåk, 7391 Rennebu
tlf 72 42 76 66

mari@mediaprofil.no

Rennebu Nytt
på nett

Rennebu Nytt i pdf-
format legges ut på nettsid-
en www.rennebu.kom-
mune.no. Denne er identisk
med papirversjonen som
distribueres gjennom post-
en. Den blir lagt ut én dag
før på nettet. Dette er et
godt alternativ til abonne-
ment for de som bor uten-
for kommunen!

Sendes de som har hytte i Rennebu og på Kvikne
Denne utgaven av Rennebu Nytt sendes alle utenbygdsboende som har hytte i Rennebu og på Kvikne. For

Rennebu sin del har Rennebu kommune hentet adressene fra det såkalte GAB-registeret, som inneholder oversikt over alle som har
oppført hus eller hytte på sin eiendom. Etter erfaring vil ikke alle som føler at de skulle ha fått Rennebu Nytt i postkassen få det. De som
står som eiere på ei hytte og ikke får bladet, kan gjerne kontakte redaksjonen i Rennebu Nytt eller Servicetorget i kommunen. 

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

Ordningen med gratis utsendelse av Rennebu Nytt til hytteeiere gjelder i utgangspunktet påske- og sommerutgaven. De som ønsk-
er å få tilsendt bladet utover disse to utgavene, kan abonnere på bladet ved å sende oss en epost eller ta kontakt på annen måte. For ett
år koster bladet kr 200,- for de som får det tilsendt. Ellers finnes fullstendige utgaver av Rennebu Nytt  i pdf-format på Rennebu kom-
munes hjemmeside - wwwwww..rreennnneebbuu..kkoommmmuunnee..nnoo eller på wwwwww..rreennnneebbuunnyytttt..nnoo
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En sommerhilsen til deg, kjære leser!

Sommerinformasjon fra Turistkontoret
I Rennebu er det mange muligheter for spennende
opplevelser og aktiviteter også i sommerhalvåret.
Spesielt for dem som er glade i utendørs aktivitet-
er er mulighetene mange. Topptrim, turorienter-
ing, laksefiske og fjellfiske for å nevne noe. Nytt av
året er at trimgruppa i Rennebu Idrettslag har lag-
et et opplegg med trimturer forskjellige steder i
kommunen. Det følger med beskrivelse og kart for
hver enkelt tur. 

På Turistkontoret har vi brosjyremateriell fra både Rennebu og
Trøndelagsdistriktet for øvrig. Vi selger fiskekort for både lakse-
fiske og fjellfiske, og i tillegg har vi en god del andre salgsvarer på
kontoret. Vi har en del lokale bøker, prospektkort, kart og en del
turutstyr og sportsartikler. Vi er også behjelpelig med ruteopplys-
ning for tog og buss. 

Velkommen innom Turistkontoret, eller 
ta kontakt på tlf 72 42 77 05, eller gå inn på 
vår hjemmeside www.rennebu.net 

Tora Husan sitter på RennebuGranitt ved Operaen
i Bjørvika - et lite stykke Rennebu!



Fakta om Pilegrimsleden
Pilegrimsleden i Rennebu byr på mange tur-muligheter. Leden kan naturligvis gåes i sin helhet,

men den kan med fordel deles opp i forskjellige turmål som passer hele familien. 
Gjennom Rennebu går pilegrimsleden utenfor all-farvei, gjennom et spennende kulturlandskap

hvor pilegrimene får oppleve en del av de norske bygdene. Det er mye vakker natur å oppleve langs
denne leden, noe som spesielt trekker utenlandske turister, men også mange naturglade nordmenn
og rennbygg.

Leden fra Sundset ned til Berkåk er for eksempel en kjempefin trasé som er lite brukt. Det samme
gjelder traséen Stamnan-Voll. Vi håper på en flott sommer med mange opplevelsesrike turer langs
pilegrimsleden gjennom Rennebus kulturlandskap. Ønsker du flere opplysninger om området du
ferdes i, så er det utarbeidet en guide som selges på Turistkontoret.

Egen 
pilegrims-

guide
Det er utarbeidet en

egen beskrivelse for
Pilegrimsleden gjennom
Rennebu. Guiden beskriver
hele strekningen fra Gisna
mot Oppdal til Jorlia mot
Meldal. Ved siden av
beskrivelsene av det en
treffer på underveis på led-
en, er det også detaljerte
kart der leia er avmerket. 

GGuuiiddeenn  eerr  åå  ffåå  kkjjøøpptt  ppåå
TTuurriisskkoonnttoorreett  ppåå  BBeerrkkååkk..
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Pilegrimstur med Wagle
GGjjeennnnoomm  ppiilleeggrriimmss--
vvaannddrriinngg  oopppplleevveerr  eenn
lliivveettss  ggrruunnnnlleeggggeennddee
rreellaassjjoonneerr  ttiill  GGuudd,,
sskkaappeerrvveerrkkeett  oogg  ttiill  sseegg
sseellvv,,  ssiieerr  ttiiddlliiggeerree  
bbiisskkoopp  ii  NNiiddaarrooss  FFiinnnn
WWaaggllee..

Finn Wagle har gått både
hele og deler av pilegrimsleden
gjennom Rennebu. Siste gang
var nå i vår, da han gikk fra
Meslo til Voll sammen med
flere av våre biskoper. 

Vandring light
— Årets “bispevandring”

var en pilegrimsvandring light
der vi startet med en deilig
lunsj hos Ingrid på Meslo. Hun
har et utmerket sted som er til-
rettelagt for pilegrimsvandr-
erne, sier Wagle. 

— Turen gikk med funger-
ende ordfører Tora Husan som
utmerket og engasjert guide.
Tora vet å skape entusiasme.
Turen til Voll var en deilig tur,
og det er en vakker utsikt mot
Voll og kirka, sier Wagle med
entusiasme.

Over fjellet
I fjor gikk Wagle sammen

med en kamerat hele leden fra
Oslo til Trondheim. Den gang
gikk de over fjellet om
Hævertjønna og ned til
Gunnes. — Vi startet hos
Brøge og Unni på Hæverstølen
- som forøvrig er et utmerket
anlegg, og inntok formiddags-
mat ved en av hyttene på fjell-
et. Det er et fantastisk opplegg
med hyttene og stiene i Barnas
Naturverden, og denne leden
over fjellet er et utmerket
alternativ til den merkede led-
en. Jeg synes at leden over
fjellet burde merkes som pile-
grimsled. 

Tett på seg selv
— Livet er i mange tilfeller

komplisert, og vi har behov for
å være for oss selv og tenker
over vår situasjon. Da er en slik
vandring en fantastisk måte å
gå gjennom sitt forhold til
Gud, skaperverket og til seg
selv. Ingen ting kan sammen-
lignes med en pilegrimsvandr-
ing i slike situasjoner, forteller
Wagle.

Skape allianser
Wagle sier at det er viktig

med et sterkt lokalt engasje-
ment rundt pilegrimsleden.
Han kaller leden De brede alli-
ansers prosjekt. Historielag,
turistnæringa og andre aktu-
elle aktører kan gå sammen for
å gjøre leden best mulig. 

— Det er viktig å bygge ut
overnattingssteder, og her er
sælehus gode alternativ.
Modellen med Barnas
Naturverden er forbilledlig, og
vi trenger flere slike anlegg.
Eller en kan også åpne hjem
for overnatting, slik som Ingrid
har gjort på Meslo.

Meditasjonssteder
Wagle mener at det ikke

bør være for langt mellom
overnattingsstedene, og over-
nattingsstedene bør ha ulik
komfort og pris. 

— Det er også viktig at
menighetene følger opp med
åpne kirker for meditasjon,
stille bønn eller å tenne et lys. I
det minste bør det være en

kontaktinfo ved kirkene for å få
låst opp kirken. Der er Skaun
en foregangskommune, for-
teller Wagle. 

Han kan også tenke seg
meditasjonssteder med kors
utendørs noen steder - gjerne
på gamle tufter.

Oppfordrer til lokalt bruk
Leden gjennom Rennebu

er godt lagt til rette - både for
kortere og lengre turer. Wagle
oppfordrer derfor til å bruke en
fin dag til å gå turen over fjell-
et. Vi trenger alle en tur til
ettertanke. 

Tekst: Dagfinn Vold
Foto: Tore Samuelsen

Over-
natting
langs 
leden

Èn av de små og kose-
lige overnattingsstedene
langs Pilegrimsleden er
Meslo på Stamnan. Dette er
en gård som er i full drift
med ku og sau. Ingrid
Meslo forteller at på gården
er det eget laksevald, gårds-
drift, mennesker og natur.
Hun kan tilby et aktivt opp-
hold, eller bare en stopp for
å overnatte i ei gammel
mastu eller i stabbur. Begge
deler er nylig pussa opp og
blitt trivelige overnattings-
steder. 

— Her er det ikke noe
luksushotell, men de som
kommer møter god gamm-
eldags gjestfrihet, og vi sett-
er stor pris på kjente og
ukjente, forteller Ingrid. 

PPiilleeggrriimmeerr  oogg  llaakksseefifisskkeerree
Meslo har eget laksevald

i Orkla, og pilegrimsleden
går nesten over trappa på
gården. Dermed er både
laksefiskere og pilegrimer
hyppige gjester på gården.

NNyyrreessttaauurreerrtt
Mastu er 200 år gammel,

men er nyrestaurert,  har
seks sengeplasser og er godt
utstyrt med koke- og kjøkk-
enutstyr og med innlagt
strøm. 

Stabburet er utstyrt med
tre senger og har nødvendig
koke- og kjøkkenutstyr og
elektrisk strøm - og mye
sjel!

Ole Christian Kvarme - Oslo, Finn Wagle - Nidaros, Helga Haugland Byfuglien - Borg
og Tor Berger Jørgensen - Sør-Hålogaland ved pilgrimssteinen utenfor Renenbu kirke.

T.v.: Biskopene på Osphaugen med utsikt over Voll.
Over: Tora Husan hjelper over Skørva.
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Sommerbutikken!
Alltid ferske brød!

Fiskekort for Rennebu Jeger- og Fiskeforening

Vi har bra utvalg i grillmat
og en flott frukt og grønt disk
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Rennebu Nedre Handel AS
Voll, 7393 Rennebu  tlf 72 42 65 50

Tlf  72 49 80 00 • Fax 72 49 80 10 • E-post: post@meldal-sparebank.no • www.meldal-sparebank.no

På reise, både i inn- og utland, 
anbefaler vi å ha med to kort
Ekstra kort med:
- samme PIN-kode som på bankkortet 
- transaksjoner på kortet i nettBanken
- gratis å eie og anskaffe

Velg mellom              
Terra Visa Gold  - Terra MasterCard Gold
oriGO, kredittkort for ungdom fra fylte 18 år.

Ta kontakt med oss i banken -alltid tilgjenge-
lig!

Oppdal VVS A/S
7340 Oppdal - tlf. 72 42 14 57 - fax 72 42 19 91
e-mail: post@oppdalvvs.no - www.oppdalvvs.no

Trenger du rørlegger?
Vår servicebil

er i Rennebu hver uke.

RRyydddd  ppåå  lloofftt  oogg  kkjjeelllleerr

NNåå  eerr  ddeett  RREETTUURRAA  ssoomm  tteelllleerr
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Turer med
Rennebu

Turforening
Rennebu Turforening har

også i år lagt opp mange turer
som alle er velkomne til å delta
på. Dette har etter hvert blitt et
populært tilbud, og flere hytte-
eiere har også benyttet seg av
dette tilbudet. Bodil Hårstad i
Rennebu Turforening opp-
fordrer alle interesserte til å
møte opp og bli med på tur-
ene, det er både trivelig, sosialt
og helsebringende å gå på tur
sammen med andre. Følgende
turer er planlagt denne
sesongen:
66..  jjuunnii VVåållllååbbeerrggeett  SSøørr

Oppmøte ICA Berkåk 
kl. 19.00

1111..  jjuunnii SSttaavvååssttuugggguu
Oppmøte Hoel 
kl. 19.00

1155..  jjuunnii RRaammsshhøøppiikkeenn
Oppmøte 
Skjephaugen kl. 11.00

2211..  jjuunnii SSlleetttteessbbeerrggaa
Oppmøte Gudveig 
Drugudal kl. 11.00

1133..  jjuullii GGrruuvvhhøøggddaa
Oppmøte ICA Berkåk 
kl. 10.00

2244..  aauugg TToovvddaallssbbeerrggaa  SSøørr
Oppmøte bommen 
Granabogen kl. 10.00

1144..  sseepptt HHoollttvveeggeenn//  
GGrraavvaakkssllaann
Oppmøte ICA Berkåk 
kl. 11.00

55..  ookktt SSkkaarrvvbbuu
Oppmøte Stamnes-
sætrin kl. 11.00

3300..  nnoovv AAddvveennttssttuurr  
Herremssetra
kl. 12.00

Merka
trimløyper

Nytt av året er at Rennebu
IL har merka fem trimløyper
som en prøveordning. Den
lengste løypa er 4 km, og alle
er lagt inn på kart som kan
lånes gratis på Turistkontoret
og på Berkåk Veikro.

Løypene er Svartdalssætrin
(3 km) på Nerskogen,
Øyasætra (4 km) i Nåverdalen,
Storvollan (3 km) på
Nordskogen, Stallan (2,5 km)
ved Gruva på Berkåk og
Eggasætra 2,9 km ved Tørset
på Ulsberg.

På kartene står det beskrev-
et hvordan du kan komme til
utgangspunktet, og videre
beskrevet hvor du skal gå og
evt. fasiliteter når du kommer
frem.

En naturperle ved Berkåk sentrum
Buvatnet, som ligger 1 km nord for Berkåk sentrum, har i løpet av de siste15 årene blitt opparbeidet og tilrettelagt som friluftsom-

råde for allmennheten. Langs hele østsiden av vannet er det opparbeidet turveg som knyttes sammen med gang- og sykkelvegen langs
E6, slik at det er mulig å ta en rundtur enten med sykkel eller til fots. Langs turvegen er det muligheter for å ta en rast ved ett av de
utsatte bordene og benkene. På østsiden av vannet er det opparbeidet en badeplass med badebrygge, sandstrand og grøntområde. Her
er det tilrettelagt med toalett, storgrill, gapahuk, og bord med benker. Badeplassen er skiltet fra E6 i Berkåk sentrum. Det er parkerings-
plass for biler før badeplassen. For de som er interesserte i fugler er det et tårn for fuglekikking i skogkanten på østsiden ved sørenden
av vannet. Her er det skilt og merket sti fram til tårnet. 

I perioden fra 1925 til 1951 foregikk det skjæring av is på Buvatnet. Isen ble brukt i forbindelse med nedfrysing av fersk fisk og sild
for eksport. Det er oppsatt en informasjonstavle som forteller mer om dette. Det er også merket opp i terrenget der hvor anlegget stod.

I området rundt Mjuken
legges det ut 20 poster som er
avmerket på orienteringskart i
målestokk 1:10.000.  I de
øvrige områdene er postene
avmerket på kart i målestokk
1:50.000

Postene er lagt ut i følgende
områder:
- Døvatnet/ Gråhø/ 

Finnfjellet 
- Merkessetrene/ 

Slettesberget
-  Leverkinna
- Sørøyåsen/ Vardhøa/ 

Pikfjellet
- Ondusfjellet mot Jøldalen

For løypene i områdene ved
Døvatnet og Merkessetrene er
det oppgitt GPS-koordinater i
tillegg til at postene er avmerk-
et på kart.  En av postene i
området ved Ondusfjellet er
lagt like ved der hvor et tysk
jagerfly styrtet under 2. verd-
enskrig.

Det er ikke nødvendig å
finne alle postene for å få gull-

merket. Gullmerket gir 3
årspoeng, sølv gir 2 årspoeng
og bronse gir 1 årspoeng.   Ved
oppnådde 15, 30, 45, 60 og 75
årspoeng får en henholdsvis
bronse, sølv, gull, 20-års og 25-
årsplakett.     

Naturopplevelser
Turorientering gir både

mosjon og fine naturopplevel-
ser. Du blir godt kjent i
Rennebus vakre natur og får
øvelse i bruk av kart og kom-
pass. Vi anbefaler derfor flere
til å ta del i denne fine aktivi-
teten.

Her får du kjøpt konvolutt-
ene

Konvolutter med kart og
klippekort fås kjøpt på turist-
kontoret, Korsen Autoservice,
Rennebu Nedre Handel og
Coop Marked Nerskogen.  

Orienteringspostene blir
liggende ute fra 14. juni til 15.
september. 

RIL O-gruppa 

Bli med på topptrim
Rennebu IL går i gang med

sin åttende topptrimsesong, og
populariteten er økende. I fjor
leverte 124 topptrimmere inn
sine klippekort og av dem var
det 10 barn under 13 år.  Alle
barn får premie, og i år blir det
også trekning av to gavekort på
kr 1000,- blant topptrimfolk
med minst 8 poeng.

Hvert år jakter vi på ”nye
topper” som vi trimmere kan
bestige. I år kan vi skilte med
sju nye topper og en topp vi
har vært på før.  Et godt råd er
å prøve seg på de nærmeste
toppene først i sesongen og
heller ta langturene etter hvert.

Alle postene er allerede satt
ut, slik at topptrimsesongen
skal bli lang og trivelig. 15.
oktober er som kjent frist for
innlevering av klippekortene
på Turistkontoret. Da kan alle
med minst åtte poeng og alle
barn (under 11 år) med fire
poeng få kjøpt topptrim-
skjorte. Klippekort fås på
Turist-kontoret og Innset
Samvirke-lag.

Dermed gjenstår oppfordr-
ingen: Ta med gode venner og
kart og kompass og se
Rennebu fra stadig nye utsikts-
punkt.

God tur!
RIL Trim

Trimposter
RIL sine trimposter står ute hele året. Velg ut den
eller de poster du liker best å gå til. Turen kan bli
hyggeligere om du slår lag med en nabo eller
andre venner. La det bli en vane "å gå en tur".

Rundt omkring i bygda finner du følgende trim-poster:
Jønnåa, Aunrøa, Mjuken, Ila, Bredalen, Røåsen, Buvatnet, Tovlia,
Bjerklislettet, Ryphøa, Byst-vaet, Grajelan, Kølbotnan, Mælsetra,
Jakobshaugen, Voraløypa, Skaumsjøen og Slette.

Fra våren 2008 blir det en ny trimpost ved Stavåvass-stuggu
som ligger mellom Stavåvatna.  Parkeringsplassen på
Kvenndalen er et fint utgangspunkt på vinterstid.  Om sommeren
er Stamnes-sætrin det fineste utgangspunktet.   Dette er et fint
turmål sommer som vinter.

Budeia
Rennebu IL inviterer også i

år damer i alle aldre til uhøy-
tidelig trim-/luftetur rundt
Buvatnet. Start og mål ved
Kvikne-Rennebu Kraftlag.
Arrangøren oppfordrer deltag-
erne til utkledning. Sett av
datoen 12. juni kl. 19.00 og møt
opp i god tid for oppvarming
og sosialt samvær. Påmelding
fra kl 18.00. Startkontigent
inkl. deltagerbevis kr. 100,-

Arr. Rennebu IL avd. 
Friidrett

Marit Uv, Margot og Asbjørn Stavne på Litjfjellet den 01.06.07 kl 20.56.
Foto: Ola Voll

Tur-orientering
Orienteringsgruppa i RIL arrangerer tur-orienter-
ing også i år.  Det legges ut til sammen 45 poster
fordelt på 6 områder i bygda.
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Slåing 500 kr pr time
Pressing, pakking 110 kr pr ball
Syretilsetning hvis ønskelig
Kontakt
Jan Ove Flatås, 7391 Rennebu tlf 906 45 216
Magne 404 66 911

Rundball-
pressing

AAssttrriidd  FFAAssttrriidd  FFrriissøørr  rriissøørr  
- Dame og Herre -

Tlf 72 42 74 44
Er i helsesenteret  hver torsdag

Tilbud
High hair - skum og spray
før 21000 nå 14900

Vi tilbyr:
HD røntgen
ID merking
Bløtvevskirurgi
Tannbehandling 
Forebyggende behandling mot flått
Salg av Specific hund- og kattemat
Salg av utstyr og pleieartikler

VVii  øønnsskkeerr  aallllee  vvåårree  kkuunnddeerr  eenn  rriikkttiigg  

GGOODD  SSOOMMMMEERR

Åpningstider uke 26-33
Mandag fra 17.00-19.00. Ellers etter avtale. 

Timebestilling skjer mellom 9.00-9.30
alle hverdager på tlf 72 42 74 99

Stengt i uke 30-31

TTeelleeffoonn  ddøøggnnvvaakktt  ::  7722  4422  7744  9999

Har du
hytte/fritidsbolig

å leie bort?
Rennebu Turistkontor og 

Rennebu kommune er interessert i å
komme i kontakt med 

folk som har fritidsboliger å leie bort 
for kortere eller lengre perioder,
spesielt området rundt Nerskogen 

er en del etterspurt.

Vi får stadig henvendelser med 
spørsmål om å få leie hytte e.l. 

Turistkontoret ønsker gjerne å formidle 
kontakt til dere som har 
aktuelle fritidsboliger.

Ta kontakt hvis dette er aktuelt!

Rennebu Turistkontor – tlf 72 42 77 05   
e-post: turistkontoret@rennebu.net

Go´foten
har åpnet lokale hos 

Astrid frisør på tirsdager.
Ta med håndduk!

Ring for timebestilling!
Mob 913 43 836

DEKKSERVICE
v/ Øyvind Kjeka

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

Bilpleie

Dekk 
og felg
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Fjellfiske med Einar
Einar var rundt 5 år gamm-

el første gangen han var med
bestefar Steinar Skjerve på å
sette line uti elva da vårflomm-
en kom. Det ble etter hvert et
fast morgenrituale å sjekke lin-
ene før skolebussen kom.
Familiens hytte ved Jønnsjøen
har bydd på mye fiske både
med oter og stang fra båt.
Einar minnes at han som
svømmeudyktig 5åring var
alene ute i kano uten rednings-
vest for å prøve fiskelykken, -
noe hans egne barn nok aldri
hadde fått lov, tilføyer han
raskt til.  

Videre har oppveksten vært
fylt med mang en fisketur til
forskjellige fjellvann og bekker
rundt omkring i kommunen.
Einar besøker likegodt et av
vatna fra barndommen når han
tar seg en fisketur i dag, men
forteller at det ikke lengre er
fangsten som driver han. Som
liten var det om å gjøre å få
mest mulig fisk, selv om
mesteparten ble gitt bort til
besteforeldrene. Selvfølgelig er
det kjempemoro å få fisk nå
også, innrømmer fiskeren med
et lurt smil om munnen, men
det er mest for avkobling og
rekreasjon at han fisker nå.

Noe utstyrsfantom har
Einar aldri vært, og viser til
mye godt gammelt utstyr.
Stanga ble kjøpt for om lag 20
år siden, og han har ikke funn-
et bedre stang den dag i dag.
Isbor og vintersovepose ble
kjøpt for konfirmasjonspenger,
og ble brukt senest 14-dager
før skrivende stund, da far og
sønn var på overnattingstur
med isfiske ved Iltjønna. 

Det har blitt mye fiske på
isen, både med bjørkekvist

som nappeindikator og kikk-
hullsfiske, og Einar kan røpe at
Stavvatnet er en fin plass for
sistnevnte teknikk. Da borer
man enkelt og greit hull på
grunt vann, strør risengryn på
bunnen slik at man ser fisken
komme, og venter på napp. 

Det ble for så vidt investert i
ny fluestang for et par år siden,
men fiskeren har visst aldri
fisket så mye for så lite fisk
som med det nye redskapet.
Desto mer spennende blir det
når man først tar fisk, og
metodene er flere når ørreten
skal lures. Om man har en båt
eller kano tilgjengelig blir det
mye lettere å legge fluer, og
man kommer til overalt.
Turene med fluestanga har
allerede rukket å bli mange,
både til Kreklingen,
Langvatnet og Hurundsjøen. 

Turmålene er mange om
man har lyst på en fisketur i
kommunen vår. Man trenger
ikke reise langt til fjells heller,
da vann som Dødvannet,
Hurundsjøen og Kreklingen
ligger lett tilgjengelig fra vei.
Fisken biter på det meste, både
mark, spinner, oter og
fluestang, så det er bare å
prøve. 

Den ihuga fiskeren opp-
fordrer alle som har mulighet-
en til å komme seg ut og prøve
fiskelykken. Rennebu er per-
fekt for de som liker fjellfiske,
eller turer i fjellet for øvrig, og
det er fremdeles mange vann
Einar selv ikke har prøvd. Man
trenger ikke planlegge de store
turene, men kanskje ta seg en
liten ettermiddagstur, fyre bål,
spise god mat og ta et kast med
stanga i ny og ne. 

Av Sindre Vold Huus

Rennebu er med sin storslåtte natur og mange
fjellvann et yndet sted for fjellfiske, og en av de
som vet å sette pris på det er Einar Skjerve. Han
var ikke gamle karen da han først begynte, og
gleden når han skal ut på fisketur er like stor den
dag i dag.

Rennebu har mange flotte fjellområder, med rike muligheter for fiske i idyll-
iske fjellvann. Det er utgitt et eget kart med oversikt og beskrivelse av de ulike
fiskeplassene i Rennebu. Dette kan kjøpes hos Rennebu kommune eller
Rennebu Turistkontor.

Soner for fiskekort
Turistkontoret på Berkåk selger fiskekort for alle soner i Rennebu, og son-

ene er Stor-Ramsfjell -  Ilfjellet grunneierlag - Granasjøen grunneierlag  -
Hauasetra/Rennebu austre grunneierlag - Jøldal sameie

Prisene for døgnkort varierer fra kr 30 - 50, og sesongkort fra kr 100 - 150.

Fakta om fjellfiske

Ørret på nesten 2 kg tatt i Skrutjønna.

Einars barn,Lina og Torbjørn, i båt på Finnvatnet. Svein Arne Bjørgum og Einar på isfiske ved Iltjønna.

Saue-
kadaver 
i utmark

Hvis du som turgåer
finner sauekadaver i
utmark ...
Hva bør du gjøre?

1. Se om du finner øre-
merket på sauen. På innsiden
av merket står dyreeiers navn
og telefonnummer. Angi hvor
du er. Har du GPS markér
funnplass på denne. Denne
bør være innstilt på kartdatum
WGS84 og posisjonsformat
UTM/UPS.

2. Hvis dere ikke finner noe
øremerke, ring rovviltkontakt
Per Arild Torsen, telefon 951
05 410. 

3. Merk funnplassen og
prøv og beskriv hvor du er.

4. Om mulig er det flott om
kadaveret kan dekkes til, så en
slipper ytterligere "forringelse"
etter at det er funnet, da øker
mulighet for å finne dødsårsak.

5. Poenget er at varslingen
skjer så raskt som mulig og  at
dyreeier blir informert og rov-
viltkontakt varslet, og med
korrekt stedsangivelse så en
enkelt klarer å finne kadaveret. 

6. Rundt omkring i beite-
sonene henger det tilsyns-
plakater. På disse tilsyns-
plakatene står det navn på
dyreeiere og telefonnummer.

7. Har dere fotoapparat
med, ta gjerne bilde. 

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

a) hele året på og ved
idrettsanleggene i Rennebu. 

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

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

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

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

Sikringsreglene i punkt a-e
gjelder ikke for hunder som
brukes til de formål som er
beskrevet i hundelovens § 9. 
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Behov for pukk/grus 
i Rennebu og på Kvikne?

Vi kan levere pukk i forskjellige fraksjoner,
grus til diverse formål. 

Dessuten utfører vi små og store gravejobber.
Eksempelvis drenering, tomtegraving og 

masseutskiftning. 
Fra 1.juni leverer vi også fra Skamfersætra pukkverk.

Ring for uforpliktende prat!

Torstein Engen - Mobiltlf: 944 87 876
www.rennebu-grus.no - te@rennebu-grus.no

GGaarrddssmmaattpprroodduukktteerr

Velkommen
innom!
Du finner oss ved
Nerskogen skole

- bla. SPEKEMAT og kokmorr etter
egne oppskrifter, ost m.m.
Husflid og håndverk!

tlf 72 42 64 73 - 48 27 26 49

Rebustorget, Berkåk 
Tlf 72 42 74 45

GrusRennebu

Nyheter i keramikk 
fra Goform 
(Beate Lund Kristiansen)-
utstiller på Rennebumartnan.

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

Prøv våre saftige
burgere!

God sommer
ønskes alle fra oss på

Blomster
Leker
Gaver

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

Hanna 977 82 114  - Astrid  915 41 940

Sommertilbud
Krus og fat 

kr 140,-
16 forskjellige mønster

- 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

www.scandic.no Tlf 800 49 900

Ring din 
lokale salgsrepresentant
Roy Dalberg
mob 415 51 188
- for et uforpliktende tilbud!

MARKISER – PERSIENNER



Fjellfinns turtips: Ilfjellet fra Verjvatnet
Start ved Verjvatnet, gå traktorveien inn til Storvatnet nord for Mærksetra,

og ta her stor og kraftig sausti til fjells.  
Fantastisk topputsikt på klarværsdager, særlig vestover mot Trollheimen

med stortoppene Gjevilvasskamman, Blåhø, Svarthetta, Neådalssnota,
Trollhetta og Snota og videre nordover mot hele Trøndelag, Vassfjellet og
Trondheim.  I øst Sylan. I sørøst Tron, Storsølnkletten og Rendalssølen.

14,3 km totalt og 9 timers tur.

Ilfjellet 1218 moh med utsikten til Å og Resfjellet.
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Vegard på Aunan

I dag går han inn i sin 5.
sesong som driver av Aunan.
Et konsept som tilbyr overnatt-
ing, bespisning og fiske av høy
kvalitet. Flere hus og hytter
står klare til å ta imot ivrige
sportsfiskere fra inn- og
utland. Men det er skyer på
laksehimmelen.
Kjernevirksomheten i bedrift-
en, laksen, er en sårbar ressurs.
Vegard sier rett ut at invester-
ingene han har gjort, i grunnen
er galskap. Hadde han måtte ta
opp store lån til investering-
ene, hadde han nok tenkt seg
om noen ganger før han hadde
turt å satse så mye på et pro-
dukt med så høy risiko. 

Vegard bruker mye av sin
arbeidsdag på forvaltningsar-
beid. Og nå blir han engasjert,
dette er noe han brenner for.
Den største faren for sports-
fiskets framtid er uten tvil opp-
drettsnæringa, mener han. Her
nevner Vegard tre faktorer som
spiller inn; for det første rømt
oppdrettslaks som forskyver
den skjøre balansegangen i
elva,  det andre er utbredelsen
av lakselus. Lusa finnes natur-
lig, men det blir adskillig mer
av den med oppdrettslaksen.
For det tredje, oppdrettslaksen
skal også ha mat, mye mat.
Denne hentes fra havet og tær-
er hardt på matfatet til villaks-
en.

- Elveeierne kan ikke
sitte på hver sin tue å se på
oppdrettsnæringa uten å foreta
seg noe, sier Vegard. Orkla kan
ikke produsere ubegrenset
med laks. Gytebestandsmål er
et sentralt begrep i så måte.
Gytebestandsmål sier noe om
hvor mye laks som må stå igjen
om høsten for at produksjons-
kapasiteten i elva skal utnyttes.
-  For Orklas vedkommende er
det snakk om drøyt tre tusen
hunnlaks som må til for å opp-
rettholde nivået. To av de siste
fire åra har dette nivået vært
for lavt, og det er faktisk
temmelig alvorlig, sier Vegard.
Dette utløser behov for tiltak,
og hva vi kan gjøre med dette.
Et av tiltakene er å betale

sjøfiskerne kompensasjon for
at de skal avstå fra å fisket etter
laks. Her er ønsket at regjer-
ingen betaler ut sjøfiskerne
helt og holdent. Irland er ett
land som har gjennomført
dette, med god effekt. Et annet
virkemiddel er å avkorte
sesongen med for eksempel ei
uke i hver ende. Tiltaket
Vegard selv har mest tro på, er
å opprettholde full sesong,
men med strengere kvoter. Gis
det kvoter på en laks pr. dag,
vil det begrense beskatningen.
Men da må det være mulig
med såkalt ”catch and
release”. Mattilsynet har sig-
nalisert skepsis med slipping
av fanget fisk, dette av etiske
grunner, men ting tyder på at
etaten er i ferd med å revurd-
ere denne holdningen. Et
eventuelt forbud mot gjenut-
setting av fisk vil kort og godt
bety kroken på døra for sports-
fiske, slår Vegard fast. 

Det heter at dyr ikke skal
lide i utrengsmål.  Jeg mener at
laksen som blir tatt på stang og
evt. gjenutsatt lider i trengs-
mål, slik som flere andre dyre-
arter som samfunnet aksepter-
er at det drives næring på.
Lakseturisme i Norge omsetter
for 1,3 mrd årlig og sysselsetter
2900 årsverk.

Det er dessuten ingen som
fisker hovedsaklig pga. fiske-
kjøttet, det er spenningen og
rekreasjonen som er den store
drivkraten.  At det dermed skal
være mer etisk å slå i hjel fisk-
en forstår jeg ikke. Hadde det
vært mulig å spørre en landet
laks om den vil bli slått i hjel,
eller bli sluppet ut igjen, er i
hvert fall ikke jeg i tvil om svar-
et, sier han.

Tenk deg en fisker som tar
en laks før frokost første dagen
han fisker. Skal han da måtte
tvinges til å slå den i hjel, sitte
ved elva og se på resten av
dagen? Med en slik løsning
ville interessen fra fiskerne fort
avta, og næringsgrunnlaget
dermed forsvinne.

Selv om fjoråret var histor-
isk dårlig, er det med gjenn-

omføring av rette tiltak fullt
mulig å sikre næringen for
framtida. Laksen kommer til-
bake etter ett, to eller tre år i
havet, og fjorårets registrering-
er viser at det kom lite smålaks
tilbake til elva. Dette betyr at
det sannsynligvis blir sjeldnere
fangst av såkalt mellomlaks i
år. For egen del har Vegard all
mulig grunn til å være fornøyd
med etterspørselen, sesongen
på Aunan er tilnærmet full-
booket. Som en service for
fiskerne, har han montert et
webkamera, der interesserte
kan gå inn på nettet og sjekke
forholda ved elva, eksempelvis
vannstanden. Rundt 400 er
innom sida daglig, så interess-
en er stor. 

Vegard er også med i styret
for Orklaguiden, der tilbudene
langs elva er presentert. Her

kan hvem som helst gå inn og
kjøpe seg fiskekort. Laksefiske
er ikke forbeholdt den såkalte
lakseadelen, alle har mulighet
til å fiske og elva har aldri vært
mer tilgjengelig, avslutter en
engasjert Vegard Heggem på
Aunan.

I skrivende stund kommer
en melding fra direktoratet at
nærmere 70 elver i Norge blir
stengt for fiske i år. Det blir
også satt en døgnkvote på én
til to laks. Dette betyr et tap for
bransjen på 300 millioner
kroner og vil naturligvis gå
utover sysselsettinga i
distrikts-Norge. Samtidig er
Norge det eneste landet i verd-
en som tillater fiske med kile-
not. For ordens skyld, Orkla er
ikke blant elvene som stenges
for fiske.

Av Jan Inge Flå

Fakta om
laksefiske 

i Orkla
Kvoter

Orkla har innført
døgnkvote på én laks, og
sesongkvote på 10 lakser.

Samtidig anmoder lokal
forvaltning om at alle gyte-
farget laks settes levende ut
igjen.

For sjøørret er det en
sesongkvote på 5 fisker.

Dersom du ønsker å
følge med hva som skjer i
Orkla, kan vi anbefale
www.orklaguiden.no og
www.orklaguide.com hvor
du kan finne nesten alt om
laksefiske i Orkla. Her kan
du klikke deg inn og få siste
nytt fra elva; - laksebørsen
ajourføres hver dag.  

Fiskeregler og -forskrift-
er for Orkla er også lagt ut
på disse sidene, og ellers
mye mer om fiske og elv! 

Desinfisering
aavv  fifisskkeeuuttssttyyrr  oo..ll..  ffoorr  åå
uunnnnggåå  ssyykkddoommssssmmiittttee

ppåå  llaakksseenn  ii  OOrrkkllaa  

All fiskeredskap, håver,
vadere, båter og lignende
som er brukt i andre vass-
drag i inneværende sesong
skal desinfiseres før bruk i
Orkla. Attest på at dette er
utført skal kunne vises fram
ved kjøp av fiskekort.

I praksis vil dette si at alt
eller deler av utstyret ikke
skal desinfiseres hvis:
- det er nytt,
- det ikke er brukt siden 

i fjor
- det var i Orkla det sist 

ble brukt
For utenlandske fiskere
gjelder fortsatt forskrift fra
Statens Dyrehelsetilsyn om
at all fiskeredskap skal des-
infiseres uansett og at de
skal ha attest på at dette er
utført. 

DDeessiinnffeekkssjjoonnssssttaassjjoonneerr  
Rettighetshavere og

andre kortselgere vil spørre
etter denne attesten ved salg
av fiskekort. Oppsynet vil
kontrollere om de fiskerne
forskriften gjelder for har
den nødvendige attesten. 

Desinfiseringsstasjonene
i 2008 blir føgende: 

OOrrkkddaall  kkoommmmuunnee::  
Vertshuset Fannarheimr 
tlf  72 48 53 89 
Vormstad Camping     
tlf 72 48 94 30 

MMeellddaall  kkoommmmuunnee::  
Oddbjørn Halsetrønning 
tlf 72 49 81 98 
Jon Syrstad  
tlf 909 11 335 

RReennnneebbuu  kkoommmmuunnee::  
Liens Laksecamp         
tlf 901 64 232 
Grøtte Gård 
tlf 930 06 099

Ønsket om å gjøre noe meningsfylt også etter
idrettskarrieren, er noe Vegard Heggem alltid har
vært bevisst på.  At det skjedde tidligere enn
ønskelig, framskyndet bare prosessen.
Næringsvirksomhet i tilknytning til gården på
Grindal hadde vært i tankene hele tiden.
Fiskeinteressen var der siden barnsben av, elva lå
jo der, og her lå alt til rette for kombinasjonen
hobby og næring.
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9-20 (18)
tlf 72 42 71 17

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

- autorisert bilverksted -

Klimaanlegget på bilen trenger også vedlikehold
– ta service på klimaanlegget hos oss!

Vi utfører også 4-hjuls kontroll på alle biler

Leiekjøring 2008
Vi tilbyr leiekjøring innen landbruk og lett anlegg:
- Slått med slep-slåmaskin
- Raking med samlerive
- Pressing med kombipresse, 
muligheter for tilsetting av ensileringsmiddel

- Utlån av utstyr for sammenkjøring der vi presser
- Transport av rundball, grus, flis++
- Evt andre oppgaver på forespørsel

Ta kontakt for en hyggelig prat!

Einar Holden 975 08 544
Jan Eirik Holden 918 15 047
Geir Bjørnar Holden 901 09 363

Kjøttdeig
Spis, 400 gr

1990
pr pk

Fransk 
kornbrød

1990
pr pk

Ananas

1490
pr stk

Picnic kokt
bogskinke

1990
pr stk

- rett rundt hjørnet



Restaurerer
høyløe

Før den faste bosettingen
på Nerskogen, var Nerskogen
verdifull som slåtteng for gård-
ene framme i bygda. Med slått-
enga fulgte også høyløer og
markastuggu for å overnatte i.
Tiden har gått, og mange av
høyløene står nå for fall.
Dermed er en viktig del av vår
kulturarv på vei bort. 

Ingeborg Hårstad hadde
sett forfallet på løa i Bakkenget
ved Minilla, og syntes det var
synd om den til slutt skulle
ramle ned. Ingeborg har hytte
ved Nordeng, og løa i
Bakkenget ligger like ved
utfartsløypa. Både denne løa
og andre løer ble mye brukt
som turmål før i tida, og de
brukes fortsatt til det formålet.
Bakkenget og flere andre
høyløer ligger i Trollheimen
landskapsvernområde, og det
er dermed viktig å være for-
siktig med bålbrenning ved
disse.  Vi bør tenke oss om, før
vi tar ned fyringsved til bål-
brenning generelt i dette
området. I forskriften om vern
av Trollheimen står det:

”Alle inngrep som vesentlig
kan endra karakteren til land-
skapet er forbodne. Dette gjeld
til dømes felling av særmerkte
og dekorative tre, gaddar og
daude tre elles som er med på
å prege landskapet.”

— Alle disse gamle høylø-
ene har en historisk stor verdi,
og det er viktig å ta vare på
dem for å ha en del av
Nerskogens opprinnelse
intakt. Det ligger mye slit og
svette i tilknytning til disse
høyløene, sier Ingeborg. Hun
har fått med seg Kjell Lund på
arbeidet. Ingeborg har søkt
kommunen om såkalte SMIL-
midler, og hun har fått dekt de
faktiske utgifter til materialer
til restaureningen av høyløa i
Bakkenget. Ingeborg og Kjell
har lagt nytt tak, og de skal
skifte ut de nederste stokkene
av løa. Videre har de planer om
å lage en sikker bålplass og
benker. Det skal bli et miljø-
fellesskap rundt høyløa.

Ingeborg oppfordrer andre
til å ta et tak for å pusse opp
høyløer som står for fall. Det er
en fin oppgave som en kan gå
sammen om.

Av Dagfinn Vold
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Bekymring for kulturlandskapet
Vi har vel lett for å ta
verdier for gitt, som en
evigvarende selvfølge.
Inntil det blir for sent.
Kulturlandskapet er et
eksempel på dette, men
våre barndoms land-
skaper endrer seg, år
for år gjennom snik-
ende gjengroing. Og
prosessen er oftest
irreversibel.

Av Inger Lise Gjørv,
Fylkesmann i Nord-

Trøndelag 

Heldigvis er noe av
gjengroingen stoppet. Vi
bønder er blitt bevisst at vi pro-
duserer mer enn mat, vi pro-
duserer også landskap. Og
smått om senn får vi også
betalt for det. Det er gledelig at
også bybefolkningen mer og
mer blir bevisst at kulturland-
skap er en nasjonal verdi, et
nasjonalt ansvar. Dermed er
heldigvis noen av landskapets
endringer nå stanset opp.

Jeg vil her trekke fram den
del av kulturlandskapspolitikk-
en der det synes meg vi er
kommet kortest, både med
politikk og med bevissthet. Jeg
tenker på forståelsen av byg-
ninger og byggetradisjon, der-
es betydning i kulturlandskap-
et. 

Disse bygningene er et ves-
entlig element i det som gjør et
kulturlandskap til en opplev-
else både som et reiselivspro-
dukt og som viktig i vår felles
nasjonale identitet og stolthet
og glede av Norge. Og like
mye som ulik topografi er det
variasjon i byggetradisjoner
som gir landskap i bygder og
fjorder egenart.

Jeg mener vi frem til i dag
alt for meget har sett gårdsan-
legg som hver enkelt bondes
ansvar. Samfunnet stiller
mangelfullt opp både med
økonomiske virkemidler og
med restriksjoner. Vi trenger
mer av begge deler. Når så
både bonden selv og kom-
munene i mange tilfelle er
bevisstløse for bygningens

verdi i kulturlandskapet, går
det fort galt.

Kommunene skal gjennom
plan- og bygningsloven
ivareta samfunnets interesser i
utbyggingssaker.
Landbruksbygg er imidlertid
fratatt vanlig byggesaksbe-
handling. Men kommunen er
ikke fritatt å skulle gripe inn
når estetiske og kulturhistor-
iske verdier tapes eller trues.
De fleste kommuner tillater i
dag de mest forstyrrende nye
bygg tett inn i gårdstun, kult-
urminner eller kirker. Her
trengs nytt kommunalt mot og
initiativ. 

§ 74 nr. 2 (plan- og byg-
ningsloven) er til å brukes.

I jordbruksavtalen er det
avsatt midler til jordbrukets
kulturlandskap. Dette omfatter
også tilskudd til vedlikehold og
utvendig restaurering av fred-
ede og verneverdige bygninger
på landbrukseiendommer. Det
stilles krav om at arbeid utføres
etter antikvariske prinsipper.
Min erfaring tilsier at denne
ordning i dag er bra, men
midlene er for knappe og
praksis er ofte for rigorøs og
byråkratisk. Ordningen får

begrenset betydning i bred
målestokk fordi  prinsippet
”vern gjennom bruk” under-
ordnes i for stor grad det antik-
variske. 

Langt mer virksomt var de
beskatningsreglene for bolig
knyttet til landbrukseiendom
vi hadde inntil for få år siden.
Disse reglene ivaretok vedlike-
hold av boliger og ble dra-
matisk endret uten at
Bondelaget og de fleste andre,
som burde vært voktere, for-
holdt seg stort mer enn pass-
ive. 

Selvsagt kan vi ikke ta vare
på alt. Men dersom en søker å
arbeide og tenke etter ideen
”vern gjennom bruk”, er det et
stort potensial for å få byg-
ningene i kulturlandskapet til å
bli en plussfaktor også for mer-
kantil tenkning. Og kultur-
landskap kan ikke bare være
”fyrtårn” d.v.s. få og utvalgte
områder. Da er kulturland-
skapet satt på museum. 

De fleste landsdeler har sin
egenart, som bør voktes
særskilt. De hvite husklyngene
på Sørlandet er trolig kommet
lengst i allmenn bevissthet. Jeg

som lever i et kulturlandskap i
Trøndelag, ser at stadig fler av
våre særmerkte trønderlåner
blir borte. Og de firkantede
trøndertun er det få igjen av.
De trenger nå en årvåken
bevissthet.

Jeg ønsker meg nå en
mobilisering over bred front.
Den enkelte eier må ta sitt
ansvar, men det er alt for enk-
elt å basere så mye av ansvaret
på den private eier som en gjør
i dag. Kommunene må bevisst-
gjøres sine interesser, sitt
ansvar og sitt verktøy.
Økonomiske virkemidler må
økes og målrettes. Og, ikke
minst, bør fylkeskommunene
som ønsker seg flere oppgaver,
ta i bruk en oppgave de alt har
og har hatt lenge, nemlig kult-
urminnevernet. Jeg har aldri
forstått hvorfor ikke fylkes-
kommunene er meget aktive
og synlige på dette området.
Der har de allerede store deler
av ansvaret.

Jeg etterlyser en statsråd
(det være seg miljø-, landbruk,
kommunal, næring- eller kult-
urminister) som ser at nå
trenger vi gode grep. 

Høyløa i Bakkenget ved Minilla, som restaureres av Ingeborg Hårstad og Kjell Lund. Se artikkelen til høyre.

Minillkroken
Mellom Ånegga og Heldalen, ligger

Minillkroken. Følger du avkjørselen fra
Heldalsvegen, kommer du fram til
Herremsetra. En sann idyll liggende i
verneområdet for Trollheimen. Det er liten
tvil om at eierne Per og Trygve Herrem ser
nytten i å holde ting i orden rundt seg. At
setra ligger i et verna område, er faktisk
både en fordel og en ulempe når det gjelder
forvaltningen av stedet, sier de. Utenom
generelt vedlikehold, er det ikke så mye
som kan gjøres i området. Salg av hytte-
tomter kunne vært aktuelt, men hindres av
vernebestemmelsen. Det har vært setret på
Minillkroken helt til våre dager, og det bær-
er stedet preg av. Her er det ikke snakk om
noe forfall! Herremsetra er i sannhet et
eksempel til etterfølgelse når det gjelder å
holde kulturlandskapet i hevd. 



Fjellfinns Turtips: Trollhøtta
Startet 1030 innerst i Leverdalen ved grustaket østom Levra.
12,4 km, 5 timers tur. En fin fjelltur til et av de fornemste reinrose-

heiene i området og en topputsikt av de sjeldne!
Bilde P2051: Trollhøtta 1382 moh, toppvarden i vest med trim-

kasse. I bakgrunnen Gjevillvasskamban, Blåhøa, Svarthamran, Snota,
Svarthetta og Trollhetta.

Trollhøtta 1382 moh, toppvarden i vest med trimkasse. I bakgrunnen
Gjevillvasskamban, Blåhøa, Svarthamran, Snota, Svarthetta og Trollhetta.

RRiikkee  ttuurrmmuulliigghheetteerr  ii   ff jjeelllleett12

Planlegger Nerskogens fremtid

Fjellfinns
turtips

Gråfjellet
Kjør Heldalsvein til veis

ende på Heldalen og start ved
setrene. Gå den rødmerka tur-
iststien innover nesten til skar-
et. Gå moltmyrene på skrått
opp til Telvatnet og over til
Storbekkøyan. Hold godt til
høyre her og gå ned på høyre /
nordsida av Storbekkøyan.
Kryss utløpsbekken 15 meter
fra vatnet, gå bratt opp fjellet
etter bekken. Du passerer TT
linja etterhvert, fortsett videre
opp bekken og opp på nord-
sida av toppen, på kanten av
Jøldalen. Du ser nå varden rett
i sør, gå rett opp i steinur.

Fra Gråfjellet er det et
utsøkt nært panorama til
Trollheimen og spesiellt til
nabofjella Blåhøa, Svarthetta,
Rognnebba, Snota og
Trollhetta. Østover Ilfjellet,
Sylan og Forollhogna, i sørøst
Ramsfjella, Trollhytta,
Grythatten, Brattskarven og
Blåøret. I sør er Høghø med
Storhornet og Kråkvasstind,
helt bak Snøhetta.

Gråfjellet er  en  7-8 timers
tur på 13 km t/r i gode stier,
delvis våt moltmyr opp via
Telvatnet og tørr fjellhei til
topps, 430 høydemeter.

Kart: Turkart Trollheimen.
Trollhetta 1520 IV. 

Utstyr: Godt inngåtte
fjellstøvler og mat for en dag.
Godt med vatn helt til topps i
Gråfjellet.

Svarthetta
Beste traseen er fra sør, fra

Nerskogen. Kjør bomveien fra
Svendgård til Minilla, fin park-
ering. Ta den rødmerkete TT
stien via stolheisen over
Minnilla opp til Svartådals-
setrene. Videre rødmerket sti
inn til Skrikdalen. Herfra fin sti
til fjells opp til vatnet under
Kjølan hvor stien går under ei
diger fonn. Kryss fonna, gå
videre på skrå over høgda og
nesten opp til reinsgjerdene i
Skrikhøa.

Ved TT stien, se opp og ta
retning på laveste punkt (sal-
en) i Litjsvarthetta. Hold godt
til venstre for myrene, gå så
rett opp. Oppå Litjsvarthetta
gå ned mot sørenden av
Sandtjønna og ta så rett opp
mot nordegga på Svarthetta.
Litt småbratt i starten, men
hold midt, her er antydnig til
sti. Vel oppå Svarthetta, gå
langs stupkanten til topps, tør
og fin småsteinur.

Utsikten fra toppen av
Svarthetta er majestetisk til
Vassfjellet, Sylane, Ilfjellet,
Snøhetta, Larstind, Stor-
skrymten og hele Trollheimen i
vest. Blåhø og Gjevilvass-
kammene nærmest i sør, vid-
ere vestover Storlifjellet med
Neådalssnota bakom, Salen,
Rognnebba, Snota og hele
Trollhetta med Litjhelvete og
Trollauget like ved i nord.

Svarthetta er 9 timers tur på
24 km t/r, 761 høydemeter.

Kart: Turkart Trollheimen.
Trollhetta 1520 IV.

Utstyr: Godt inngåtte
fjellstøvler og mat for en dag.
Rikelig med fjellvatn, men tørt
fjell etter Sandtjønna.

I forrige uke var det foreløpig avlsuttende møte med Norsk Turistutvikling.
Bjørn Rogstad, Kjell Solbakken, Odd Kjøllesdal, Anne Helene Aarflot og 

Jan Perry Lund diskuterer Nerskogens fremtid.

Norsk Turistutvikling
AS (NTU) har på opp-
drag fra Rennebu kom-
mune gjennomført en
prosess overfor grunn-
eiere og næringsaktører
på Nerskogen som
danner grunnlag for
utarbeidelse av en til-
taksplan for Nerskogen.
Det er Kjell Solbakken
som har gjort arbeidet
på vegne av NTU. Sist
uke var det avlsuttende
møte i prosjektet så
langt.

Målsettingen med denne
tiltaksprosessen er å motivere
Nerskogen-samfunnet til å
foreta noen konkrete vegvalg
om hvordan næringslivet skal
utvikle seg på Nerskogen. 

I tiltaksplanen som NTU
har utarbeidet heter det at
Nerskogen trenger en utvikling
på nye næringsaktiviteter.
Landbruket er i stagnasjon,
servicetilbudene er for dårlige,
og risikoen for fraflytting er til
stede blant annet på grunn av
manglende tilbud når det
gjelder arbeidsplasser. Det er
derfor nødvendig med en
sterkere prioritering av hvilke
tiltak som skal operasjonaliser-
es.

Sterke sider ved Nerskogen
Nerskogen har mange

sterke sider som er gode
utgangspunkt for videre sats-
ing. Det er en flott natur, der
store områder fortsatt er ube-
rørte. Det er et omfattende
turnett for sommerturer, og
deler av nettet er turer som er
T-merket. Det er et bra og trygt
alpintilbud for barnefamilier,
og det er mange gode fiske-
vann og gode jaktmuligheter.  

Det er kort vei til Oppdal,
og kort reisetid fra Trondheim
og Møre-byene. Det er også
god tilgang på attraktive hytte-
tomter med god infrastruktur.

Nerskogen er en fjellbygd
der turister og tilreisende lett
blir en del av lokalsamfunnet.

Satsingsområder
Nerskogen har betydelige

naturmessige kvaliteter som
det vil være naturlig å ta
utgangspunkt i. Dette skaper
først og fremst grunnlag for en
satsing på økt hyttebygging og
en gradvis satsing på mer
tradisjonell turisme. Mulig-
hetene ligger i å gjøre området
mer attraktivt rent markeds-

messig gjennom å øke hand-
elstilbudet for å redusere
handelslekkasjen.

Det er også enighet om å
etablere en viss overnattings-
kapasitet med tanke på turist-
er, først og fremst basert på
selvstell, som hytter, leilighet-
er, campingplass og caravan-
plass. Alle overnattingstilbud-
ene må ha skikkelig kvalitet. 

Nytt sentrum med butikk
Det var enighet på møtet

om at det nye sentrum bør
ligge i tilknytning til det plan-
lagte nye området som
Svarthetta Eiendom planlegg-
er. Det skal inneholde område
med hytter og servicesenter.
Innholdet i servicesenteret er
avhengig av hvilke aktører som
er interessert, men det er bl.a.
aktuelt med butikk i senteret. 

Det vil være positivt å
samle alle salgstilbud i et
sentrum - ett sted å henvende
seg med alle spørsmål, pro-
blemer og utfordringer. Her
kan en finne dagligvarer, salgs-
arena for lokalprodusert mat,
andre lokale produkter, salg av
tjenester til hytteeiere, salg av
hytteutstyr og et spisested. 

Ny butikk
Coop Orkla vil bli invitert til

et samarbeid om det planlagte
servicesenteret, men det er

ennå ikke avklart hva de velger
å gå for. Det er viktig med en
snarlig avklaring når det gjeld-
er butikk, for mange etterlyser
en ny dagligvarebutikk med
bedre vareutvalg og der åpn-
ingstidene er tilpasset hytte-
turistene og de reisende. Dette
er viktig for å demme opp for
handelslekkasjen, som  er for
stor.  

Bedre infrastruktur
Mange etterlyser bedre

infrastruktur på Nerskogen.
Dette gjelder bl.a. veiene, som
er alt for dårlig. Skilting er også
et område det er viktig å legge
ressurser i. Det er også aktuelt
å lage en “port” sammen med
info-skilt som viser at en
kommer til Nerskogen.

Tiltaksplan
Solbakken sa at det i det

videre arbeidet er viktig å ha
blikket langt frem og tenke
langsiktig. 

På møtet var det enighet
om å legge forholdene til rette
for å styrke de eksisterende
virksomheter på Nerskogen,
eller stimulere til en nysatsing
der dette er nødvendig for å få
til en videreutvikling. Det kom
også innspill om at en må
vurdere hvordan den samiske
kulturen kan bli et aktivum for
utvikling av Nerskogen.

Av konkrete satsingsom-
råder som kom frem og som
skal følges opp videre blir å
sikre inntekter fra hyttemark-
edet gjennom hytteservice og
annet ettermarked. Videre skal
en se nærmere på opplegg for
guiding på fjellturer og ridetur-
er og hvilke overnattingstilbud
en skal satse på. Det vil også
være viktig å få til et sted for
kaffe- og middagsservering. 

Det var også enighet om å
optimalisere betydningen av
nærheten til Oppdal, noe som
Oppdal også er interessert i.

Følges opp
Rådmann Arve E. Withbro

og fungerende ordfører Tora
Husan roste både nerskogs-
byggene og Kjell Solbakken for
godt samarbeid for
Nerskogens fremtid. — Dette
forplikter kommunen til
skikkelig oppfølging, sa råd-
mannen.

Det ble nedsatt et “interim-
styre” for å sikre at arbeidet ble
videreført, og i den gruppe sitt-
er ordfører, rådmann, Siv
Breen, Kjell Auke og Arve
Krovoll.

Av Dagfinn Vold



Velkommen til Jøldalshytta
Jøldalshytta ligger nordøst i rutenettet i Trollheimen, med flott utsikt utover Jølvatnet mot

Resfjellet og innover mot Svarthetta og Trollhettamassivet. Hytta er en del av den klassiske
turen ”Trekanten i Trollheimen” mellom Gjevilvasshytta, Jøldalshytta og Trollheimshytta. I
tillegg er Jøldalshytta et flott utgangspunkt for andre spennende turmål til topper som
Svarthetta, Geithetta og Trollhetta. Området rundt hytta er dessuten meget barnevennlig. 

Jøldalshytta ble utbygd i 2005 med ny spisesal, nye hunderom, ny betjeningsavdeling og
nye rom til gjestene. Både utvendig og innvendig er det lagt vekt på tradisjonelle byggetekn-
iske løsninger. 

Hytta er betjent i påska og sommerferien. Resten av året er det mulighet for selvbetjent
overnatting. Hytta er låst med DNT-nøkkel utenom sesongen.
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Litt skjev i kroppsholdning-
en og med noe redusert
balanse. Men det værbitte,
brunbarkete ansiktet vitner om
et menneske som dyrker ute-
livet, noe som står i skarp kon-
trast til det livet han ble fore-
speilet for bare åtte, ni år siden.
Vi treffes på Stamnessætrin på
Nerskogen; han skal gå en ”lit-
en tur” på Refshuskollen.

Arild Krovoll bor på
Orkanger men har sterke røtt-
er til Rennebu.  Far Gunnar
vokste opp på Krovolla, og
Arild legger ikke skjul på at
han på mange måter føler seg
som rennbygg.” Jeg har mest
lyst til å bosette meg i
Rennebu”, sier han, ”jeg klarer
ikke å holde meg unna fjella i
bygda lenge om gangen. Det er
her jeg føler meg hjemme”.
Arild forteller at han egentlig
er best kjent med områda
rundt Agdenes og Ytre
Snillfjord. Fra hjemmet på
Orkanger er det ikke mange
minuttene å kjøre dit. For en
med uførepensjon, er det fakt-
isk slik at avstanden til
Rennebu er i lengste laget, en
uforholdsmessig stor del av
inntekta går til drivstoff. 

Men vi skal noen år tilbake
i tid. Arild Krovoll er liden-
skapelig opptatt av botanikk,
og utdanner seg innen faget.
På midten av åttitallet får han
stilling som museumsaspirant
ved Botanisk Hage på Tøyen i
Oslo. Den våren blir han ferdig
med hovedoppgaven, og ser
for seg en karriere som
botaniker. Det ”normale” karr-
ieresteget ville da ført til et
proffesorat etter en del år. Slik
skulle det ikke gå. Sykdom
innhenter ham, og et nærmere
femten år tabletthelvete
begynner. Valium beskrives
som et vanedannende lege-
middel, der en tidsbegrenset
dosering for voksne ikke bør
overskride 2,5 mg 1 – 3 ganger
daglig. Ved behandling på
sykehus, kan det i alvorlige til-
feller være behov for økte dos-
er i kortere perioder. Arild
spiser en neve valium til fro-
kost, lunsj og middag.
Forbruket er på 80 mg! Hver
dag! I femten år!  

Ny lege fører til endringer.
Etter et halvt år med gradvis
nedtrapping blir Arild kvitt

tablettene. Om det er som
resultat av den langvarige
bruken av valium skal være
usagt, men etter nyresvikt, fikk
han i fjor donert ei ny nyre.
Arild er åpen om sin sykdoms-
historie og føler seg ikke bitter
over skjebnen. Nå føler han
seg friskere enn på svært
lenge. Trangen til å komme seg
ut, beskriver han som ren tera-
pi. Det enkleste hadde vært å
sitte hjemme, motta trygd og
synes synd på seg selv.
Anbefalingen til mennesker
med problemer, fysiske som
psykiske, er å komme seg ut,
og da ikke nødvendigvis på
lange turer.  

Kystfolket skjønner ikke at
jeg vil til fjells om våren, sier
Arild. Det er kanskje noe und-
erlig at man etter en lang vint-
er ikke foretrekker å holde seg
ved sjøen i lavlandet.  Og han
starter gjerne vårturene ved
Terningheia i Ytre Snillfjord.
Han blir som de fleste av oss
lei av vinteren, han også. Men
snart må han tilbake til
Trollheimen, som han er så
glad i. Uttallige turer har det
blitt, både på Nerskogssida og
ved Iglfjellområdet. Turene er
vel dokumentert på egne
nettsider, der turbeskrivelser
og fotografier er lagt ut slik at
andre kan få tips og inspirasjon
til å legge opp sine egne ruter.
”Kongstanken min er å kunne
skaffe meg et levebrød av
nettsidene; turtips, fotos etc.
Men da følger vel gjerne opp-
drag med foredrag og kåseri og
slike ting, og min snøvlete
stemme passer nok ikke til
sånt”, sier Arild.  Mange års
sykdom har satt sine spor. Vi
anbefaler gjerne leserne å gå
inn på www.itrollheimen.net  -
for kunnskap om Trollheimen,
fjellturer og midt-norsk fjell-
flora.

Av Jan Inge Flå

Arild Krovoll er klar for å bestige
Refshuskollen. I sekken har han
alltid med seg en digital speilre-

fleks for å legge ut bilder på
www.itrollheimen.net

”Fjellfinn” – mot alle odds

Familie-
vennlig

turterreng i
Barnas

Naturverden
Fjellområdet heter Rams-

fjell og dette er et flott turom-
råde både sommer og vinter. I
området er det bygd tre sæle-
hus, ved Ramssjøen, Dam-
tjønna og Hævertjønna. Det er
oppmerkede turstier mellom
sælehusene. Sælehusene er
basert på selvhushold med
enkel standard og er åpne både
for dagsbesøk og overnatting.
Det er overnattingsplass til ca.
20 personer. Fiskemulighetene
i området er gode, og det selg-
es ett fiskekort for området
som omfatter over 50 fjellvann,
samt flere elver og bekker.
Barnas Naturverden er en del
av Trondhjems Turistfor-
ening. 

Det er utarbeidet eget
turkart over området, samt to
illustrerte eventyrbøker og
morsomme prospekt-kort.

Starter du turen ved
Heverfallsætra kan du også ha
mulighet til å kjøpe deg kaffe
og noe å bite. 

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

Båndtvangen i
Rennebu er fra
1.4. til 31.10.

Arild Krovoll går i sitt toogfemtiende år,
kaller seg selv fjellfinn, og ser – for de som
kjenner til livsløpet hans – uforskammet
sprek ut. 
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Berkåk, Sør-Trøndelag, 15. – 17. august 2008

kulturopplevelser 
for alle

Kirkekonsert med 
Gøran Fristorp og 
Rennebu Mannskor

Akustisk aften med 
Odd Nordstoga trio
Fredag 15. august
Samfunnssalen, Berkåk
kl. 22
- dørene åpner kl 21
Bill kr 280,-

Billettsalg:
Rennebu Turistkontor
tlf 72 42 77 05
Billettsalget starter 
10. juni

Åpningstider
Fredag 15. august kl. 11–20 
Lørdag 16. august kl. 10–18 
Søndag 17. august kl. 10–18

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

Informasjon
Rennebu Turistkontor
Telefon: 72 42 77 05
E-post: turistkontoret@rennebu.net

Rennebu Bygdearrangement as
Telefon: 72 42 77 48
E-post: kenneth@rennebumartnan.no
www.rennebumartnan.no

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

Onsdag 
13. august
Innset kirke
kl. 19
Bill kr 280,-

Billettsalg:
Rennebu
Turistkontor
tlf 72 42 77 05
Billettsalget
starter 10. juni



Finn frem fiskestanga...
Det er nok en gang klart for Norsk Ørretfiskefestival på Kvikne i dagene fredag 27. juni til
søndag 29. juni  - med større og bredere tilbud enn noen gang. 
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Program
Norsk

Ørretfiskefestival
FFrreeddaagg  2277..  jjuunnii
kl 19.00 Kvikne Fjellhotell Vinsmaking 
kl 20.00-01.00    Kvikne Samfunnhus 

FestivalTelt Stort lasershow og
skumparty  

kl 21.00 Kvikne Fjellhotell Fiskepub inkl. 
skrønekonkurranse.
Steinar Folde drar opp stemningen!
Musikk:Klutan (Vømmølmusikk)

LLøørrddaagg  2288..  jjuunnii
kl. 10.00Kvikne Fjellhotell Salgsboder åpner.
kl 11.30 Siste frist for påmelding.
kl 13.00 Trekning av soner.
kl 14.00 Ved Kvikne Camping 

Fiskekonkurranse starter.
kl 16.30 Avslutning fiskekonkurranse.
ca kl 17.00 Kvikne Fjellhotell 

Tryllekunstnershow v/Paul Rocks  
ca. kl 19.00 Premieutdeling
kl 20.00-02.00 Kvikne Samfunnhus 

Festivalscene.Rockekonsert med 
6 norske og internasjonale band.

SSøønnddaagg  2299..  jjuunnii
kl 12.00 Topptur TOS-turen. (Tolga Os 

Sparebank) Kaltberget.
Oppmøte: Statoil Kvikne

kl 12.00 Topptur pr. hest. Forhåndpåmelding 
Kvikne Fjellhotell

kl 13.00-18.00   Kvikne Samfunnhus 
Festivalscene 
Familiedag med aktiviteter for 
barna, skumparty. Grillmat.

HHeellee  ssøønnddaagg:: Gratis fiske i Kviknes elver 
og vann. Fri bomavgift. 
Frikort fåes ved Joker Kvikne og 
Statoil Kvikne

FFoorrbbeehhoolldd  oomm  ffoorraannddrriinnggeerr  
ii  pprrooggrraammmmeett..  FFøøllgg  mmeedd  ppåå

wwwwww..kkvviikknnee..nnoo

Medisin for
sjela - du får

den på Kvikne!

Kviknefjella er vennlige og innbydende,
og som skapt for opplevelser på hesterygg-
en. Arild Jensen jobber nå med skaffe seg
de erfaringene han trenger, for å sakte, men
sikkert, bygge opp et nytt kvalitetstilbud på
Kvikne. I sin spede begynnelse tar han med
små grupper på guidede rideturer etter
gjengrodde stier og pilegrimsleder i vakre
fjell.

Ridetilbudet er et samarbeid mellom
Orkelbogen Friluftsenter, Kvikne Fjellhotell
og Arild Jensen selv, med god hjelp av
nevøen Thomas Est. Friluftsenteret og hot-
ellet har gjestene, mens Arild har hestene.

Mennesket, hesten og naturen
Arild Jensen ser for seg en pyramide

med hesten og mennesket i bunn og natur-
en på toppen. Det er den komplette natur-
opplevelsen han sikter til. Selve drivkrafta
til Jensen er ikke penger, men det å utvikle
mennesker. Å hjelpe folk over livets kneik-
er. - På turene med hest i naturen kommer
jeg inn på folk på en helt spesiell måte. Jeg
og hestene er med på å gi mennesker
bekreftelse på seg selv og jeg får bekreftelse
tilbake. Naturopplevelsene gir en viktig
trygghet de kan ta med seg hjem.

Et tilbud for alle
Jensen legger vekt på at opplevelsene

han tilbyr skal passe for enhver. Han satser
på både lange og korte turer. Om folk har
lyst til å komme og se på hestene så er det
også et tilbud, mener han. - Det trenger
ikke å være den lengste turen som er den
beste. Det er ofte de små tingene som teller
mest, sier Jensen og smiler lurt. Spesielt stas
synes han det er å jobbe med barn og han
håper å kunne tilby noe som også kan
brukes innen undervisning.

Ildsjel på jakt etter gård
Som så mange andre er Arild stadig på

utkikk etter å få tak i en gård på Kvikne.
Sammen med nevøen, Thomas, drømmer
Arild om en skikkelig ranch, med portal i
oppkjørselen og oppkledning av gjestene i
beste stil for virkelig å gi dem den store
opplevelsen det er å tilbringe tid på Kvikne.
Målet er å få bygd opp sin egen ”Medicin
Ranch” der hestene, menneskene og natur-
en skal være den beste medisinen som
finnes!

Av Anne Folstad Hagen

Årets Ørretfiskefestival blir en av de mest omfattende
når det gjelder aktiviteter, og aktivitetene er lagt tilrette
for hele familien. Selve fiskekonkurransen blir arrangert
lørdag fra kl 14.00 til 16.30. Premieutdelingen blir kl
19.00, og siste frist for påmelding til konkurransen er kl
11.30 på lørdag.

Rødvinskveld
Fredag kveld arrangerer hotellet rødvinskveld, der det

er anledning til å smake på forskjellige vinsorter. Det vil
bli en representant fra vinbransjen som vil fortelle om de
forskjellige vinene som det blir smakt på. For sikkerhets
skyld tilbyr hotellet sine gjester gratis skyss denne kveld-
en! Meld deg på skyssordningen via nettsidene
www.kvikne.no. Da får du transport både til og hjem
igjen! Både skyss og rødvinskvelden krever påmelding,
da arrangøren er avhengig av et visst antall for at den skal
bli arrangert.

Konserter i Samfunnshuset
Nytt av året er at Kvikne U.L. arrangerer både

skumparty og rockekonserter i samfunnshuset. Mere om
dette opplegget finner du på neste side. 

Fiskepub
Fredag kveld er det som vanlig fiskepub på hotellet.

Steinar Folde drar opp stemningen, og det blir garantert
mange skrøner å høre. En god latter forlenger livet...

Det vil også bli livlig musikk ved "Klutan". De spiller
mye "vømmølmusikk", så er du tilhenger av denne mus-
ikkstilen, er fredagskvelden den rette for deg!

Topptur
På søndag har du mulighet for å være med på topptur

til Kaltberget. Det blir også arrangert topptur til hest for
de som ønsker det.

Egen festivalcamp
Ungdomslaget vil ha festivalcamp ved samfunnshus-

et, og der blir det både kiosk og matsalg.

Alt ligger tilrette for en minnerik helg på Kvikne!

Foto: Ida Marie Johnsen



Ørretfiske i Orkla og 70 fjellvann
Kanoutleie

Hytter, caravan og teltplasser

2512 KVIKNE - Tlf 62 48 41 04
camping@storeng.no

www.storeng.no
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Ørretfiske og Rock'n Roll!

Dette samarbeidet har i år endt opp med et større
arrangement ved bygdas samfunnshus.  Der settes det opp en
stor utescene samt 2 store telt, hvorav det ene skal brukes
som serveringstelt for øl, vin og mat.  

Fredag blir det arrangert et kjempestort laserlysshow med
DJ Arild, samt et skumparty der tusenvis av liter skum blir
pumpet utover publikum.  Dette er en ny form for underhold-
ning som har slått til over det ganske land og nå har det
kommet til Kvikne.

Lørdag kveld, etter fisking og premieutdeling, er det på
nytt et stort arrangement på den store utescenen ved sam-
funnshuset.  Seks norske og internasjonale band avholder en
stor rockekonsert som varer til klokka to om natta.  

Søndag er det familiedag med grillmat, rømme og speke-
mat ved samfunnshuset.  Der blir det mange aktiviteter for
barna.  De får blant annet en smaksprøve på det de eldre fikk
prøve på fredag, nemlig skumparty for de små.  Ut over dette
så presenterer Helge Støen en liten time med lokal under-
holdning fra scenen og dagen avsluttes med at tre av artistene
fra lørdag serverer smakebiter fra sitt program.  Det blir også
muligheter for "sumobryting", putekrig og masse mer for
barna.

I forbindelse med det utvidede programmet på årets ørret-
fiskefestival blir det opprettet en festivalcamp på treningsban-
en ved samfunnshuset.  Der kan de som vil slå opp sine telt,
ha sosialt samvær med gamle og nye venner og samtidig være
sikre på at de får med seg alt som skjer.  Selv om billetter selg-
es til hver enkelt dag så kan det være lurt av de på festival-
campen og også andre som vil på minst to av arrangementene
å kjøpe en festivalbillett som gjelder alle arrangementene ved
samfunnshuset. Da sparer man mange kroner som man hell-
er kan bruke på andre ting.  

Arrangøren vil også nevne at skulle været bli dårlig så
avholdes alle arrangementer ved samfunnshuset i det store
teltet.

Norsk Ørretfiskefestival har i år inngått et sam-
arbeid med Kvikne ungdomslag om en utvid-
else av festivalprogrammet.  Målsettingen har
vært å kunne gi et bedre tilbud til både bygde-
folk og tilreisende. 

Bevato Byggshop
Det æ bære å gjør det!  

BYGGEVARER OG TRELAST
UTLEIE - lift, loppe, jordfres, niv.kikkert m.m.

LOKALHÅNDVERK - treprodukter, lær, skinn m.m.
VEDSALG

HÅNDVERKERFORMIDLING

Kvikne Næringspark
Åpningstider: Mandag-torsdag 9-16  Fredag 9-17 Lørdag 10-14

Tlf 62 48 43 33 - Mob 91 60 80 89 - post@bevato.no - bevato.no

PPrrooggrraamm  
ffeessttiivvaalloommrrååddee  
ssaammffuunnnnsshhuuss

FFrreeddaagg  2277..  jjuunnii
kl 2000-0100 DJ Arild med laser- 

og  skumparty. Bill. kr 150,-

LLøørrddaagg  2288..  jjuunnii
kl 2000-0200 konserter fra 

storscenen.
Bill. kr 250,-

kl 2000 Hussto (fra Oppdal)
kl 2100 Katta Di' E' Schtögg 

(fra Bjugn)
kl 2200 Blitz Factory (fra Hedmark)
kl 2300 Virginia Creepers 

(fra Trøndelag/Bergen)
kl 2400 Shivt (fra Riga i Latvia)
kl 0100 Triosphere  (fra Trondheim)

SSøønnddaagg  2299..  jjuunnii
kl 1300-1800 Familiedag ved 

samfunnshuset.
Bill. kr 100,-/50,-
Grillmat, rømme, 
spekemat, aktiviteter for 
barna samt underholdning 
fra scenen

kl 1300 Helge Støen med lokale 
innslag

kl 1400 Skumparty for barna
kl 1500 Blitz Factory
kl 1600 Virginia Creepers
kl 1700 Shivt

Festivalcamping på treningsbanen
ved samfunnshuset med kiosk og
matsalg!

Festivalbillett selges og gjelder fra
fredag til og med søndag og koster
kr. 300,-

Kvikne U.L.  og 

27. juni - 29. juni 2008
Presenterer:

Fredag
Mega lasershow, gedigent skumparty.  

Lørdag
Rockekonsert med Hussto, Katta Di' E' Schtögg, Blitz

Factory, Virginia Creepers, Shivt og Triosphere.
Søndag 

Familiedag med aktiviteter for barn, servering av mat, 
underholdning fra scenen.

Alt dette ved Kvikne samfunnshus der vi også har:
Servering av øl og vin - Festivalcamp

Falck Kvikne - Soknedal
TELEFON 24 t. 905 74 741

Har du problemer på eller utenfor veien,
kommer vi gjerne og hjelper deg.

KK  VV  II  KK  NN  EE      NN  ÆÆRR  II  NN  GG  SS  PP  AA  RR  KK
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Har du husket Statoils
Sommerpass?

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

Jakt og fiske - Fjellturer
Selskap/bursdager - Bryllup

Nyoppussede og kjempefine leiligheter for utleie.

Guidet ridetur på Kvikne? 
Ta kontakt med Arild - mob 412 73 727

F E R I E O G F R I T I D

tlf 62 48 55 50

Coop Kvikne, tlf. 62 48 40 13

Velkommen til en trivelig
sommerhandel i butikken vår!

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

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

Post og Bank i butikk

Joker Kvikne - tlf 62 48 41 53

Åpningstider 9 - 18 (15)
Sommeråpent uke 27 tom uke 33: 

Fre 9-20 / Lør 9 - 18

Post i butikk

Turistinfo
på Kvikne

Også i år vil Danny
Cothren være på plass i
hytta ved Statoil  for å drive
turistinformasjonskontor.
Danny vil betjene kontoret
samtidig med at han tar
med seg deler av verkstedet
og utsalget av egne hånd-
verksprodukter. Dermed
kan du også få se at Danny
utfører sitt spesielle hånd-
verk - løvsagteknikk. 

Med bærbar pc og bred-
bånd vil han kunne gi
informasjon om det som
skjer på Kvikne og i de
nærmeste kommunene -
eller andre steder du har
spørsmål om. 

Danny er også en habil
fotograf, og han vil derfor
vise et utvalg av sine åre-
rundt bilder fra Kvikne.
Dermed vil en kunne få et
innblikk i hvordan Kvikne
fremstår til alle årstider.

Sommer på Vollan

Pass på å få med deg kult-
urarrangementene også denne
sommeren!

Åpner med konsert 
Vollan gård og Kvikne

nasjonalparksenter har
sesongåpning den 21. juni.
Dette vil bli markert med kon-
sertopplevelsen ”Grieg og
Vinje” i kapellet. Bestill billett-
er på forhånd hvis du kommer
langveis fra. Det blir mulighet-
er for å få kjøpt billetter ved
frammøte også, men ha forbe-
hold om at det da kan være
begrenset antall. Konsertene i
det unike kapellet på Vollan
trekker mye folk.

Boklansering
Arne Dag Østigaard fra

Tynset skal lansere sin bok
”Kongens Kopperverk” på
sesongåpningen 21. juni.
Østigaard er en utømmelig
kilde på gammel lokal historie
og er en levende forteller. Få
kan fortelle oss mer om berg-
verkshistorien i området enn
han. Østigaard vil ha med seg
noen eksemplarer for signering
og salg.

Midtsommerbål og ny bru
Om alt går etter planen vil

nyoppføringen av gamle
Vollan bru over Orkla være
fullfinansiert i løpet av somm-
eren. Det betyr at den gamle
skal rives og treverket plan-
legges brukt i bål på åpnings-
kvelden. Med ny bru og sam-
arbeid med vegvesenet for til-
rettelegging av miljørasteplass
ved Rv3 vil atkomsten til
Vollan bli sterkt forbedret.

Utleie av lokaler
Hele anlegget på Vollan

står disponibelt til utleie. Her
finnes ordinære møterom,
møterom med tekniske fasili-
teter, små og store rom for feir-
inger med servering, samt at
kapellet byr på mange mulig-
heter. Det er bare å ta kontakt
med Vollan for gode løsninger
og gode priser.

Servering
Gjennom hele sommerse-

songen er det mulighet for å få
servering av ymse slag på
Vollan. For større arrange-
menter har man et samarbeid
med Kvikne Fjellhotell og man
tilbyr alt fra kaffe og vaffel til

Vollan ligger fint til på andre siden av Orkla 
- under bratte Kvikne-fjell. Foto: Dagfinn Vold

Passet inneholder konkurranser, 
bilbingo, ordlek og 

masse andre spennende aktiviteter.

VVii  øønnsskkeerr  aallllee  eenn  ggoodd  ssoommmmeerr!!

Dagligvarer - Tipping
Bensin - Diesel - Propan

Gatekjøkken - Trådløs netttilgang

mer avanserte ting. Senteret
har en meget hyggelig somm-
ersjef som heter Kari-Anne
Wilberg Knutsen og hun tar

dere mer enn gjerne med på
omvisning på det flotte
anlegget fra fordums tid.

Av Anne Folstad Hagen

Plena på Vollan er i ferd med å grønnes, museet
blir gjort klart og sesongprogrammet er nesten
klart. Her er mange muligheter for både omvis-
ning, leie av lokaler og servering.

Ta kontakt - vi skreddersyr
ditt opphold!

Besøk våre hjemmesider 
www.kviknefjellhotell.no
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2512 Kvikne - Tlf 952 88 834/913 23 319

Bruktbilsalg
Km Salgspris

Nissan x-trail 2003 2,2 dci Sølv 132000 225000
Toyota Hi Ace 2005 D-4D Sølv 67000 159000
Toyota Hi Ace 2005 D-4D Sølv 80000 155000
Nissan Navara 2002 2,5 TDI Sølv 0 179000
MB 220 CDI 2006 2,2 Blå 41000 425000
Citroen Jumpi 2004 1,9 D Hvit 81000 85000
Mitsubishi SpaceW 4 wd 1999 2,0 Burgunder/Sølv 215000 82000
MB C 180 stv 1998 2,0 Blå 180000 79000
Citroen Jumpi 2006 1,9 D Hvit 65000 125000
Mazda6 stv 2006 2,0 tdi Blå 19000 250000
VW caravelle  10 set 1998 2,5 tdi Grønn 320000 89000
Audi A 4 qattro stv 1997 1,9 tdi Blå 220000 89000
Hyundai H 1 4 WD 2004 2,5 TD Hvit 119000 129000
Hyundai H 1 2002 2,5 TD Sølv 118000 75000
VW golf stv 1998 1,9tdi Burgunder 279000 68000
Toyota Hi Lux 2002 D-4D Svart 126000 165000
BMW 318 D 2003 2,0 Blå 106000 179000
Toyota hi ace 6 seter 1994 2,4 d Blå 195000 59000
BMW 525 1998 2,5 Tdi Blå 278000 125000
Toyota  Hiace 2005 D-4D Sølv 89000 152000
VW Transporter 2003 2,5 TDI Rød 120000 112000
Toyota Hiace minibuss  2003 D-4D Sølv 300000 128000
Ford Scorpio stv 1995 2,0 Svart 185000 35000
Peugeot 306 stv 1997 1,9 tdi Grønn 225000 55000
Skoda Octavia stv 2000 1,9 tdi Blå 105000 95000
VW Multivan 2003 2,5 Tdi Blå 110000 225000
VW Sharan/7 seter 2001 1,9 Tdi Blå 149000 165000
Peugeot 406 2003 2,0 Hdi Blå 153000 125000
Saab 9-5 2002 2,2 Td Svart 117000 199000
Mitsubishi Lancer 4Wd 1994 stv 1,6 Sølv 219000 39000
Toyota Corolla 2003 2,0 D4D Sølv 130000 159000
Mitsubishi L 200 Kombi 2001 2,5 tdi Blå/Sølv 150000 169000
Jeep Sherokee 2001 stv 2,5 TD Blå 62000 219000

Sommeråpent 
på fredag og 
lørdag fra 
1. juni - 31. august.

Fredag:
9.00-20.00  
Lørdag: 
9.00-18.00.

Søndag 15. juni: 

GRAUTDAG
butikken er åpen
fra 13.00-17.00.

www.coop-aa.no

• Revisjon

• Skatte og avgiftsrådgivning

• Bedriftsrådgivning

Inter Revisjon Orkanger AS
Adresse: Røhme Gård, 7300 Orkanger   

tlf 72 48 15 00
Adresse Rennebu: 

Postmyrvegen 19, 7391 Rennebu
tlf 72 40 23 39

E-post: orkanger@interrevisjon.no
www.interrevisjon.no
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Tlf 72 49 42 12

Kraftige blå/hvite lobelia ampler 
25 cm kr 225,-
20 cm kr 150,-

Vi har barlind, 
sypress, thuja 
i 2l potter kr 78,-

Gode tilbud på 
Grautdagen søndag 15. juni

Drivhuset bugner av sommerblomster
og ampler i mange farger og sorter

Åpningstider under vårsalget
Hverdager 9-18
Lørdag 9-15
Søndag 12-16

Sommerblomster

Berkåk 
tlf 72 42 54 40 
fax 72 42 64 60
Åpningstider:
man-tors 8-16
fre 8-18  lør 9-14

Gratis utlån av henger for hjemkjøring
GOD

SOMMER Plentraktor
Robust og pålitelig plentraktor med god
kapasitet. Motor med 12,5 hk og 97 cm
klippebredde og sentral høydejustering.
Finfordel gresset med bioklipp eller bruk
sideutkast. Oppsamler kan du få som 
tilbehør.

kr 1099000Sykkelstativ
for 4 sykler sort 
kr 49900

HH-Regntøy
Barn/voksne

trelast - maling
verktøy - ovner
tørrmørtel - 
motorsag

Kafesett Caprice
2 stoler og bord

kr 49900
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HandlaftingHandlafting

VVeellkkoommmmeenn  ttiill  vvåårr  llaafftteehhaallll  ppåå  BBeerrkkååkk!!

TTrraaddiissjjoonneellll  hhaannddllaaffttiinngg
--  eetttteerr  ddiinnee  eelllleerr  
vvåårree  tteeggnniinnggeerr!!

VVii  kkoommbbiinneerreerr  ooggssåå  
hhaannddllaafftt  oogg  bbiinnddiinnggssvveerrkk..

VVåårr  ssppeessiiaalliitteett::
--  ttiillppaassnniinngg  

eetttteerr  ddiinnee  øønnsskkeerr!!

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

unngå marerittet!

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no
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HHyytttteerr  i stav og laft

tlf 416 56 996

LLaafftteerr  ppåå  ggjjeennnnoommpprrøøvvdd
oogg  ttrraaddiissjjoonneellll  mmååttee,,

oogg  ttiillppaasssseerr  bbyyggggeett
eetttteerr  ddiinnee  bbeehhoovv..

NNeerrsskkooggeenn,,  77339933  RReennnneebbuu

...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.

Trykk-
impregnerte og 
sammenleggbare
fritidsmøbler

– ta kontakt med oss!
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Hold Rennebu rent!

Landbruket i Rennebu har i flere år holdt på med ryddeak-
sjoner. Slike ryddedugnader virker positivt, spesielt har det
blitt mange tonn med jernskrap til resirkulering. 
Når det gjelder landbruksplast, er vi stort sett flinke til å ta
vare på den i Rennebu. Men plasten kan fort bli et problem
hvis den blir hengende igjen i trær, gjerder og lignende.
Derfor oppfordrer vi alle til å plukke opp rundballeplast og
annen plast fortløpende og levere den til gjenvinning. 
Berkåksmoen tar fortsatt imot jernskrot og ren landbruksplast
(ikke pressgarn) gratis, de har åpent på torsdager fra kl 12 -
19. Vi oppfordrer alle til å benytte denne muligheten, det
”gjør så godt” for kulturlandskapet vårt.

Fortsatt trivelig våronn! 
Rennebu bondelag, Rennebu bonde og småbrukerlag og

Rennebu kommune. 

STENGING AV 
GAMLE NERSKOGSVEIEN VED STOBRUA
Gamle Nerskogsveien blir stengt ved Stobrua i perioden
25.august til 20.september 2008. Ny bru skal bygges.
Veien fra Granasjøen og fra Grindal opprettholdes som van-
lig fram til Stobrua. 
Dersom privat vei over Løvåsen benyttes som omkjøring, må
bompenger betales på vanlig måte.
Det vil også bli utført forberedende arbeider på brua i juni
med stenging i perioder på max 30 min.
Stengingen blir skiltet ved Granasjøen og på Grindal.

Spørsmål rettes til Rennebu kommune tlf 72 42 81 00

Hjemmehjelp-SKO 6190
Det er ledig 50% fast stilling som hjemmehjelp innen
hjemmebasert pleie og omsorg. Stillingen innebærer for-
trinnsvis arbeid på hverdager, men det kan på sikt bli aktuelt
med noe helgaarbeid.  Ønsket kompetanse: omsorgsarbeid-
er, men også andre oppfordres til å søke.
Stillingen forutsetter bruk av egen bil, som godtgjøres iht. 
regulativ.
Avlønning etter gjeldende avtale. Tiltredelse 1. september.
Nærmere opplysninger om stillingen kan fåes ved 
henvendelse til Gry Mari Røe, tlf 72 40 25 05.

Søknad sendes: Rennebu kommune, Rådmannen, Berkåk,
7391 Rennebu.
Søknadsfrist: 10. juni 2008.

Skuvseng
er det noen som har ei seng å selge oss.
Hilsen beborne på Helsesenteret Nordstuggu

Leilighet ledig for utleie
Det er ledig leilighet i omsorgsboligen på Berkåk.
Leiligheten er på ca. 47m2 + bod.
Husleie er på kr. 3.852,-  + strøm. Det kan søkes om bostøtte.

Nærmere opplysninger og søknadsskjema fåes ved henvendelse til
Hjemmebaserte tjenester, tlf 72 40 25 05, 72 40 25 30. 
Søknad sendes: 
Rennebu kommune, Hjemmebaserte tjenester, 7391 Rennebu.
Søknadsfrist 15.06.08

Rennebu kommune
Kunngjøringer

KUNNGJØRINGER

Velkommen til
“Kulturbeite” på Håggåsætra i Gisnadalen

Jazzkonsert
Jon Pål Inderberg og Henning Sommero

Søndag 10. august kl 14.00
Inngang 150,-/barn under 15 år 50,-

w
w
w
.
r
e
n
n
e
b
u
.
k
o
m
m
u
n
e
.
n
o

Rypejakt og Reinsjakt på
Haugasætra.

Søknadsfrist for jakt er 15. juni.
Søknad sendes til Roger Skamfer,
Trondskogveien 12, Berkåk, 
7391 Rennebu

Program Grautdag på Å
søndag 15. juni
-  åpning 13.30
-  sang v/Meldal barneteater
-  Meldal skolekorps
-  kaffebar i Å-stuggu
-  utstilling Å-skole; skolen si historie
-  stafett
-  søndagsåpent Å-bua og Å-gartneri

Varsel om regulering
I henhold til plan- og bygningsloven
§27-1 kunngjøres det herved at det er
igangsatt arbeid med reguleringsplan
for deler av Berkåksmoen, gnr 62, 
brn 6 og 203 i Rennebu kommune.
Området vil bli regulert til grustak, 
for senere å bli landbruksområde.
Spørsmål om, og merknader til plan-
arbeidet rettes til rådgiver 
Kjell Nygård, Vikelvfaret 4, 
7054 Ranheim, 
tlf 73 95 10 13 innen 1. juli i år.

Takk for all oppmerksomhet på 
80 års dagen min.

Jon Reitås

Årsmøte i Bedriftsskirennet
avholdes 17. juni kl 19.00 på KVO.
Vanlige årsmøtesaker.

Styret

Trimturer for alle og enhver!
Rennebu Idrettslag vil i år arrangere
fem merkede trimturer, noen av turene
egner seg for rullestol og barnevogn.

Turene i år er:
1. Gruva til Stallan, Berkåk
2. Tørset til Eggasætra, Ulsberg
3. Buan til Storvollan, Nordskogen
4. Næverdalen til Øyasæterdalen, 

Innset
5. Minillkroken til Svartdalssætrin, 

Nerskogen
Rutebeskrivelser og kart bli å finne på
Turistkontoret og 
Berkåk Veikro og Gjestegård.
Turene er merket fra 15.05 til
15.10.2008

Hjertelig takk for all 
deltagelse ved Paul Bjørnstads 
begravelse. Takk for pengegavene til
Ambulansetjenesten i Rennebu.

Gerd og Vidar Bjørnstad m/fam 

Hjarteleg takk for omsorg og hjelp
Astri fikk i den siste tiden, og for
blomster, pengegaver og deltagelse i
begravelsen.

Ingeborg og Martin Skjerve

Budeia
12. juni kl 19.00.
Start v/KRK. Påmelding fra kl 18.00, 
kr 100,-. Oppvarming med FYSAK 
kl 18.30. Oppfordrer til utkledning!
Muligheter for pizzabuffet på Berkåk
Veikro etter løpet, kr 89,-.

Arr. Friidrettsgruppa

Dugnadsinnsats 
under Rennebumartnan?
Nærmere 1000 personer  i 35 lag og organisasjoner 
bidrar med en enestående dugnadsånd og frivillig innsats 
under hver martna. 
En del personer er ikke tilsluttet noe lag eller organisasjon, 
men kunne gjerne tenkt seg å bidra. Er du en av dem?

Meld deg gjerne som frivillig under
Rennebumartnan 

ved å kontakte Rennebu Frivillighetssentral tlf 72 42 62 64 eller
917 31 174 eller send en epost til: dugnad@rennebumartnan.no 

så skal vi se om vi finner noe som passer for deg!

Bygdetundag på Haugen Bygdetun 
søndag 22. juni

(med forbehold om små endringer)

kl 15.00 Museet åpner og det blir ”liv” i husa – med spinning,
veving og annen husflid. I tillegg orientering om 
urtedyrking, samt demonstrasjoner og salg. Vi håper 
også at smeden er på plass ved stallveggen.

Kl 15.00 FYSAKMARSJ starter fra Voll til Haugen
Kl 15.45 Åpning av Bygdetundagen og musikk av elever ved 

Kulturskolen, ved lærer Jeanette Paulsen
Kl 16.00 Vinjeproduksjoner med Vinjespelet 

”Ved Rondane/Budeiene på Helaksstøl”. 
Magne Sjævesland som Vinje, og Tone Jorunn Tveito
sang og Hilmar Kristoffersen piano.

Kl 17.00 Kaffepause med muligheter for kjøp av mat, - natursti
og nummersalg

Kl 17.45 Musikk av elever ved Kulturskolen, 
ved lærer Jeanette Paulsen

Kl 18.00 Kåseri ved Kristina Kaasa Moe, som nylig ble tildelt 
Det Kongelige Norske Selskaps minnemedalje i gull 
for sin innsats for Prestgardslåna på Melhus

Etter kåseriet avsluttes bygdetundagen med premieutdeling og 
trekning på lotteri.

Annonsen er betalt av Gjensidige Oppdal-Rennebu Brannkasse
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Innspill til ny 
kommuneplan

Kommunestyret har vedtatt
at kommuneplanen skal revid-
eres og Rennbyggene og andre
interesserte har fram til 27. juni
frist til å gi sine innspill.
Kommuneplanen består av en
samfunnsdel og en arealdel.
Arealdelen består av et kart
som med tilhørende bestemm-
elser er juridisk bindende for
arealbruken og dermed er et
middel for å nå målsetningene
i samfunnsdelen. 

Gjeldende kommuneplan
er utgangspunkt for arbeidet
fram mot en plan som skal
gjelde for perioden 2009-2020.
I arealdelen skal behovene for
vern og utbygging samordnes
og kommunen må her for-
holde seg til rammene som
staten har lagt (regelverk, ret-
ningslinjer og lignende) samt
føringer fra regionale myndig-
heter som Fylkesmannen,
Vegvesenet o.a.   

Nå i den første fasen har
kommunen utarbeidet et for-
slag til planprogram med tema,
områder og problemstillinger
som skal være i fokus og utred-
es nærmere og gi et beslut-
ningsgrunnlag for å vedta den
nye Kommuneplanen. I hør-
ingsforslaget til Planprogram
er følgende tema foreslått:

• Blilyst/Bolyst (videreut-
vikle Rennebu som et godt
sted å være for beboere og
besøkende)  

• Ungdom (tilrettelegge
botilbud og fritidsaktiviteter) 

• Samferdsel (fremtidig E6-
trase – premissgiver for
Berkåks utvikling, trafikksikk-
erhet og tilrettelegging for Rv3
og Rv700, kommunale veger,
opprettholde jernbanetilbudet) 

• Kommunesenteret -
stedsutvikling (lokalisering av
sentrumsfunksjoner og detalj-
handelen)        

• Boligområder (attraktive
tomter der folk ønsker å bo), 

• Næringsutvikling (til-
rettelegge for eksisterende og
nye næringer) 

• Fritidsbebyggelse (fortett-
ing/utvidelse/områder, infra-
struktur/oppgraderinger)         

• Hensynssoner (grense-
gang mellom utbyggingsareal-
er og utbyggingsfrie områder)

• Landbruk (hvordan opp-
rettholde aktiviteten, hensyn
og krav ved industriprega pro-
duksjon) 

• Reindrift (Avklare mulige
konflikter i forhold til utbygg-
ingsområder) 

• Risiko- og sårbarhetsana-
lyse (samfunnssikkerhet og
beredskap) – Er obligatorisk. 

• Grønn energikommune
(Energi- og klimaplan, energi-
omlegging for reduksjon av
utslipp)

• Organisasjonsutvikling
(Optimalisere forvaltningen og
tjenesteproduksjon) 

Det er tatt sikte på sluttbe-
handling i kommune-styret i
mars 2009.  

Spørsmål vedrørende plan-
arbeidet kan rettes til plankon-
toret v/Håvard Stensønes på
72 42 81 62, evt. post@plan-
kontoret.net.

Innspill til planprogrammet
og kommuneplanen sendes
Rennebu kommune innen
27.06.08.

På ettermiddagen den 21. mai var
alle foreldre ved småbarnsavdel-
ingene Kammerset og Litjstuggu
ved Vonheim barnehage utfordret
til å stille på dugnad. 

De tok utfordringen på strak arm, og
stilte med 21 foreldre! Det var beising, mal-
ing og raking som stod på planen. Og med
dette oppmøtet og innsatsviljen var jobben
gjort på noen timer. Etter en solid arbeids-
økt ble det kaffeservering. Foreldrene stilte
selv med nybakte kaker og kaffe. Så all
hyllest til en positiv og engasjert foreldre-
gruppe som bidrar til trivsel for barn og
voksne, og som vil barna sine det aller
beste. Og det beste av alt var at vi tror at
alle hadde en trivelig kveld. Så stor TAKK
til dere foreldre som tok dere tid en hektisk
vårkveld! Takk også til foreldrekontaktene
som drog det hele vel i havn.

Med hilsen 
for Vonheim barnehage
Gjertrud og Oddny Anita
pedagogiske ledere

Vårpuss ved Vonheim barnehage

Gjennom FORUT`s
barneaksjon har barna på
Nerskogen barnehage i april
blitt kjent med Vasana på fem
år som bor i slummen i hoved-
staden Colombo på Sri Lanka.

FORUT`s barneaksjon er et
opplegg som skal gi barn i
Norge større forståelse og inn-
sikt i andre levekår enn sine
egne og en tro på at det nytter
å hjelpe andre til å få en bedre
framtid. FORUT sender salgs-
artikler og basargevinster til
barnehagen.

Barna har vært med på et
aktivitetsopplegg i 4 uker, der
vi kan nevne at de bl.a har sett
en film fra hjemstedet til
Vasana, sunget sanger, lest
historier som er hentet fra
hverdagen til Vasana og sam-
talt om disse. I filmen ble barna
kjent med både skilpadder og
elefanter som de senere sam-
talte om og formet i hvitleire.
De ble vist fram på en liten
utstilling salgsdagen. Gjennom
aktivitetene har de fått innblikk
i en fremmed kultur, og
hvordan levekår andre barn
vokser opp under. 

Vi har ivaretatt barns med-
virkning ved at barna har del-
tatt i aktivitetene, forberedels-
ene, gjennomføringen og opp-
summeringen av salgsutstill-
inga. Her kan nevnes at alle
har bakt muffins og noen har
hjulpet til med å dekke kaffe-

bord. De eldste førskolebarna
fikk noen flere oppgaver, bl.a å
legge salgsartiklene på et eget
bord, sette på prislapper og
dele inn artiklene i prisgrupp-
er, skrive dette på data og
henge opp foran varene og
lage i stand basarbord. Videre
deltok de med å selge basar-
lodd, dele ut basargevinster og
telle opp pengene som kom
inn.

Etter mange aktiviteter og
forberedelser kom endelig
dagen for salgsutstillinga,
28.april. Det var mange spente
barn som ventet besøk i barne-
hagen. Både foreldre, søsken,
besteforeldre og skoleelevene
var invitert. Barna deltok med
litt sang, og de viste at de
kunne telle til 5 på singalesisk. 

Vi synes det var veldig god
oppslutning om salgsutstill-
inga og basaren, og slutt-
summen kr. 2217 er sendt til
FORUT. Dette er vi meget for-
nøyde med og barnehagen vil
takke alle som bidro.

Hilsen fra barn og voksne i
Nerskogen barnehage

Venn med Vasana fra Sri Lanka Kulturskolen med CD-innspilling
Åtte elever fra Kulturskolen i Rennebu har gjort
opptak til CD. 

Noen av de eldste piano-elevene, og de eldste sangelevene
ved Kulturskolen har vært i studio til pianolærer Arild og spilt inn
noen sanger. Det var en spennende opplevelse, ikke minst det å
høre resultatet etterpå. Sangene på cd´n er balladene Don't know
why, Desperado, The water is wide og Foolish games. 

Sluttproduktet har blitt en cd, og artistene hadde
"Releaseparty" for cd'n sin i kantina på ungdomsskolen i forrige
uke. Der ble alle balladene fremført, og sanglærer Jeanette
Paulsen kunne fortelle at hun er stolt av det elevene har presert.
De har øvd skikkelig målbevist mot opptakene, og artistene
kunne også fortelle at de var meget godt fornøyd med resultatet. 

Hvor cd´n blir tilsalgs er ennå ikke klart, men artistene kunne
fortelle at de vil gjøre fremstøt for å selge cd´n. Det går også å høre
innspillingene på nettsiden til kulturskolen - www.kulturskolen-
rennebu.no

Veronica Almskår, Ingrid Bruholt, Eirik Thorsen, Maren Grøtte,
Torunn Ramsem, Oda Tørset Holm og Ingunn Rise.

SæterZurr
Kulturskolen i Rennebu arrangerer 10. juni sin årlige vårkonsert på Håggåsetra i Gisnadalen. Arrangementet har fått navnet

”SæterZurr” og er lagt opp som en vandrende ”kulturopplevelse.” Elevene i Kulturskolen vil opptre fra ulike ”scener” på og omkring
setervollen, -  i fjøset blir det utstilling. Publikum vil bli delt inn i grupper og skal vandre mellom de ulike opplevelsene. 

I og med at flere ”scener” vil være i aktivitet samtidig, ligger det an til mange spennende inntrykk denne ettermiddagen. Kanskje går
”det i surr” for både aktører og publikum?  Noen overaskelser vil det nok helt sikkert bli…

Om det skulle bli mange inntrykk og oppstå ”SæterZurr” for noen, er det lagt inn en pause der det vil bli mulighet til å roe seg litt
ned. I pausen blir det salg av ”kaffe og brød.”  Kulturopplevelsen avsluttes med konsert med Jazzmazzørene. Et kjent ”gladjazzband”
som vil spille svingende rytmer utover setervollen. Arrangementet vil foregå utendørs, og publikum oppfordres til å kle seg deretter.
Den som måtte ha behov for det, - bør ta med ”bærbart” konsertsete. 

Hvordan finne fram?  Du finner lettest fram ved å ta av E6 ved Kløftbru, - 2 km sør for Ulsberg. Etter ca.3 km tar du av ”Gamle
Kongevei” og følger skiltinga mot Gisnadalen. Ved det innerste gardstunet fortsetter du ca.1 km på en bomvei. Her, - like ved veien,
finner du setervollen. Kjør forbi og følg skilting for parkering! 
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RReennnneebbuummaarrttnnaann – et kjempestort puslespill med mange kjente biter, men også en del nye som skal legges
hvert år,  slik beskriver Kenneth Teigen jobben som martnassjef. En jobb han for øvrig har hatt siden 1997. Så er det

jo helt uttrolig at vi både har klart å beholde interessen blant utstillere, dugnadsånda og ikke minst publikumsinteressen for
Rennebumartnan i så mange år da!

I år det 23. gangen vi arrangerer martna i Rennebu, og martnaskomiteen har i lang tid jobbet med årets arrangement, eller pusle-
spillbiter om en vil. Nye biter i puslespillet blir det av hvert årlig tema, som i år er varige verdier, og at vi hvert år prøver å forbedre
arrangementet. Dessuten skal vi gjøre stadig nye ting på kultur og underholdningsfronten, så vi har hvert år mye å ta tak i. Og uten en
fantastisk martnaskomite, temakomite, teknisk personell, kjøkkenfolk osv. og ikke minst dugnadsfolkets serviceinnstilling, ja så hadde
vi aldri verden fått dette til på den profesjonelle måten vi faktisk gjør. Samtidig må jeg skryte av mange av de som stiller ut hos oss også.
Mange av dem engasjerer seg i videreutviklingen av Rennebumartnan, og kommer årlig med kreative forslag både til forbedringer og
aktiviteter under Rennebumartnan. Og med så mange flinke og engasjerte folk på laget, er jeg sikker på at vi får til et kjempearrange-
ment også i år. Hele dette apparatet med motiverte mennesker representerer jo varige verdier i seg selv, sier en takknemlig martnassjef.

Tema 2008:

varige verdier
Det ypperste av håndverk 

Rennebu ligger midt i en
region med god tradisjon for
godt håndverk - håndverk av
varig verdi. Nabokommunene
er i år utfordret til å levere sitt
bidrag til en utstilling av det
ypperste av håndverk gjennom
tidene. 

Skattekammer og Evig din 
Årets produktkonkurranse

for utstillerne vil by på en
spennende og utvidet opplev-
else i år. Utstillerne er i år
utfordret til å stille ut et pro-
dukt de har et spesielt forhold
til - som har en varig verdi for
dem. Og de skal gi publikum et
innblikk i historien som førte
til dette unike produktet.

Fesjaan -08 har i år fått titt-
elen Evig din. Hva som skjuler
seg bak den, kan du bare glede
deg til å oppdage. For å pirre
nysgjerrigheten litt, kan vi bare
nevne hesjestaur med Selbu-
strømper, blåbordet fra
Håmmåra, en brudekrone og
et vakkert speil. 

Leireliv - varige verdier
Norske keramikere vil

glede publikum med en stor og
variert utstilling. I tilleg vil de
skape et herlig leireliv for alle
som vil prøve seg på forming
og dreiing i leire. 

Design ditt eget teppe 
Utstiller Ledaal Teppevev-

eri inviterer publikum til en
konkurranse der du får designe
ditt eget teppe, og vinneren får
vevd sitt teppe av Ledaal.

Redesign 
- i skuddet for tiden 

På årets martna kan du
melde deg på kurs i redesign.
Ingunn og Svanhild fra design-
markedet Sukker vil være vei-
ledere for deg som ønsker å
jobbe i en kreativ prosess der
det skapes nytt av det gamle.  

Har du en kjole som ikke
sitter helt som den skal, men
som du ikke kan kvitte deg
med fordi stoffet er så fint?
Eller en yndlingsbluse med en
teflekk midt på magen? Eller
hva som helst? Nå har du
sjansen til å slippe deg løs med
nål og tråd og skape noe nytt
av det gamle. Alt du trenger er
et minimum av sømkunnskap-
er og et åpent sinn.  

Nærmere info finner du i
Martnasavisa som kommer ut i
starten av august. 

Ung skaperglede 
I fjor hadde martnan stor

suksess med Barnas torg for
skaperglede. Konseptet vil i år
bli videreført under navnet
Ung skaperglede. Janne Eggan
er en kjærkommen forsterk-
ning i arbeidet med å utvikle
tilbudet med levende håndverk
for barn og unge på Rennebu-
martnan. Fredagen i martnan
vil aktivitetene i stor grad dreie
seg om keramikk. I lavvoen
hvor Ung skaperglede foregår
vil Fryd Keramikk gi de yngste
muligheten til å dekorere sin
egen kopp, som da vil bli et
minne med varig verdi fra
Rennebumartnan 2008.  

Årets fylkeskunstner:  

Marte Huke
De to siste årene har

Rennebumartnan hatt med
årets fylkeskunstner i forbind-
else med martnashelga i august.
I fjor var det danseren Ingeborg
Trelstad, i 2006 var det artisten
Siri Gjære og i år er det altså
lyrikeren Marte Huke. Marte
Huke er oppvokst på Ler i
Melhus. Hun er ei aktiv dame
med bakgrunn både fra miljø-
bevegelsen og antirasistisk
arbeid. Hun har vært elev ved
Skrivekunstakademiet i Bergen
og har studert litteratur ved uni-
versitetet i Gøteborg.

Marte Huke satser bevisst på lyrikken som uttrykksform og
debuterte med samlingen ”Delta” i 2002. I samarbeid med gruppa
Krøyt har forfatteren opptrådt med et program der det er satt
musikk til deler av teksten i ”Delta”.

Vi gleder oss til å treffe årets fylkeskunstner og ønsker henne
hjertelig velkommen til Rennebu i august.

— Vi vil nok en gang ha en
spennende salgsutstilling å til-
by et kvalitetsbevisst og kjøpe-
sterkt publikum. Ved fristens
utløp 1. april var det 280 søkere
til de ca. 150 plassene vi har, så
vi i komiteen som skal ta ut de
150 har en krevende men
interessant jobb, sier Kenneth.
Det blir mange og gjerne lange
møter når 280 søkere skal
reduseres til 150, og både
kvalitet, mangfold, kontinuitet
og fornying skal vurderes, men
som regel blir vi enige til slutt.
Av de 150 i år er det ca. 20 nye.
Tallet på nye har variert mell-
om 10 og 20 de siste åra, et
antall vi i hvert fall synes er
passende. Skal vi nevne en
”varegruppe” som det i år er
blitt flere av, så må det bli
egenproduserte klær. Ellers
tror jeg det som vanlig er både
variert, kvalitetsmessig bra og
at det blir noe å finne for en
hver smak.

Så i år blir det spennende å
se hvordan folk vil ta i mot
både utstillere, årets konserter
og kulturtilbud, sier Kenneth
på vegne av martnaskomiteen,
som enda ikke har lagt ferdig
alle bitene i årets puslespill. På
spørsmålet om publikumsopp-
lutning, sier han at det er like
spennende hvert år, men det vi
vet av besøkende så langt, er at
det på martnaslørdagen
kommer en busslast med
norskamerikanere, som blant
alle muligheter i Norge, altså
prioriterer et besøk på årets
Rennebumartna, og vi lover å
forsøke å gi både dem og alle
andre en opplevelse av varig
verdi.

Norges ledende salgsutstilling

OOnnssddaagg  1133..
aauugguusstt  kkll..  1199 er
det klart for den
årlige kirkekon-
serten. Med
Gøran Fristorp
og Rennebu
Mannskor – i
konserten med
tittelen, ”men
går jag över
ängarna” invi-
terer Maj Britt
og resten av
martnaskomite-
en til nok en stor
kulturopplevelse
i Innset kirke. I
all hovedsak er
dette en solo-
konsert med
Gøran Fristorp,
men da det ble
mulig for oss å la et kor
akkompagnere på noen av
sangene, spilte vi ballen over til
Rennebu Mannskor – og de
tok selvsagt utfordringen på
strak arm.

Gøran Fristorp har vært en
av Skandinavias største vise-
profiler siden 1970-tallet. Nå i
vår er han nok en gang
plateaktuell med sitt nye
soloalbum: ”Min lyckas hus”,
som har fått meget gode krit-
ikker! På albumet har han med
seg tre kjente unge kvinnelige

svenske og norske stjerner i
duetter: Marian Aas Hansen,
Herborg Kråkevik, og Helen
Sjøholm. Sistnevnte er vel blitt
”verdensberømt” i Norden for
sin rolle i filmen ”Så som i
himmelen” og med filmens
store hit ”Gabriellas sång”.
Men denne kvelden i Innset
kirke akkompagneres altså
Gøran Fristorp av 30 spenstige
karer fra Rennebu under sin
musikalske leder Ann Kristin
Haugerud.

Kirkekonsert med
Gøran Fristorp og

Rennebu Mannskor

Akustisk aften med
Odd Nordstoga trio

OOdddd  NNoorrddssttooggaa - vokal,
trekkspel, munnspel og gitar
TThhoommaass  TTooffttee - kontrabass,
banjo og vokal
DDaanniieell  SSaannddéénn--WWaarrgg -
fele, hardingfele, banjo,
moraharpe, munnharpe og
vokal

FFrreeddaagg  1155..  aauugguusstt  kkll..  2222
entrer Odd Nordstoga,
Thomas Tofte og Daniel
Sandén-Warg scenen i
Samfunnssalen – og selv om
det har vært godstemning
før på akustisk aften, så tror
jeg at også disse karene klarer å få til det mener Maj Britt, og med
alle de kjente sangene Odd Nordstoga har gitt ut de siste åra, så
må det vel bli litt allsang også. 

Billetter til kirkekonsert og akustisk aften legges ut for salg på
Rennebu Turistkontor 10. juni.

Kultur og underholdning
Maj Britt Svorkdal Hess er

den i martnaskomiteen som
har hovedansvaret for kultur
og underholdning både før og
under selve martnan. En
spennende og utfordrende
oppgave mener hun, for kultur
og underholdning er blitt en
svært viktig del av Rennebu-
martnan. 

Det hele innledes med
kulturkveld i Rennebuhallen
søndag 10. august. Her er ikke
alle detaljer klare enda, men
det jobbes med å få til en vari-
ert og rikholdig kulturkveld
med både lokale og regionale
artister. Deretter går det slag i
slag hele uka forteller Maj Britt.

Variert kulturtilbud
Når det gjelder kulturpro-

grammmet på martnasområd-
et under selve martnasdagene
er Maj Britt litt mer hemmelig-
hetsfull. Men mye fint å glede
seg over for både store og små,
ja det lover hun allerede nå.
Og vi i Rennebu Nytt får helt
på tampen av intervjuet ut av
henne at det blir en konsert på
lørdag med Fotveita Bruktjazz,
og en konsert med Soulmates
på søndag. 

Men fremover får dere
holde dere oppdatert på nett-
stedet www.rennebumart-
nan.no – og ca. 6. august
kommer årets Martnasavis i
posten –  så da presenteres det
endelige programmet for
Rennebumartnan 2008, sier
Maj Britt - som på vegne av
Martnaskomiteen ønsker alle
velkommen til årets martna.
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Brattset
Kraftverk
Kraftutbygginga i Orkla og

Grana består av fem kraftverk
med en samlet årsproduksjon
på 1.250 millioner kilowattim-
er. To av kraftverkene, Grana
og Brattset, ligger i Rennebu
kommune. Brattset er det
største av de fem kraftverkene
som utbyggingen omfatter,
med en årlig produksjon på
400 mill kwh. Brattset kraft-
verk, som ligger mellom
Ulsberg og Berkåk, utnytter
fallet på 273 meter i Orkla
mellom Storfossdammen og
Brattset. Fra Storfoss-dammen
ledes vannet gjennom en 17
km lang tilløpstunnel fram til
kraft-verket ved Bratsett, og
gjennom en kort avløps-tunnel
ut i Orkla. Anleggs-arbeidene
ved Brattset kraftverk tok til
høsten 1979, og det første
aggregatet ble satt i drift i
oktober 1982. Det andre
aggregatet var driftsklart i
november samme år. Hvert av
de to aggregatene er på 40
MW, og i et middelår forventes
produksjonen å bli  400 milli-
oner kWh (400 GWh).

Orkla er en av Trøndelags
lengste og mest vannrike elver.
Den har sitt utspring i Store
Orkelsjø og utløp ved
Orkanger i Orkdalsfjorden.
Kraftverks-anleggene ligger
innenfor kommunene Tynset,
Rennebu, Meldal og Orkdal.

Omvisning i Brattset
Rennebu Turistkontor til-

byr, i samarbeid med Kraft-
verkene i Orkla, omvisning i
Brattset kraftverk. Omvis-
ningen starter med en lysbilde-
serie, som forteller litt fra
utbyggingen og hvilke kon-
sekvenser en slik utbygging
har for lokalsamfunnet.
Lysbildeserien kan kjøres både
på engelsk, tysk og norsk. Etter
å ha sett lysbildene, tar vi turen
inn i selve kraftverket. En slik
omvisningsrunde tar ca. 11/2 -
2 timer. Omvisningen kan til-
passes på ulike måter, både
tidsmessig og innholdsmessig,
dersom dette er ønskelig.

Informasjon og omvisning
kontakt Rennebu Turistkontor,
tlf 72 42 77 05

Flere tilbud fra Rennebu
Turistkontor finner du på
www.rennebu.net

Hvor er 
hva?

RReennnneebbuu  BByyggddeettuunn  //
HHaauuggeenn  GGåårrdd

En gammel gård med 6 hus
i et tun. Husene står på sin
opprinnelige plass, og innbo
og redskaper er fortsatt på sine
vanlige plasser. Det er litt
usikkerhet omkring hvor
gammel gården er, men den er
første gang nevnt i forbindelse
med Svartedauen (ca. 1350). 

Åpningstid:
1/7 – 15/8: Søndager kl.

12.00 – 17.00 – ellers etter
avtale.

Bestilling: Turistkontoret,
tlf 72 42 77 05
Arrangement på Haugen
22.06. Bygdatundag

GGaammmmeellbbuuaa  
Gammelbua var i drift fra

1871 og helt fram til 1970. Det
gamle interiøret, og et stort
vareutvalg er godt bevart. Det
finnes regnskap og arkiv fra
hundre års drift, og en utstill-
ing som viser hvilken rolle
”bua” spilte i lokalsamfunnet.

Åpningstid:
1/7– 15/8: lørdag-søndag kl.

12.00 – 17.00 – ellers etter
avtale.

Bestilling: Turistkontoret,
tlf 72 42 77 05

SSkkoolleemmuusseeeett
Like ved Gammelbua ligger

gammelskolen på Voll. Her

kan du se utviklingen fra
bygdeskolens start og fram til i
dag, gjennom en utstilling av
forskjellige hjelpemidler og
utstyr.

Åpent etter avtale 
Bestilling: Turistkontoret,

tlf 72 42 77 05

NNeerrsskkooggssmmuusseeeett
Museet består av ei gammel

seterstue, seterfjøs, slåttestue
og høyløe. Alt med en del inn-
bo og utstyr på plass. Her finn-
es også ei nybygd jordgamme,
bygd etter samme modell som
samene i Trollheimen brukte.

Åpent etter avtale 
– kontakt Jostein Fjellstad,

tlf 473 28 305

Rennebu Bygdemuseum gir deg glimt inn i fortiden

Ny informasjonstavle i
Nåverdalen

Den 8. mai i år ble den nye informasjonstavla i Nåverdalen offisielt
avduket og åpnet for pubilkum. Det er mye interessant lokalhistorie knyttet
til dette området, og på den nye informasjonstavla kan publikum lese både
om kamphandlingene i 1940 og om smelthytta og gruvedrifta i området. I til-
legg er jo stedet en idyllisk plass for en utflukt eller en liten pause for dem
som kjører bil, sentralt plassert som det ligger langs Rv 3.

Gokart
2008

På Gokartbanen i Rennebu
blir det samme opplegg som i
fjor sommer. Det drives ikke
lenger ordinær utleie av
gokarter, men alle som er
interessert kan møte opp på
klubbens treningskvelder hvor
det blir anledning til å prøve
gokartkjøring. Her kan man få
låne karter som passer for barn
fra ca. 7 år og oppover, mot å
betale en engangslisens.
Treningstider:

Onsdag 17.00 – 20.00
Lørdag 10.00 – 15.00

www.geocities.com/nmkrenne
bu/

OOVVEERRNNAATTTTIINNGG
1. Mjuklia Ungdomssenter
2. Halland Camping
3. Berkåk Veikro & Gjestegård

DAGLIGVARER
4. Coop Marked Innset
5. Coop Prix Berkåk
6. ICA Berkåk
7. Coop Marked Stamnan
8. Rennebu Nedre Handel
9. Coop Marked Nerskogen

KKAAFFEE
10.Marino
11.Berkåk Veikro & Gjestegård

BBEENNSSIINN//VVEERRKKSSTTEEDD
12. Innset
13.Esso Berkåk
14.Statoil Berkåk
15.Berkåk Bil

SSTTEEDDEERR  VVEERRDDTT  EETT  BBEESSØØKK
16. Jøldalshytta
17.Barnas Naturverden
18.Skruun/Hurundsjøen
19.Døvatnet
20.Hævvertjønna
21.Svartådale
22.Buvatnet
23.Brattset Kraftverk
24.Modelljernbanemuseet
25.Go-Cart banen
26. Innset kirke

27.Haugen gård
28.Gammelbua på Voll
29.Rennebu Kirke
30.Grensestein Innset
31. Jutulstuggu
32.Håggåsetra
33.Minilldalsmyrene
34.Hæverfallsetra



Et smykke i Nidaros
Innset kirke ligger ca 15 km sørøst for Berkåk langs Rv3 mot

Østerdalen. Kirken ble bygd i 1642 i forbindelse med kopperverket på Innset, og
den var verkets eiendom fram til 1814. Dessverre brant kirken ned til grunnen i
1995, men ble bygd opp igjen og innviet 22. oktober 2000. Kirken ble reist i sin opp-
rinnelige form, nå med et mer funksjonelt og moderne indre og spennende
utsmykning av bl.a. Håkon Bleken og Håkon Gullvåg.

Ønsker du omvisning i Innset kirke kan du kontakte Rennebu Turistkontor - tlf
72 42 77 05
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Galleri på Nerskogen
Kaffe
blant

jutulene
på Uv

Hver lørdag kl 11.00 til
15.00 i sommer vil det bli
servert kaffe og hyllkaku  i
Jutulstuggu på Uv. I tillegg
kan stuggu leies ut til møter
og andre sammenkomster.

Jutulstuggu på Uv er en
historisk severdighet og en
kulturskatt med nasjonal
verdi. Dimensjonene på
tømmeret, lafteteknikken og
inngangsportalens orna-
mentikk, gir dette bygget et
særpreg som er enestående i
Norge. Nøyaktig byggeår for
den orginale Jutul-stuggu er
ukjent, men den er trolig
reist omkring år 1250 i
Håkon Håkonssøns tid. 

Det er mye mystikk
rundt Jutulstuggu og de fire
"jutulene" som reiste bygg-
et, bodde der og døde i nær-
heten av heimen sin.

Jutulstuggu er rekon-
struert på 1990-tallet, og et
andelslag i grenda (Jutul-
stuggu på Uv BA) står bak
finansiering og drift.

Jutulstuggu brukes til
forskjellige arrangement, og
fremkaller en unik stemning. 

Kontaktpersoner
Margot Stavne 
tlf 908 80 986
Jon Stavne
tlf 916 43 472 

Bakkli Gård på Nerskogen drives av Siri K. Wikan
og Ståle Johansen, og her finnes et allsidig tilbud
både for publikum og fastboende.

Det er muligheter for oovveerrnnaattttiinngg  både i ”Karistua” og i
Våningshuset. Med dette som utgangspunkt har man mange
flotte turmuligheter både sommer og vinter. Med mange flotte
fiskevann med ørret og røye i nærheten, og terreng for både blå-
bær, tyttebær og molte. 

I fjøset er det satt i stand et flott galleri med utstilling og salg
av egenproduserte oljemaleri, keramikk, strikkeplagg og lys. I
galleri fyrer vertskapet gjerne opp i peisen og koker kaffe på svart-
kjel når åpent-skiltet står i veikanten, men Siri Wikan poengterer
at interesserte er velkommen til å stikke innom når det måtte
være!

På Bakkli finnes også eget kkeerraammiikkkkvveerrkksstteedd, der man kan få
lage sin egen keramikk hvis man ønsker det, eller bare stikke inn-
om for å se på. Her arbeides det med raku-keramikk, hvor brenn-
inga foregår utendørs i en spesiallaget ovn. Ordet RAKU stammer
fra kinesisk og betyr ro, nytelse og lykke, og det er betegnelsen på
en japansk keramikktradisjon fra tidlig på 1600 tallet.

Tekst: Mona Schjølseth
Foto:

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

post@rennebusnekkeri.no – www.rennebusnekkeri.no

Møbler 
og innredninger

i heltre

Åpningstider sommeren 2008:
Mandag - Fredag  09.00 - 16.00
Lørdag                  11.00 - 16.00

Rennebu Turistkontor
Tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net

turistkontoret@rennebu.net

• Informasjon
• Brosjyremateriell

• Fiskekort
• Topptrim og turorientering

• Kart og diverse turutstyr

VVeellkkoommmmeenn  iinnnnoomm!!

Vi utfører
Tømrer-/snekkeroppdrag
Nybygg og rehabilitering

JJoohhaann  MMyykklleeggaarrdd
7393 Rennebu - tlf. 72 42 67 48 - mobil 907 93 870

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

DDiinn  VVVVSS--ppaarrttnneerr  ii  RReennnneebbuu  --  OOppppddaall  --  KKvviikknnee

Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring
Vann og energibrønner

Edvin Eide: 950 34 056
Tlf. 72 42 54 47 - Innset 7398 Rennebu 

edvin.eide@oppdal.com

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

KKvvaalliitteett  pprreeggeerr  JJoonnsseerreedd
sine Skog- og Hageprodukter

Automower slår plena di helt alene og lyd-
løst, fra du setter den ut om våren til du tar

den inn om høsten. 
Kom og se den i arbeid hos oss.

Motorsager - plenklippere - trimmere
Vi gir deg et godt tilbud

Vask bilen hos oss!

Statoil Berkåk - 72 42 71 50
e-post: sove@statoil.com - www.statoilberkaak.no

Bilvaskemaskin  - 3 Selvvaskeplasser
Gratis bruk av støvsuger

“Rene biler varer lengst”
Parafin - Propan - Rekvisita - Dekkservice - Tilhengerutleie 

Kiosk - Dagligvarer - Varm mat - Ferske bakevarer

Åpningstider
Mandag - fredag 06.30 - 24.00
Lørdag 07.30 - 24.00
Søndag 08.30 - 24.00

Buketter - Oppsatser
Dekorasjoner
Stauder - Planter 
Hageutstyr
Fotoavdeling – 
Håndstøpte Lys
Scrapbooking

Vakre blomster til alle anledninger

Soknedal Innkjøpslag BA
– butikken for alle

Alle typer gjerdematerialer for 
næring og hytteliv.

Sandaler, fjellsko og støvler.
Røykvarslere og brannslukningsapparater 

til hytte og bolig.
Sanitærbark

7288 Soknedal - tlf 72 43 60 70 - fax 72 43 60 71

• Spesialdimensjoner
• Standard-dimensjoner
• Laftetømmer
• Villmarkspanel - innv/utv.
• Rammeverk og stolper til stavlaft
• Stavlaftpanel, flere typer
• Skurlast

Din lokale 
leverandør 
av  trelast
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Sande
åpner ny
utstillings-

hytte

Sande Hus og Hytter
på Berkåk åpner sin
nye utstillingshytte
fredag 13. juni kl
16.00. 

Den nye utstillingshytta
er av modell Furu 2 opp-
stuggu med stavlaftdekor.
Dette er en modell som har
apell og det selges mange
av - ei stor og romslig hytte
med tre soverom, loftstue,
stue, kjøkken og bad - og
overbygd veranda. Hytta er
isolert nært opp til de nye
energikrava. Taket er
dimensjonert for snø og
maks snøbelastinger som
kreves, så det er en modell
tilpasset barskt norsk klima.
Flere reguleringsplaner har
nå også gitt anlednig til å
bygge oppstuggu.

www.sande-hytter.no

Leie hytte i
Rennebu?
Det er også muligheter

for å leie hytte for lengre
eller kortere tidsrom i
Rennebu. Både private
hytter og setrer kan leies ut,
og de som er interessert
kan kontakte Turist-kon-
toret på tlf 72 42 77 05.

Turistkontoret er også
interessert i å komme i
kontakt med flere som
ønsker å leie ut hytter eller
setrer.

Hyttetomt 
i Rennebu?

Godkjente reguler-
ingsplaner for hytter

finner du på Rennebu
kommunes hjemme-
sider under adressen:

www.rennebu.
kommune.no

Klikk på "planer", der-
etter lenken "regulerings-
planer" som ligger nederst
på siden, og velg riktig
hytteområde. Der finner du
både reguleringskart og
bestemmelser. Om  navnet
på grunneier ikke er oppgitt
i regulerings-bestemmels-
ene kan Rennebu kom-
mune v/ Servicetorget gi
opplysningene når du har
gårds- og bruksnummer.

LH-BYGG 
Leverer hytter i stavlaft, laft

og bindingsverk over hele
landet. Lokalt utfører vi også
grunn- og betongarbeider om
ønskelig. 

Besøk våre internettsider:
www.lhbygg.no

Ring gjerne for hyttekatalog
og prisliste.

LUND HANDLAFT 
Hytter med særpreg.

Byggeklare tomter på
Nerskogen til salgs. 25 års
erfaring i laftebransjen.

Besøk våre internettsider:
www.lundhandlaft.no

BYGGMAKKER 
Alt du trenger for å bygge

hytte: grunnmur, trelast,
taktekking og utvendig
behandling.

Transport: utkjøring eller
lån av tilhenger.

SANDE HUS OG HYTTER 
Hytter og boliger i laft og

bindingsverk. 
Ferdigmontert. Ring og

bestill vår nye katalog.
Besøk våre internettsider:

www.sande-hytter.no

KVIKNE-RENNEBU KRAFT-
LAG 

Installasjon av elektriske
anlegg, alarminstallasjon,
varmestyring og bredbånd. 

Salg og service av brune-
og hvitevarer.

Besøk våre internettsider:
www.krk.no

TORSLAFT 
Håndlafting av hus og hytt-

er i egen laftehall på Berkåk.
Bedriften ble etablert i 1991

og har i dag 6 årsverk.
Besøk våre internettsider:

www.torslaft.no

RENNEBU SNEKKERI 
Tilbyr komplette tilpassede

løsninger innen kjøkken, bad,
garderobe, soverom og spise-
stue. Alle våre møbler og inn-
redninger er i heltre. Vi holder
til på Voll, 14 km fra Berkåk
(R700).

Besøk våre internettsider:
www.rennebusnekkeri.no

RENNEBUA
Skinnfeller, gyngestol-feller

og puter med hånd-vevde eller
maskinvevde åkler. Egen
butikk på Berkåk -
"Rennebua".

RENNEBU DØR OG VINDU 
Duplex-vinduet, et alter-

nativ til det tradisjonelle kobla-
vinduet. Norges kraftigste inn-
erdører med rammetykkelse
51-66 mm. Mange typer kraft-
ige ytter-dører. 

Komplett belistning inn-

vendig og utvendig til hus og
hytte. 

Kopiering av gamle dører
med for eksempel smijern. 

Besøk våre internettsider:
www.rdv.as

Made in Rennebu ...

Hytteeier med 
engasjement for ungdommen

Stein Bratseth og familien
trivdes fra første stund. - Først
og fremst er det skiterrenget ,
men etter hvert har vi funnet
ut at Nerskogen  også er et
fantastisk sted om sommeren,
forteller Stein. Familien bruker
hytta relativt ofte, minst et par
ganger om måneden. Ved sid-
en av påskeferien blir også
minst en uke av sommerferien
tilbrakt på Nerskogen.  Barna
blir større og syns ikke det er
like stor stas å være med mor
og far på hytta, og ofte er det
bare vi voksne som er her. Men
i påska er det stinn brakke, da
er hele familien på plass.

Hytta er ei Sande-hytte, og
er satt opp av Lund Handlaft.
Familien Bratseth er i det hele
tatt bevisst på å bruke det lok-
alt næringsliv kan tilby av varer
og tjenester. Det meste handl-
es i bygda, og da kommer også
noen tanker om hva de savner
av tilbud. Barn og ungdom har
gjerne sine krav til aktivitetstil-
bud, i så måte er Nerskogen
Skisenter et glimrende sted.
Med gradvis utvikling av sent-
eret er dette et godt tilbud til
fartsglade skiturister. Stein
Bratseth trekker spesielt fram
tilbudet med oppkjørte
skiløyper som et godt tiltak.
For hyttefolk med variable ski-
ferdigheter er det helt topp å
kunne gå i gode spor innover i
terrenget. Videreutvikling av
løypenettet får enda flere ut på
skitur, dessuten gjør jo gode
spor, sitt til at det er fult mulig

å ta ei skikkelig treningsøkt for
de som ønsker det. 

Dagligvaretilbudet på
Nerskogen har vært et gjenn-
omgående diskusjonstema i
mange år. Med relativt få fast-
boende, er det innlysende at
det er ei stor utfordring å
kunne tilby et utvalg som til-
fredsstiller hyttefolket. Her
mener imidlertid Stein
Bratseth det ligger store mulig-
heter. Ikke bare hans familie,
men mange andre er inter-
essert i å gjøre sine innkjøp
lokalt. Mere fritid og høyere
standard på hyttene, gjør at
stadig flere tilbringer mere tid
der. Dette utløser behov for
handel, og Stein håper aktører
innen bransjen ser muligheten
som ligger her.

Hytta til familien Bratseth
er langt fra den største på
Nerskogen. Vi har mer enn
god nok plass, men etter hvert
vil vel også vi erfare at ung-
dommen skaffer seg sin egen
familie.  Med framtidig besøk
av barn og barnebarn, kan nok
behovet for mere plass melde
seg. Da vil lokale leverandører
helt sikkert motta nye oppdrag
fra hytteeieren i Ånegga.

Stein Bratseth er politi-
mann og jobber som motivator
og koordinater for distriktene.
Han jobber mye ute med fore-
byggende arbeide, spesielt
rettet mot ungdommen. Han
besøker de lokale lensmanns-
kontorene som bl.a. bruker
ham som foredragsholder.

Han har mellom annet deltatt
på foreldremøte på Berkåk.
Stein sier han er veldig opptatt
av den jobben natteravnene
gjør; her har Oppdals ravner
vært veldig i støtet og gjør en
viktig innsats. Virksomheten er
mere i fokus i Oppdal enn her i
Rennebu, dette har naturligvis
sammenheng med et vesentlig
heftigere natteliv.

Det arbeides i disse dager
med å etablere et politiråd i
samarbeid med kommunene,
herunder Rennebu. Ønsket er
at kommunene etablerer en
bedre plan for kriminalpolitikk.
Det finnes detaljerte planer for
bl.a. skole, helsevesen og

kultur, men det samme kan
dessverre ikke sies om krimin-
alpolitikken, sier Stein
Bratseth.

At familien trives i bygda er
det ingen tvil om, og engasje-
mentet på ulike områder er
stort. Stein ber meg spesielt få
fram at han, sammen med
svigerinne Marit Husby
Bratseth, i mange år har hatt
ansvaret for gudstjenesten på
Nerskogen skjærtorsdag. Her
er det fullt hus hver gang, og
det er vi svært takknemlig for,
avslutter Stein Bratseth.

Av Jan Inge Flå

Broder`n bygde hytte på Nerskogen rundt 1990.
Selv leide han hytte i Ånegga i flere år. Da eierne
trengte stedet selv, ble det tre påskeferier i Mjuklia
på Berkåk. Men familien hadde bestemt seg. Egen
hytte måtte bygges og den skulle ligge på
Nerskogen.

Stein Bratseth og familien trives i Ånegga.



Overnattingssteder
Her i Rennebu er de mest brukte overnattingsstedene

Mjuklia Ungdomssenter, Berkåk Veikro & Gjestegård og
Halland Camping. Men også andre mindre overnattingssteder
finnes, og Turistkontoret har en oversikt over disse. 

Turistkontoret kan kontaktes på tlf 72 42 77 05 - eller gå inn
på nettsiden www.rennebu.net.

Mjuklia Ungdomssenter med nybygget til høyre.

Et godt
måltid…
Er magen begynt å gå på

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

BBeerrkkååkk  VVeeiikkrroo  oogg  GGjjeessttee--
ggåårrdd  holder til like ved E6 nord
for sentum på Berkåk, og serv-
erer både gatekjøkkenmat og
dagens middag med potet. Ved
siden av å servere middag og
kaffe, kan kroa også tilby
storkiosk, post, tipping og
overnatting. Berkåk Veikro har
også fri internett-tilkobling. 

www.berkaak-veikro.no

MMaarriinnoo  RReessttaauurraanntt  oogg
PPiizzzzeerriiaa ligger plassert ved E6
like sør for Berkåk sentrum, og
kan tilby alt fra biffretter til
kebab og pizza. Etter et lite
opphør av driften er Marino
tilbake i nyinnredde lokaler
med den samme gode maten. 

Ei god
seng…

Foruten Halland Camping
er det mulighet for overnatting
både ved Berkåk Veikro og
Gjestegåd og ved Mjuklia
Ungdomssenter.

BBeerrkkååkk  VVeeiikkrroo  oogg  GGjjeessttee--
ggåådd  har overnattingstilbud for
de fleste. Fra enkel overnatting
i fire-sengsrom med TV, dusj,
toalett og en liten kjøkkenkrok,
til store flotte dobbeltrom av
meget høy standard – med bad
og TV. Der er det muligheter
for soveplass til to ekstra per-
soner. Sengetøy og frokost
inkludert, og tilgang til bred-
bånd med fri tilkobling. 

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

www.berkaak-veikro.no

MMjjuukklliiaa  UUnnggddoommsssseenntteerr
er et leir-, overnattings- og
serveringssted som ligger idyll-
isk til i lia ovenfor Berkåk, med
gode turmuligheter. De kan
også tilby matservering til
grupper, og serverer da god
norsk tradisjonsmat i trivelige
lokaler. 

Turistkontoret har oversikt
om det finnes andre mulighet-
er for overnatting privat- tlf 72
42 77 05

www.mjuklia.no

Vinnere av 
RNs Påske-X
Liv Synnøve Myhren,

Buvika - Gunnar Solem,
Brekstad - Bjørg B. Sundset
Rennebu får alle tilsendt
FLAX-lodd.

Det kom inn 31 riktige løs-
ninger.

Camping under stadig utvikling

Sommeren er naturlig nok
den travleste tiden av året for
de som driver campingplass,
og det er nok å henge fingrene
i kan Tore fortelle. 

Begynte i det små
Trygve og Inger Halland

begynte i det små med Halland
Camping først på 60-tallet, og
det ble raskt utvidelse med 3-4
nye hytter i året etter hvert
som de ble mer etablert. I 1993
tok sønnen Tore over, og det
ble bygd både serviceanlegg
med leiligheter, kiosk og TV-
stue samt sanitæranlegg. Ved
tusenårsskiftet ble det satt opp
to større håndlafta hytter av
høyere standard, og i fjor ble
en tredje større hytte ferd-
igstilt. Tore kan stolt fortelle at
den nyeste hytta er lafta i egen
laftehall på låven. Alt av
tømmer kommer fra egen
skog, er skåret på egen sag og
høvla med egen høvel - noe
som byr på lukrativt tak over
hode for de som velger å
stoppe ved Halland Camping.

Spennende arbeid
Med tiden planlegges det å

rive de gamle hyttene og sette
opp nye av egen skog. Det
gjelder å gjøre mest mulig selv
for at campingen skal gå bra,

kan den flittige arbeidskaren
meddele. Både Eli og Tore er
enige om at Halland Camping
er en alle tiders arbeidsplass
med mye allsidig og spenn-
ende arbeid, men at det til tider
kan bli litt hektisk når man i
tillegg har to små hjemme å ta
seg. På sommers tid er det ikke
uvanlig at en arbeidsdag kan
vare fra tidlig morgen og
strekke seg ut i sene nattetim-
er. Nå som fellesferien er mer
spredt utover sommeren, er
det også mer jevnt med besøk i
hele juni og juli. 

Fra ei natt til ei uke
Tyskere og nederlendere

begynner allerede i mai å finne
veien til norske campingplass-
er, og utover sommeren får de
selskap av alle typer nordmenn
som er ute på ferietur. Det er
mest gjennomfartstrafikk på
folk som stopper for ei over-
natting, men noen tar et lengre
opphold også, og kan bli i
Rennebu ei lita uke. 

Familiecamp
Halland Camping er en

familiecamping som ønsker å
legge til rette for at hele famili-
en skal trives. Barna kan kose
seg med geiter og kaniner,
hoppe på trampoliner, kjøre el-

biler og har flere muligheter for
både lek, bading og fiske.

Mest hytter
Med åra har vertene på

Halland erfart at det går mest i
utleie av hytter, da telta hadde
sin storhetstid på 70- og 80-
tallet. I fjor sommer tok det seg
også kraftig opp med camp-
ingvogner og bobiler, mens
også en og annen sykkelturist
slår opp telt på godværsdager. 

Øker standarden
De fornøyde driverne av

campingplassen ser positivt på
framtida, og det har vært bra
økning med trafikk hvert år.
Kanskje har det en sammen-
heng med en stadig bedre
standard på campingen, noe
som det jobbes kontinuerlig
med. Allerede til vinteren skal
to nye leiligheter være klare,
og det blir da hele fire fullt
utstyrte leiligheter som står
klare for utleie hele året. 

Tekst: Sindre Vold Huus
Foto: Dagfinn Vold

Sommerferien er like rundt hjørnet, og på E6 vil
det rulle utallige biler med travle turister forbi. Det
betyr fullt kjør for Tore og Eli på Halland
Camping, som gir husly for mang en veifarende
fra det vidstrakte Europa. 

Høy standard på veikroa
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Berkåk Veikro og Gjestegård har status som vei-
sideanlegg, og er et natuarlig stoppested for
mange trafikanter langs E6. 

Etter  utbyggingen for noen år siden, sto de nye overnattings-
rommene i 2. etasje ferdig. Rommene her holder meget høy
standard, og er såkalte twinrom med mulighet for soveplass til to
ekstra. Anne Karin Nyberg forteller at mange overnattingsgjester
blir positivt overrasket over både standard og plass i de nye
rommene. Rommene er lyse og luftige, og man har lagt vekt på
hensynet til astmatikere og allergikere ved ikke å ha teppegulv og
andre ting som har negativ effekt for denne gruppen.

I tillegg til de nye rommene, er det også anledning til overnatt-
ing i Hallandsstuggu og Åttekanten.

Berkåk Veikro og Gjestegård har også lagt vekt på å tilrette-
legge området for barnefamilier. Her finner man et flott utendørs-
område med tømmerhus, gråtass, lekeutstyr, sandkasse og mange
koselige dyr. Her kan de minste få utløp for litt energi mens de
voksne slapper av litt, slik at alle får ny motivasjon for bilturen
videre!

www.berkaak-veikro.no

Barna trives godt på Halland camping.



Kristelig Folkepartis seterstevne
Seterstevnet som hver sommer arrangeres av Rennebu Kr.F., er etter hvert blitt en tradisjon. I over tjue år har trofaste partivenner

vært samlet på Nerskogen. Initiativtager til det første stevne, var tidligere ordfører i Rennebu, Alf Gunnes. Siden den gang har mang en
politisk toppfigur gjestet bygda for å delta som talere på stevnet. Bl.a. har to statsministre, Lars Korvald og Kjell Magne Bondevik, del-
tatt. Andre kjente navn som kan nevnes er Kåre Kristiansen, Jon Lilletun og Valgjerd Svarstad Haugland. Nevnes bør vel også vår egen
stortingsmann, Jens P. Flå. Årets talere på stevnet, som arrangeres 29. juni, er stortingsrepresentant og leder i Familiedepartementet,
May-Helen Molvær Grimstad og Ola T. Lånke. Det blir en tradisjonell ramme rundt arrangementet, med salg av bl.a. rømme og vaffel,
kaffe og pølser. Tradisjonelt er i høyeste grad også selve arrangementstedet. Setra til Ingunn og Lars Uv på Stamnessetrin tar imot del-
tagerne for omtrent tiende gang i år. Tidligere har det vært stevne på bl.a. Flåsetra, Refshussetra og Lånkesetra. 

13. – 15. juni arrangerer
Rennebu Mannskor
sangerstevne for
Norges Korforbund
Øvre Gauldal`s sine
medlemskor. 

Stevneformann Per
Dagfinn Presthus og hans
undersåtter har gjort en for-
midabel jobb, og kan snart
ønske velkommen til det som
skal bli ”the best stevne ever”. 

En slik målsetting forplikt-
er, men med god hjelp fra fri-
villige i ulike komiteer og øko-
nomisk støtte fra velvillige
sponsorer, ser det hele bra ut ei
drøy uke før det braker løs.
Noe av det som årets arrangør
drar nytte av, er den perfekte
beliggenheten for arrangement
av denne typen. Det er ikke
mange meter fra campingom-
rådet på grusbanen ned til
selve stevneområdet i og rundt
Rennebuhallen.  Her vil det
også bli satt opp en stor lavvo,
noe arrangøren tror vil bli ett
populært treffpunkt under
stevnet. Lavvoen vil bl.a. bli
brukt til grill- og kiosksalg,
samt pub med muligheten til å
kjøpe seg kjølig drikke.
Arrangøren ser heller ikke bort
fra at det vil bli flere spontan-
konserter i lavvoen i løpet av
helga. 

I de drøye to døgnene
stevnet varer, er det lagt opp til
et tettpakket program. Fra de
første gjestene ankommer fre-
dag ettermiddag, til folkekon-
serten er slutt søndag kveld,
skal det avvikles to kirkekon-
serter, flere konserter ved tus-
enårsstedet, Rebustorget og
helsesenteret, før det hele
avsluttes med folkekonsert i
Rennebuhallen søndag etter-
middag. Det er tradisjonelt det
sosiale som betyr mest under
korstevnet, men det er også et
poeng å prestere så bra som
mulig under konsertene.

Foruten publikums gunst, må
kora også overbevise profe-
sjonelle kritikere som
bedømmer kora, og til slutt
kårer en vinner av kritikerpris-
en. Det er mye øving gjennom
vinteren som helst skal kul-
minere med topp prestasjoner
under selve sangerstevnet. I all
beskjedenhet; arrangørkoret
vant nevnte pris under fjorår-
ets stevne i Soknedal.

Foruten medlemskora i
NKØG kommer det to gjeste-
kor til Rennebu denne helga.
Damekoret Hedda fra Heimdal
og Lørenskog Mannskor i til-
legg til medlemskora i NKØG,
tilsier at det vil bli om lag 300
glade sangere som setter sitt
preg på Berkåk under stevne-
dagene. Medlemskora er som
navnet antyder lokalisert i stor
grad fra gauldalsdistriktet.
Deltagende kor under stevnet
er Kvikne Songlag, Samhald

fra Soknedal, Haltdalen Mann-
skor, Singsås Damekor, Kvål
Songlag, Hauka Mannskor,
Rognes Songlag, Budal Song-
lag, Hauka Decorum, Hovin-
koret og arrangørkoret
Rennebu Mannskor. 

Med så mange gjester er
det en stor utfordring å legge
til rette, slik at alt skal fungere
så smertefritt som mulig. Som
tidligere nevnt, har arrangøren
en kjempefordel med lokaliser-
ingen av stevnet. Alt foregår
innen gåavstand fra
Rennebuhallen, så dette blir til
de grader et kompakt arrange-
ment. Stevnekontoret i hallen,
matservering i samfunnshuset,
øvingslokaler i skolen og treff-
punkt i lavvoen, alt dette ligger
få meter fra hverandre. Den
lengste avstanden er faktisk til
Berkåk kirke, ett par – tre
hundre meter fra stevneom-
rådet.

Arrangørkoret Rennebu
Mannskor er et relativt nytt
kor, stiftet 4. november 2003,
altså for bare fire og et halvt år
siden.  I tiden som har gått, er
koret godt fornøyd med sin
egen utvikling, både sang-
messig og med hensyn til
repertoar.  Æren for dette til-
skrives i første rekke korets
inspirator og dirigent, Ann
Kristin Haugerud.  I forbind-
else med åpningsseremonien
ved tusenårsstedet lørdag kl.
11.00, blir det avduket to nye
faner. Rennebu Mannskor sin
nye fane ble vist fram 17. mai,
men den offisielle avdukingen
skjer altså under stevnets åpn-
ingsseremoni. Fana er tegnet
av Fridar Skjerve, mens Mali
Hårstad har stått for sømmen. I
tillegg avdukes forbundets nye
stevnefane ved åpningen. 

Av Jan Inge Flå

Rennebu Mannskor arrangerer sangerstevne
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Mjuklia
Ungdomssenter

inviterer til 
aktivitetsleir

Mjuklia gjentar fjorår-
ets suksess, og arrang-
erer en ny aktivitetsleir
i sommer. Fra fredag 
27. juni til tirsdag 1. juli
er det anledning til å 
bli med på leir, spekket
med ulike aktiviteter.
Temaet for leiren er
”Veien, sannheten og
livet”.

Spennet fra brødbaking på
gammelmåten til fjelltur er
stort, men det er også noe av
hensikten med en slik leir.
Med sin sentrale beliggenhet
nær E6 og jernbane er det enk-
elt å komme seg til Mjuklia for
de tilreisende. Trengs det
henting fra togstasjonen eller
bussholdeplass, kan Mjuklia
hjelpe til med det. Programmet
er svært variert, men noen
faste punkter er det på time-
planen. Dagene starter med
dyrestell fra kl. 07.30 (frivillig),
før selve dagen åpner med
flaggheising kl. 08.30. Deretter
går det slag i slag med for-
skjellig program utover dagen.
Fra det omfattende tilbudet,
kan vi liste opp riding, foto-
skole, bibelvandring, lefsebak-
ing, baking på gammelmåten,
fjellturer, gigafotball, kano-
padling og indianerleir. For de
minstes  vedkommende bør
det vel nevnes at det er mulig-
het til å velge seg sitt eget
kjæledyr under leiroppholdet.
Her står søte kaniner, minigris
og steinaldervær til disposi-
sjon. Med et så variert pro-
gram, trengs det mange gode
hjelpere for å få gjennomført
alle aktivitetene. Foruten vert-
skapet i Mjuklia Silje og
Gudmund Edland, deltar bl.a.
Rennebu Bygdekvinnelag,
Isabel og Håvard Tømmerås,
Ragnhild Meslo, Kjellfrid
Thorsen og Kåre Grøtte, i til-
legg til flere ”utabygdes ”led-
ere. 

Under leiren blir det for
øvrig holdt en veldedighets-
konsert i storsalen i Mjuklia.
Rune Skjolden inviterer til
bursdagsfeiring på sin måte, og
det betyr naturligvis masse
glad musikk. Her har han fått
med seg Orkla Storband og
Rennebu Mannskor, samt
sanglade slektninger og venn-
er, til å stille opp for de som ble
rammet av flom og monsunen
i Bangladesh i fjor. Stikkord
som Frank Sinatra og swing-
perler sier vel noe om det som
venter publikum til denne
konserten, som går av stabelen
lørdag 28. juni kl. 16.00.

Håggåsetra
De siste årene har seterbygningene på Håggåsetra gjennom-

gått restaurering og fått ny bruksfunksjon. Stedet tilbys nå til
utleie med sjølhushold. Her er muligheter for ulike brukergrupp-
er, - både fjellvandreren, familien eller andre grupper som ønsker
et perfekt utgangspunkt for fjellvandring, rekreasjon, jakt eller
kursvirksomhet. 

Fra setervollen er det stiforbindelse til de tre sælehusene i
”Barnas Naturverden” og setra inngår derfor som et nytt tilbud i
konseptet. 

Nytt av året er Blilyst:)-melkerampa ved veien. Her kan for-
bipasserende kvile og meditere, 

- kanskje blir de poetisk også? 
I tilegg til dette satser vertskapet også denne sommeren på å

kunne tilby besøkende ulike ”kulturbeite-tilbud” i håp om å lokke
besøkende til seters…. 

Bygdetundag 
Årets Bygdetundag på Haugen museum arrangeres søndag 22.

juni. Museet åpner kl 15.00, og samtidig blir det arrangert en
FYSAK-marsj fra Voll til museet. Frem til programmet starter blir
det “liv” i husa med spinning, veving og annen husflid, og orient-
ering om urtedyrking. 

Spelet i år følger opp fjorårets spel med Vinjespelet “Ved
Rondane/Budeiene på Helakssætra”, der Magne Sjævesland er
Vinje og Tone Jorunn Tveito er med og synger med Hilmar
Kristoffersen på piano.

Årets kåseri er ved Kristina Kaasa Moe, som nylig ble tildelt
Det Kongelige Norske Selskaps minnemedalje i gull for sin innsas
for Prestegardslåna på Melhus.

Naturligvis blir det både kaffesalg og natursti.

Kveldstur opp
Meåsdalen

Fredag 27.juni kl.19.30.
Møt opp ved Granabrua, så

går vi oppover dalen mot
Meåsen og ned igjen på
Nerskogsvegen.  Det er mye
interessant historie langs
denne vegen! Vel møtt !

Grendalaget på Grindal er
arangerer.

Rennebu Mannskor ønsker velkommen til sangerstevne på Berkåk.



Rennebu Nytt30

Trenger du elektriker?
Ta gjerne kontakt for en

gjennomgang av dine ønsker.

RiksTV, vaskemaskin 
eller parabolanlegg?

Elektrobutikken har mange
gode tilbud. Se kundeaviser fra

Euronics eller stikk innom.

Velkommen til en hyggelig handel!

Vi er en liten lokalbank med de fleste tjenester som du har bruk for.
Hos oss trenger du ikke taste 1.2… for å komme i kontakt 

med en kunderådgiver. Vi har som mål å være 
konkurransedyktige på pris på de fleste områder.

Ting som vi kan bidra med:
- Finansiering - Gratis regningsbetaling
- Gode innskuddsvilkår - Forsikring
- Leasing - Ulike plasseringsmuligheter
- Rask og god service

Skulle du ha behov for å treffe oss utenom disse tidene,
er vi fleksible på å ta et kundemøte utenom ordinær åpningstid.

Ta kontakt og vi kan gi deg et uforpliktende tilbud.
Telefon 72 43 00 40

Mail: post@soknedal-sparebank.no

KKunne du tenkt degunne du tenkt deg
å bli bedrå bli bedre kjent med oss?e kjent med oss?

Åpningstider Soknedal 
man, tirs, ons og fredag kl 09.00 – 15.00 
torsdag kl 09.00 – 16.30
Åpningstider Støren 
man – fredag kl 10.00 – 17.00 
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Ikke mange kan slå i
bordet med en somm-
erjobb lik den Ingunn
Holden har. For femte
året på rad har hun
ansvaret for seterdrifta
ved Hæverfallsetra, og
hun tar mer enn gjerne
imot besøk om du
skulle ha lyst til å lære
litt om fjøsstell eller
bare vil nyte seterlivet. 

I 1998 ble det satt opp nytt
fjøs ved Hæverfallsetra og set-
erdrifta ble gjenopptatt etter 40
års opphør. Da den forrige
budeia takket for seg så
Ingunn lyst på å ta over og til-
bringe sommeren på setra. I
løpet av sommeren fikk
Ingunn flere besøk av barn
som viste stor interesse for
dyra og fjøsstellet, og hun så et
potensiale i dette som kunne
utvikles. Allerede sommeren
etter ble det muligheter for folk
å melde seg på og delta på
fjøsstell. 

Også i år er setra åpen for
at både store og små tar seg en
tur innom. Hver torsdag kveld
har du muligheten til å være
med på full fjøsrunde som
avsluttes med kveldsmat rundt
langbordet inne i seterstuggu.
Det er påmelding innen ons-
dag kveld, men det er også
muligheter for deltagelse andre
kvelder etter avtale. 

Den 20. juli arrangeres det
barnas dag ved setra, og det
blir mange aktiviteter for den
yngre garde. I tillegg til alle
dyra kan man blant annet
hoppe i høyet, kaste ball i
melkespann og gå natursti. I
sommer blir det også ekstra
mange dyr å besøke ved setra. I
tillegg til gårdens egne kyr og
kalver, blir det tatt imot en
bevaringsbesetning av sau fra
Øya videregående skole ved
Lundamo samt høns og kanin-
er. 

Det er også satt i gang et
restaureringsarbeid av selve
seterstuggu, der det er planlagt
5 rom for utleie. Et anneks står
allerede ferdigstilt og klar til å
ta imot overnattingsgjester.
Med bilvei helt fram til setra og
gode turmuligheter i Barnas
Naturverden skulle alt ligge til
rette for et fint opphold. 

En smilende Ingunn kan
fortelle at hun begynner å
planlegge seteroppholdet alle-
rede når snøen tar til å smelte
om våren. Hun stortrives i
jobben, i møte med både folk,
dyr og natur, og gleder seg til
hver sommer når hun kan
flytte opp. 

Tekst: Sindre Vold Huus
Foto: Ingunn Holden

Til seters med Ingunn

Frida Buseth vasker spenene og
gjør klart for melking.

Guro Sabado Rødningen strør under kyrne.så de får det godt og mykt.

Limousin
Unik Midt-

Norge
Hognamat presenterte
nye satsingprodukter
for Blilyst før styremøt-
et 16. april. 

Limousin Unik Midt-Norge
(LUMN), hvor bl.a. Hognamat
står bak, kan kort forklares
som lokal videreforedling av
storfekjøtt med unik kvalitet.
Satsingen er allerede kommet
godt i gang, men styreleder i
LUMN, Trond Jære forteller at
det er vist forholdsvis liten
begeistring for planene, spesi-
elt på regionalt hold.

På tross av dette er satsing-
en fullfinansiert, og det er inn-
gått avtale med flere tunge
aktører for prøvesalg av pro-
duktene. Coop Orkla Møre,
flere Meny-butikker på øst-
landet og ikke minst en lands-
dekkende avtale med Smart
Club er på plass. I tillegg har
Borggården Restaurant i Oslo
tatt inn produkter av LUMN-
kvalitet. Produsenten leter nå
etter en restaurant i Midt-
Norge, fortrinnsvis i
Trondheim, som også kan ta
inn produktene og være et
flaggskip i markedsføringa i
Midt-Norge. 

Selve spissproduktet i
merkevarebyggingen er Kalv
Unik, et særdeles mørt kjøtt,
utviklet med bl.a. bevisst bruk
av foring.  Ytre- og indrefilet,
biffer og steiker, choritzpølse,
kalvefrikadeller, kalverull,
pastrami og spekekjøtt er de
viktigste produktene så langt i
Unik-porteføljen. LUMNs
registrerte varemerker så langt
er ”Kalv Unik” og ”Okse
Unik”. Trond Jære gir prosjekt-
et og samarbeidende aktører
en treårsperiode på seg til å
bevise at LUMN er liv laga, og
han håper at Blilyst og andre,
ser potensialet i satsinga og
bidrar med støtte til prosjektet.
For å overbevise styret i Blilyst
om kjøttets fortreffelighet,
bestod lunsjen denne dagen av
Kalveburger Unik…

Tekst: Jan Inge Flå
Foto: Dagfinn Vold

Gardsbakst
Magnhild Havdal Kvam baker tjukklefse, tynnlemse, potet-

kake og flatbrød, og de fleste oppskriftene hun bruker har gått I
arv fra hennes mor.

Magnhild leverer alt av tjukklefse og tynnlemse som selges på
Rennebumartnan, samtidig som hun bruker å ha salgsbod på
Rebustorget under martnan. Ellers selges det økologisk flatbrød
fra Magnhild på Mega på Orkanger og hos Helios i Trondheim.

Gardsbakst har ikke noe fast utsalg, så hvis du ønsker å prøve
noe av Magnhilds produkter kan du ringe og bestille.

Gårdsbutikken Buret
Buret på Nerskogen har eget gårdsutsalg som er åpent hver

dag. Der selges det spekemat fra egen gård og andre matprodukt-
er fra andre produsenter. Spekematen er laget med utgangspunkt
i gamle oppskrifter her i Rennebu, og den er garantert velsmak-
ende. 

Buret har også utsalg av husflidprodukter – både lokale og
som er tilvirket andre steder.
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God sommer!

Gule priser

DDeett  dduu  ttrreennggeerr  ttiill  ggrriilllleenn
Sommerkoteletter
coop fryst  

Beef burger
gilde 220gr

Best i Test, Grillpølse
coop 600gr 

Laksefilet
coop 4x125gr

Melon pr kg 

Trippelsalat pr pk 

Ruccolasalat pr pk 

Pin-up og lollipop pr pk 

2790

2490

2690

3690

pr pk

pr kg

1590

1490

990

1990 Sjekk kundeavisen på www.coop.no

Takk og PRIX

for Gule priser
BBeerrkkååkk,,
ttllff  7722  4422  7722  1100
ååppeenntt  99  --  2222  ((2200))

pr pk

pr pk

Bleierabatt
for Coop-medlemmer

10 kr i rabatt
fra første bleiepakke, 
på alle bleiemerker

Dette skjer i Rennebu
Juni
06.06 Tur til Vållåberget Sør ICA Berkåk 19.00
06-08 AB-Minnestevne, R Skytterlag Gammelstødalen
08.06 Sykkelkarusell KRK Berkåk 13.00
09.06 Idrettsmerkeprøver   Berkåk/Trollvang 18.00
10.06  Hunde / valpetreff 18.00

på parkeringsplassen til Vonheim barnehage
10.06 SæterZurr Håggåsætra 18.00
11.06   Sykkelprøve   Berkåk 18.00
11.06 Tur til Stavåstuggu Oppm. Hoel 19.00
12.06 Budeia Berkåk 19.00
13-15 Sangerstevne Berkåk
15.06 Tur til Ramshøpiken Skjephaugen 11.00
15.06 Stående Pokal, R Skytterlag Gammelstødalen 17.00
17.06 Årsmøte Bedrifstskirennet KVO 19.00
21.06 Tur til Slettesberga Oppm. G. Drugudal 11.00
22.06 Bygdetundagen Haugen Gård 16.00
27.06 Kveldsur opp Meåsdalen Granabrua 19.30
29.06 Seterstevne KrF Uvs-setra

Juli
13.07 Tur til Gruvhøgda ICA Berkåk 10.00
18.07 Pubkveld Furuly 20.00
23.07 Konsert med ”Malaika” Innset Kirke 19.30

Ungdomskor fra Kamerun

August
10.08 Kulturbeite Håggåsetra 14.00

Jazzkonsert Jon Pål Inderberg og Henning Sommero
15-17 Rennebumartnan

Norges ledende salgsutstilling for husflid og håndverk
Åpn.tider:   fredag  11.00-20.00 – lørdag  kl. 10.00-18.00
søndag  kl. 10.00-18.00  – se www.rennebumartnan.no

24.08 Tur til Tovdalsberga Granabogen (bommen) 10.00

Gratis innrykk i kalenderen, kontakt 
Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05
e-post: turistkontoret@rennebu.net


