
1Rennebunytt

Rennebunytt
INFORMASJON

Informasjonsblad og Annonseorgan      Nr 12/2014      7. august        Årg. 37

Sommer 
      & sol

Årets sommer har vært én avde varmeste i 
manns minne, og mange har kost seg med for-
skjellige aktiviteter ute. Her er Joakim Eide og 

Sondre Børgeson Larsen i full fart på sykkel ned 
fjellet ovenfor Olsmedalen.

Foto: Dagfinn Vold
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Rennebumartnan

15.-17. august arrangeres Rennebumartnan igjen. Da den 
startet i 1986 etter initiativ fra Rennebu Næringsforening 
med Sivert Hansen, Alf Gunnes og Ingebrigt Bakk bak 
roret, het den Bygdamartnan. Den startet forsiktig med 
utstillingene i telt før Rennebuhallen ble bygd. I dag er 
Rennebumartnan en av Norges viktigste og største arenaer 
for salg og presentasjon av kunst og håndverk. 175 norske 
håndverkere vil vise fram produktene sine for omkring 16 
000 besøkende i løpet av helga. Salget vil utgjøre en stor del 
av årsomsetningen til mange av disse. 
Martnan er også viktig for lag og organisasjoner. Disse leg-
ger ned en stor dugnadsinnsats, som gjør at martnan kan la 
seg gjennomføre. Rundt 1000 personer stiller opp år etter år, 
noe som også har gitt en meget kompetent dugnadsgjeng. 
Over 30 lag og organisasjoner bidro i 2013 med 3.646 timer 
som ble betalt med kr 85,- pr. time. Dette fører blant annet 
til at lag og organisasjoner ikke behøver å drive kakelotteri 
og annet inntektsbringende arbeid gjennom året for å få tak 
i midler. Som en mor jeg snakket med sa: Jeg bare må på 
martnan en dag, ikke for aktivitetene eller varene, men for 
å få med meg livet og stemningen og for å treffe kjentfolk 
som jeg sjelden ser ellers.
Årets Rennebumartna har temaet: ” Ja, vi elsker..” Dette 
gir nasjonalromantiske assosiasjoner, og kanskje ikke uten 
grunn: Temaet relateres til grunnlovsjubileet hvor det nor-
ske håndverket symboliserer tradisjonen og kulturen vår. 
Håndverket har også i seg skaperglede, kreativitet og viser 
fram hvem vi er og hva vi setter pris på.
Rennebumartnan bidrar også til at rennbyggen får ta del 

i mange flere kulturopplevelser enn hva ville ha vært uten 
den. Mange kjente fjes har vært her, og i år kommer Ole 
Paus for å holde intimkonsert, mens Marianne Meløy fra 
Trøndelag Teater er årets martnasgjest. Fesjå’n er også en 
opptreden som kan være verdt å ta med seg.
Martnan har og blitt en populær møteplass for barn og unge. 
De ønsker å være tilstede både for å treffe venner og kjente, 
men også for å følge med på det som skjer. Noen har sågar 
oppdrag under martnan; for eksempel vil ett av ungdoms-
skoletrinnene steke og selge pizza for å tjene penger til klas-
seturen til Oslo. Denne bruker å ha et rikholdig program hvor 
besøk både på Stortinget og ved Norsk Rikskringkasting kan 
inngå.
I lavvoen vil de yngste martnasgjestene få et spennende til-
bud med mange aktiviteter som for eksempel å lage garn, 
hekle og strikke, papirbretting, treskjæring og snekring av 
fuglekasser. 
Noe som har blitt mer og mer verdsatt, er den lokale maten 
eller kortreist mat som mange kaller det. Dette tilbudet med 
blant annet hjemmelaget ost, stenovnsbakt brød og tørket 
kjøtt har økt på martnan, til stor glede for blant annet under-
tegnede. Jeg synes dette alene er verdt et besøk. 
Det jeg har prøvd å få fram her er hvor stor betydning 
Rennebumartnan egentlig har for Rennebu kommune. 
Den fører til trivsel og samhold og ikke minst at Rennebu 
har blitt kjent i hele Norge, på lik linje med Vebjørn Rodal. 
Denne bidrar til å gi oss stolthet og identitet. Å være med 
i dugnadsgjengen betyr et deleierskap i Rennebumartnans 
suksess. 
Jeg ønsker dere lykke til med martnan, som dugnadsdeltaker 
eller ikke, og håper at godværet i sommer har gitt overskudd 
og at dere sitter igjen med mange gode minner (til vinteren)!    

Lill Bøe
ass.rådmann
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Barnas 
utstilling

I morgen fredag åpner 
Rennebumartnan Barnas 
utstilling i Samfunnshuset.

Ordfører Ola T. Lånke under fjorårets 
åpning av Barnas utstilling.

Det har blitt en tradisjon med en 
egen Barnas utstilling som åpner i 
forkant av martnan. Det er barne-
hagene  og skolene i Rennebu som 
deltar på utstillingen, og dette blir før-
ste arrangement i forbindelse med 
Rennebumartnan. 

Åpningen blir i Samfunnshuset fre-
dag 8. august kl 11.00, og det er ordfører 
Ola T. Lånke som står for den offisielle 
åpningen. Det blir musikk fra aktører i 
Kulturskolen og forfriskninger, og mar-
keringen er åpen for alle.

Rastafletting 
på martnan

Lørdag under martnan vil det bli 
anledning til å flette håret. Fino holder 
til ved Lavvoen, og kan flette de som 
ønsker det.

Bli med på bunadsparade 
på Rennebumartnan
Med grunnlovsjubileum og temaet Ja, vi elsker… er det svært 
naturlig for Rennebumartnan å sette fokus på bunad, og bunaden 
vil gå som en rød tråd gjennom årets arrangement.

Fredag 15. august inviteres alle 
martnans besøkende som har eller 
har tilgang til bunad eller samedrakt, 
til å delta i tidenes bunadsparade på 
Rennebumartnan! 

Jon Fredrik Skauge blir konferan-
sier for paraden og vil kort presentere 
noen av bunadene. Skauge har et ban-
kende hjerte for håndverket, og i sær-
lig grad det tradisjonsrike tekstilhånd-
verket. Han har hovedfag i historie fra 
NTNU, er kunsthistoriker og har Drakt 
og Samfunn fra Universitetet i Bergen. 
Han var tidligere førstekonsulent ved 
Bunad- og folkedraktrådet, han har 
samlet dokumentasjon av folkedrakt- 
materiale, drevet veiledning av bunads-
brukere og bunadsprodusenter og 
andre draktinteresserte. Han har vært 
hovedansvarlig for undervisningsopp-
legget ved studiet Drakt og samfunn 
ved NTNU og medlem av redaksjonen 
for Norsk bunadsleksikon, Damm for-
lag. 

Håndverk fra øverste hylle 
Alle som deltar i paraden blir med 

i trekningen av en større pengepremie 
som skal benyttes blant utstillerne på 
Rennebumartnan. Det at publikum set-

ter sitt preg på åpningsdagen 
med samiske drakter og bunader 
fra hele landet belønnes altså 
med norsk håndverk fra øverste 
hylle.

Videre har vi samarbeid med 
Norsk Håndverksinstitutt NHI 
på Lillehammer som  tar hånd 
om den faglige presentasjonen 
av bunadtilvirkerfaget. Med 
Mona Løkting, mester i bunad-
tilvirkning, og det hun vil vise 
og demonstrere, blir den faglige 
og håndverksmessige delen av 
temaet svært godt ivaretatt.

Når det gjelder utstillere har 
vi Norsk Flid Trondheim som til-

byr søm og salg av bunader.

For Rennebumartnan er det 
naturlig å sette et ekstra fokus på 
Rennebubunaden. Rennebu historielag 
vil arbeide med en presentasjon av bak-
grunnen for den lokale bunaden og det 
vil bli en egen utstilling der ulike vari-
anter av den blir presentert.

Vi inviterer også til foredrag ved Jon 
Fredrik Skauge, der han deler av sin 
kunnskap om bunadens historie. Om 
hvordan inspirasjon og materialer fra 
andre land og verdensdeler la grunn-
laget for våre norske bunader. 2014 og 
grunnlovsjubileet gir en unik anled-
ning til å løfte fram og skape stolthet 
omkring norsk håndverk, men anled-
ningen inspirerer også til å løfte blikket 
og møte andre kulturer og håndverk-
stradisjoner, og synliggjøre at hånd-
verksdesign og - teknikker står i en 
internasjonal sammenheng.

Med både grunnlovsjubileum og 
temaet Ja, vi elsker… er målet å gjøre 
årets martna til en folkefest og en hyl-
lest til håndverket, og hva er da mer 
naturlig enn dugnad for bunad på 
Rennebumartnan! 

Av Dagfinn Vold

Herrebunader er også velkomne i bunads-
paraden! Foto: Dagfinn Vold
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Norges ledende salgsutstilling for husflid og håndverk

I salg på martnaskontoret nå:
Billetter til Intimkonsert med

Ole Paus
Samfunnssalen 
Berkåk
fredag 15. aug. 
Dørene åpner kl 21.00
På scenen kl 22.00
kr 350,-

Du kan også kjøpe billetter på www.rennebumartnan.no

Konserten arrangeres i samarbeid med

Åpningstider
Fredag 15. august kl. 11-19
Lørdag 16. august kl. 10-18
Søndag  17. august kl. 10-18

Barn under 16 år: Gratis 
Dagsbillett voksne: kr 150
3-dagers billett:  kr 350
Gratis parkeringrennebumartnan.no

15.-17. aug. 2014

Ta kontakt med leder May-Britt Bjerkås på
tlf 917 51 152 eller m.b.bjerkaas@loqal.no

Rennebu Skolekorps er et korps for hele 
bygda og her er det med unger fra 8-17 år.

Har du lyst til å bli med
og spille i skolekorpset?

Vi ønsker oss flere å spille sammen med.

Vi spiller på lag med:

Berkåk Veikro
Drivstoff   Mat   Overnatting

Korps er Gøy!

Som aspirant i korpset vårt
får du undervisning på ett 
instrument en gang i uka 
gjennom Rennebu kulturskole. 
Annenhver uke samles dere
til aspirantkorps og spiller 
sammen. I høst prøver vi å få 
all undervisning på torsdager, 
hovedkorpset øver også da.

LANDBRUKSVIKAR  
SØKES

100 % stilling som landbruksvikar
er ledig i Rennebu.

Arbeidet er allsidig og foregår i hovedsak på
melkeproduksjons- og sauebruk i kommunen.  

Vi ønsker oss en person med interesse for landbruk 
og som har erfaring i husdyrstell, og gjerne

landbruksutdanning. Du må være ansvarsbevisst, 
fleksibel og ha evne til god kommunikasjon.

Førerkort og egen bil til disposisjon er en
forutsetning. Må beherske norsk språk. Egen stillings-

instruks gjelder for stillinga, gode betingelser. 
Kjøring i jobben blir regna inn i arbeidstida.

Lønn etter avtale.

For spørsmål kontakt
Rennebu Landbrukstjenester, tlf 72 42 77 22.

Søknad sendes Rennebu Landbrukstjenester,
Myrveien 1, 7391 Rennebu eller til

rennebu.landbrukstjenester@n-lt.no innen 22.08.2014. 
Kun kvalifiserte søkere vil bli behandlet og besvart.

Norges ledende salgsutstilling for hus-
flid og håndverk - med 175 utstillere!
-  135 utstillere innenfor de fleste håndverksteknikker 
 – fra alle landets fylker!
-  20 utstillere med lokalprodusert mat
-  20 utstillere fra lokalt næringsliv
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Elever laget 
Rennebutun 1814
Rennebumartnan har hvert år et samarbeidsprosjekt med skol-
ene i Rennebu, der en viktig målsetting er at elevene skal få 
både kunnskap og eierforhold til det  martnan står for. 

- Vi syns det er viktig å involvere 
og inspirere elevene slik at det skapes 
et eierforhold til Rennebumartnan, og 
en tilhørighet og stolthet blant barn og 
unge som vokser opp i Rennebu, sier 
temaansvarlig Anne Kristine Stavne. 

Gårdstun fra 1814
Elever på fjerde trinn ble i år utfor-

dret til å være med på et prosjekt som 
skulle illustrere årets martnastema ”Ja, 
vi elsker...”. For å konkretisere oppga-
ven tok man utgangspunkt i grunn-
lovsjubileet, og det ble bestemt å se litt 
på hvordan folk levde for 200 år siden, 
og på hvordan et vanlig gårdstun så ut. 
Elevene møttes første gang like etter 
påske, og fikk da besøk av en historie-
forteller fra Sverresborg Folkemuseum. 
I løpet av denne dagen fikk elevene  
komme med ideer til hva som måtte 
være med på gårdstunet, både når det 
gjaldt bygninger, utstyr, dyr og folk. 
Etterpå ble oppgavene fordelt mellom 

elever på de ulike skolene, og like før 
sommerferien møttes de igjen for å set-
te sammen hele gårdstunet. 

Stilles ut på martnan
Det er et flott gårdstun fjerdeklas-

singene har fått i stand, og både lærere 
og elever så ut til å være fornøyd med 
det ferdige resultatet. 

- Det er bestandig artig å jobbe med 
prosjekt som ligger litt på siden av det 
vanlige skolearbeidet, og her har eleve-
ne forhåpentligvis fått med seg både litt 
teoretisk og praktisk kunnskap under-
veis. Dessuten er det fint å samarbeide 
med de andre skolene, slik at elev-
ene får anledning til å bli bedre kjent 
med hverandre, sier kontaktlærer Kari 
Kveberg ved Berkåk skole. 

”Rennebutun 1814” stilles ut på 
grøntområdet i hjertet av martnan. 

Av Mona Schjølset

Amerika-tur 
høsten 2015
Neste høst blir det arrangert 
tur for å besøke steder der 
rennbyggene slo seg ned da 
de utvandret til USA.

 
Turen arrangeres av Amerikabussen / 

Solgruppen i Trondheim. Erling Hansen 
er avdelingsleder i Amerikabussen, og 
har ansvaret for gruppeturene til USA. 
Turen kommer til å bli på 12-13 dager, 
og den starter ca. 25. september. 

— Turen starter og slutter i 
Minneapolis, og det blir en rundreise i 
Midtvesten. Statene som vi skal besø-
ke er Minnesota, Wisconsin, Nord-
Dakota og Sør-Dakota. Det er spesielt 
Abercrombie og Colfax-området i Red 
River-dalen i Nord-Dakota som vil 
bli besøkt, og vi kommer til å ha med 
eksperter på utvandringa fra Rennebu 
til USA på turen. Vi håper også å få 
med medlemmer i Rennebu Songkor 
og andre sangere som sammen kan 
danne et «sammensatt» kor. Ordfører 
Ola T. Lånke blir med på turen, fortel-
ler Hansen – som også blir reiseleder på 
turen.

 
Ett av høydepunktene på turen er en 

dag på Norsk Høstfest i Minot i Nord-
Dakota. Dette er Nord-Amerikas stør-
ste skandinaviske festival, og på samme 
måte som Rennebumartnan er den dre-
vet i stor grad av frivillige.

Et annet høydepunkt er besøket på 
Mount Rushmore, kjent for presiden-
tene i fjellet. Dette er et av USAs virke-
lig ikoniske fotomotiv, og er av de mest 
besøkte turiststedene i USA.

  
— Program for turen blir ferdig til 

årets Rennebumartna, og det blir utlagt 
på DIS Trollheimen sitt slektsforsk-
ningsverksted i skolen. Det har allere-
de meldt seg en del interesserte, og vi 
har bestemt at vi skal begrense antallet 
i gruppa til 40. Så her gjelder først til 
mølla-prinsippet, sier Erling Hansen.

Av Dagfinn Vold

Knuteskole under Rennebumartnan
Søndag under martnan vil Museet Kystens Arv fra Rissa lære bort knuter i 

Lavvoen til Ung Skaperglede. Knutene de lærer bort er naturligvis i forbindelse 
med sjølivet, og de som fullfører knuteskolen får et eget knutesertifikat.

Samme dag vil det også foregå båtbygging i Lavvoen til Ung Skaperglede.

Elever i 4. klasse ved skolene i Rennebu har bygd opp tunet som vises under martnan.
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Ny film om 
Rennebu
I forbindelse med arbeidet med 
Morgensdagens Rennebu lages 
det i disse dager en ny film som 
presenterer kommunen.

Under filming på Langklopp Fjellgård. 
Trond Jære og Even Langmo og Håvard 

Johnsen fra Nordic Arena.

— Det er prosjektet Morgendagens 
Rennebu ved tiltaksgruppa for 
Markedsføring og omdømmebygging  
som arbeider med den nye filmen om 
Rennebu, og i filmen vil vi ha fokus på 
tema fra kommuneplan og nettstedet 
Rennebu.com, forteller Trond Jære i til-
taksgruppa. Fokusområdene er belig-
genhet og  infrastruktur, natur- og fri-
luftsområder med vekt på aktiviteter for 
allmenn ferdsel, kulturliv med frivillige 
lag og organisasjoner innen kultur og 
idrett, sentrum med boligområder, han-
del, industriområde og Buvatnet med 
tursti og Rennebu som hyttekommune. 

Den første opptaksdagen er alle-
rede gjort, og det er Nordic Arena 
fra Trondheim som er leid inn til å 
gjøre jobben. Neste opptaksdag blir 
i forbindelse med åpningsdagen på 
Rennebumartnan, men det vil også bli 
andre opptak i tillegg.  Siste opptaks-
dag er planlagt i løpet av høsten. 

— Vi planlegger to versjoner av 
filmen – én med kommentar på 5-6 
minutter og én uten kommentar på 2-3 
minutter. Filmene skal brukes i mar-
kedsføring av Rennebu både overfor 
reiselivet og for å fortelle hvilken god 
kommune Rennebu er å bo og ha hytte 
i, forteller Jære.

Av Dagfinn Vold

Rennebu ungdomsskole 
til topps i skyting
Rennebu ungdomsskole gjorde det knallbra i Skolenes lands-
konkurranse i geværskyting 2013/2014. 

De fikk 1. plass i prosentvis deltagelse og 1. plass i klassen der de summer-
te de fem beste fra hver skole. De fem beste fra Rennebu ungdomskole var Jon 
Anders Nyberg, Dothea Belsvik, Knut Ivar Belsvik, Simen Hårstad og Sigrid Belsvik. 
Mona Isene og Bjørn Inge Haugset fra Rennebu Skytterlag delte ut premiene. 
GRATULERER!

Mona Isene (t.v.) og Bjørn Inge Haugset (t.h.) fra Rennebu Skytterlag delte ut diplomer 
og caps til de fem beste skytterne ved Rennebu ungdomsskole. Jon Anders Nyberg, Knut 
Ivar Belsvik og Dorthea Belsvik. Simen Hårstad og Sigrid Belsvik var ikke tilstede da 
bildet ble tatt.

Kulturbeite og Sommerkveld
Lørdag 9. august blir en dag i kulturens tegn i Gisnadalen. Kl. 13 åpner en ny 

salgsutstilling på Håggåsætra under tittelen ”Fjell – utsikt og innsikt”. Det er en 
utstilling med svært mange profilerte kunstnere - både sett i et regionalt, nasjo-
nalt og internasjonalt perspektiv. På plakaten finnes navn som Jan Berg, Sverre 
Koren Bjertnæs, Håkon Bleken, Jarle Øien Farmen, Inge Gravdal, Karl Erik Harr, 
Grete Skoe og Elling Reitan. I tillegg til disse vil kunst-håndverkerne Randi Koren 
Bjertnæs, Bjørg Jarstein Skjulsvik og Steinar Garberg delta. Utstillinga vil være åpen 
i perioden 9. – 24. august.

Etter utstillingsåpninga inviterer Ivar og Kirsten Langklopp til Sommerkveld på 
Olsmedalssætra. Der blir det konsert med Are Hembre, Siri Gjerde, Øyvind Smith 
og kapellmester Trond Hustad. Konserten starter kl 20.00, men tunet er åpent fra kl 
18.00. Det blir salg av suppe og god drikke, og Ivar Langklopp forteller at det også 
er mulig å kjøpe billetter ved inngangen.
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Den fenomenale dugnadsgjengen!

Hege Dverset er dugnadsansvarlig i 
martnaskomiteen, og kan fortelle at det 
meste nå ser ut til å være på plass før 
det braker løs neste helg. 

– Det er vel i grunnen slik det bruker 
å være på denne tiden, det meste er på 
stell, men så er det et lite puslespill for 
å få alt på plass helt mot slutten, smiler 
Hege. 

Nye dugnadsfolk
Mange lag og foreninger har de 

samme oppgavene år etter år, og 
begynner etter hvert å få rutine på sine 
oppdrag. I tillegg til disse vante traverne 
har man i år også fått med seg noen 
helt nye dugnadsfolk, noe arrangørene 
vet å sette pris på. 

- Ja, vi har stort behov for dug-
nadsfolk, så det er kjempebra at det 
har kommet til noen nye. Odd Fellow 
Oppdal, Fredheim Grindal, Oppdal 

videregående salg og service og Innset 
Idrettslag stiller i år som nye dugnads-
deltagere, og vi gleder oss til å få dem 
med på laget, sier Hege. 

Ettersom Rennebu Sanitetsforening 
la ned sin virksomhet tidligere i år, har 
det også vært nødvendig med noen 
omrokkeringer for å fylle opp de dug-
nadstimene sanitetsdamene har hatt 
tidligere år. 

Trenger flere
Selv om det meste nå er på plass, er 

det fortsatt behov for flere frivillige. 
- Dersom det er noen som har 

litt ekstra tid og har lyst til å hjelpe til 
under Rennebumartnan, er det bare å 
ta kontakt direkte med meg, eller melde 
seg på martnaskontoret, sier Hege.

 Hun presiserer at vedkommende da 
må donere dugnadsbetalingen til et lag 
eller en forening de selv bestemmer. 

- Dugnadsarbeidet bruker å være 
både trivelig og sosialt, så det er bare å 
melde seg, oppfordrer Hege. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

For å gjennomføre Rennebumartnan er arrang-
ørene helt avhengig av innsatsen til de frivil-
lige. I overkant av 900 personer stiller opp på 
dugnad, og til sammen utføres det ca. 3700 
dugnadstimer. 

Selv om det er hektiske dager, er dette en kjær-
kommen inntektskilde for lag og foreninger i 
distriktet, og de fleste er enige om at dette er 
en langt greiere måte å tjene penger på enn å 
gå på dørene og selge lodd!

Hildur Lilleindset og Solveig Toset ved 
kassa på balkongen i Rennebuhallen.

Her legges det opp saltkjøttmiddag - f.v. Oddny Grøtte, Bente Eggen Haugan, 
Kari Hellstrøm og Åse Marie Ness.



8 Rennebunytt

Rideleirene på Langklopp Fjellgård samler rundt 170 ungdommer i løpet av sommeren.
Her er Ida Øie i farta over ett av mange hindere på løypa ved rideskolen.

Sandvolleybanen ved Buvatnet har vært flittig brukt i sommer. Her er Vemund Toset 
i drivet ...

En fantastisk sommer har ført til meget gode badetemperaturer, og i Buvatnet har 
det vært sjeldent mye aktivitet.
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Sommer i Rennebu

En fantastisk sommer har ført til meget gode badetemperaturer, og i Buvatnet har 
det vært sjeldent mye aktivitet.

Mange turister finner også veien til Buvatnet og den innbydende gressbakken og 
andre godt tilrettelagte omgivelser.

Årets sommer går over i historien som én av 
de varmeste, og det har vært herlige dager 
for både store og små. Spesielt godt har det 
vært i Midt-Norge. Noen har hatt late dager 
på stranda, mens andre har kastet seg på 
sykkelen nedover bratte fjellsider - som 
Joakim Eide og Sondre Børgeson Larsen i 
Olsmedalen. I Rennebu er det muligheter for 
det meste!

Foto: Dagfinn Vold
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Sommer, sol og fotball!
Tradisjonen tro har mange av de aldersbestemte lage-

ne i Rennebu også i sommer deltatt på fotballcuper rundt 
omkring. Sosialt er dette sesongens høydepunkt, og spillere, 
trenere, lagledere og heiagjeng får med seg mange flotte opp-
levelser både på og utenfor fotballbanen.

J12 var i år eneste Rennebulag på Bergstadcup, G14 tok 
turen til Østersund og Storsjøcup. Mens begge 16-års lagene 
deltok på Norway Cup.

Ut fra tilbakemeldingene fra både spillere og støtteapparat 
forstår vi at det har vært flotte opplevelser overalt, og alle går 
inn i høstsesongen med ny giv. Fra de voksne er det også mye 
skryt for måten ungdommene oppfører seg på både sportslig 
og sosialt når de deltar på turneringer rundt omkring. Flotte 
representanter for Rennebu Idrettslag.

Av Mona Schjølset

Rennebu ILs jenter 16 ble nummer to i B-sluttspillet. Rennebu ILs jenter 12 tok turen til Røros og Bergstadcupen.

Rennebu ILs gutter 14 deltok på Storsjöcup i Østersund. Rennebu ILs gutter 16 deltok på Norway Cup.

Ivar Gunnes i skuddet på Storsjöcup i Østersund.
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Registrering for 
eiendomsskatt
Fra 2015 innfører Rennebu 
kommune eiendomsskatt, og i 
sommer har det vært registre-
ring som grunnlag for skatten.

Helene Ilvang, Karoline Vognild og 
Guro Haugerud Wold registrerer 
oppmålinger for eiendomsskatt.

Rennebu kommunestyre har vedtatt 
at det skal innføres eiendomsskatt på 
alle typer eiendommer etter eiendoms-
skattelovens §3a i hele kommunen fra 
2015. Rennebu kommune har i dag 
eiendomsskatt på alle eiendommer på 
Berkåk og verker og bruk i hele kom-
munen.

— Vi er i gang med registreringsar-
beidet, og vi har 16 ungdommer som 
arbeider med registreringene, forteller 
Karl Petter Gustafsson.

Det er ca 2.500 avtaler som skal 
registreres, og på hver avtale kan 
det være flere hus. Av dette er det ca 
2.000 fritidsboliger. To personer legger 
inn registreringene på data, mens sju 
arbeidslag er ute i felten og registrerer 
areal på husene og tar bilder. 

For de fleste eneboligene som ikke 
er tilknyttet landbrukseiendommer blir 
skattemyndighetens ligningsgrunnlag  
utgangspunkt for skattetaksten.

— Neste fase blir å gå gjennom 
materialet og registrere i sakssystemet. 
Deretter vil vi gå ut til hjemmelshaver-
ne  for eventuelle korrigeringer, før vi 
skriver ut eiendomsskatten før 1. mars 
2015, forteller Gustafsson.

Av Dagfinn Vold

Sommerjobb for ungdom
Rennebu kommunes tiltak med sommerjobb til ungdommer 
er svært populært, og de unge gjør en flott innsats rundt om på 
barnehager, helsesenteret, teknisk drift og på kommunehuset. 

Tilbakemeldingene fra ungdomme-
ne selv tyder også på at de trives godt 
med arbeidsoppgavene, og ikke minst 
er det kjærkomment å tjene noen kro-
ner i løpet av sommerferien. 

Håvard Ramlo og Jon Glasøy 
Knutsen gikk begge ut av tiendeklasse 
i vår, og de har begge fått seg sommer-
jobb ved teknisk drift. Når Rennebunytt 
stikker innom er de i full sving med 
å male vegger på et av rommene i 
Helsesenteret.

Oppussing
Utenfor er det sikkert bortimot 30 

varmegrader, så guttene har hatt igjen 
alle vinduer og trukket for gardinene, 
uten at det blir særlig kaldt på rommet 
av den grunn… Humøret er imidlertid 
upåklagelig, og de står på slik at rom-
met skal være klart til å ta imot en ny 
beboer om få dager. 

- Det er ganske varmt her inne ja, 
men det var enda varmere å male uten-
dørs, forteller Håvard. Han er inne i sin 

siste arbeidsuke, mens Jon akkurat har 
startet på sin treukers periode. Begge 
trives kjempegodt, og syns det er helt 
topp å tjene litt penger før skolen star-
ter opp igjen. Til høsten starter Håvard 
på elektrofag ved Oppdal videregående 
skole, mens Jon skal gå Tip eller elektro 
på Støren videregående. 

Skryt
Egil Solberg er vaktmester på 

Helsesenteret, og er den som har ansvar 
for å holde guttene i arbeid. Også han 
er full av lovord om den innsatsen 
ungdommene gjør, og skryter både av 
arbeidsmoral og innsats. 

– Ja, det har virkelig vært flinke ung-
dommer hos oss i sommer, og de står 
på med godt humør hele tiden, roser 
han. 

Etter en rask inspeksjon kan han 
også slå fast at rommet har fått en sårt 
tiltrengt oppgradering, og at det snart 
er klart for å ta imot en ny beboer. 

Av Mona Schjølset

Jon Glasøy Knutsen og Håvard Ramlo maler vegg 
under oppsyn av vaktmester Egil Solberg.
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Den gylne regel
Løkken Verk 1913 - 1920

Premiere 8. august kl 19.00 ved vaskeriet på Løkken
Forestillinger: 9-10-13-15-17 august kl. 19.00

 Manus og Regi: Ulrik Svalsten • Musikalsk leder Arne Ree
Komponister: Arne Ree og Ronny Kjøsen

Forhåndsalg: Torgkiosken MIX Løkken tlf 72 49 77 58 •  300.- 

Bergmannst
eateret vi

ser

Kirkekonsert 
på øverste 
hylle
Torsdag 16. oktober blir det 
konsert med Arve Tellefsen og 
Harald Rise i Berkåk kirke.

— Etter ti års innsats fra mange hold 
klarte vi høsten 2012 å nå målet om et 
nytt og prektig orgel i Berkåk kirke, til 
en verdi av ca 2,6 millioner kroner, for-
teller Bjørn Rogstad.

Rogstad forteller videre at både 
under arbeidet med orgelet og etter-
på har den gamle orgelkomitéen og 
menighetsrådet gått rundt med ønske 
om en virkelig kvalitetskonsert som 
hyllest til orgelet og alle gode krefter 
som var involvert i prosessen, og som 
gjorde det store løftet om nytt orgel 
mulig. Menighetsrådet satte derfor ned 
en komité bestående av musiker og 
lærer Rune Skjolden, organist Kjersti 
Kvam og Bjørn Rogstad for å arbeide 
med saken.

— Nå synes vi at vi har lyktes, og en 
konsert med organist Harald Rise og 
fiolinist Arve Tellefsen må sies å være 
kvalitet på øverste hylle, sier Rogstad.

Harald Rise har røtter fra Rennebu, 
og han er professor ved institutt for 
musikk ved NTNU og leder for orgel- 
og kirkemusikkutdanninga ved univer-
sitetet. Rise har turnert som solist og 
akkompagnatør i Europa, Canada og 
USA, og han har utgitt ni solo-cd´r og 
medvirket på flere andre. Han har også 
vært konsulent ved mange menigheters 
anskaffelse av orgel – også ved Berkåk 
kirke.

Arve Tellefsen trenger vel knapt 
noen presentasjon. Han er én av våre 
mest kjente, beundrede og folkekjære 
musikere. 

— Det vil bli solgt 208 nummerer-
te sitteplasser i kirka, da det dessverre 
ikke er plass til flere. Billettsalget vil 
foregå hos Snertne Sneller fra lørdag 
30. august, og vi regner med de vil for-
svinne raskt, sier Bjørn Rogstad.

Av Dagfinn Vold

Matfestival i Trondheim
I forrige uke deltok bedrifter fra Rennebu og Oppdal på 
Trøndersk Matfestival i Trondheim - med suksess!

Trollheim på Nerskogen deltok på Matfestivalen for første gang, og de er kjempefornøyd 
med at de solgte over 1.000 burgere, forteller Siv Remetun Lånke. De takker Rennebu 
kommune for sponsing av stand, og håper det kan videreføres.

— Rennebumartnan 
deltok også på 
Matfestivalen, og vi 
benyttet festivalen 
til å markedsføre 
martnan. Vi fikk god 
respons, og det frister 
til gjentakelse, sier 
Kenneth Teigen.
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Aktører i pilegrimsarbeidet i Rennebu
Det er mange aktører som 
arbeider mot pilegrimsarbei-
det her i Rennebu, og det er 
lett at det kan bli litt forvir-
ring rundt hvem som gjør hva. 

Joar Fjellstad, leder i Pilgrims-
foreninga i Rennebu, synes det er på 
sin plass med litt informasjon som han 
håper kan være oppklarende når det 
gjelder aktørenes roller.

Organisasjoner
Pilegrimsutvalget i Rennebu er 

oppnevnt av kommunen og ledes av 
kommunens kulturkontor. De har som 
oppgave å sørge for framkommelighet 
langs Gudbrandsdalsleden gjennom 
bygda. Det vil bl.a. si rydding, merking 
og ordne med kvileplasser og informa-
sjonsmateriell.

Pilgrimsforeninga i Rennebu er en 
ideell og privat organisasjon. De har 
en formålsparagraf som sier at de skal 
arbeide for at pilegrimer kan føle seg 
velkommen, og at det er lagt til rette 
for at vandring kan bli en positiv opp-
levelse. Foreninga skal også bidra til å 
øke interessen for, og spre kunnskap 
om pilegrimsvandringer.

Bygdasenteret er et informasjons-
senter på Berkåk for all turisme i kom-
munen, som også omfatter vandrere. 

Reisen til fjellet er et reiselivs-
nettverk for kultur- og naturbasert rei-
seliv i kommunen. Nettverket består 
av tilbydere innen overnatting, serve-
ring, kultur, mat og naturopplevelser. 
Tilbyderne har stort fokus på eget pro-
dukt, og samarbeider i nettverket for å 
gi gjesten en opplevelse. Nettverket til-

byr etter hvert tilrettelagte turer i kom-
munen, som også kan være fotturer 
langs Gudbrandsdalsleden.

Overnatting og mat
Tilbydere med seng og mat (type 

gjestgiveri) er Mjuklia, Berkåk Veikro, 
Fjellheim-Nerskogen, Havdal skole og 
Langklopp fjellgård.

De som tilbyr seng og delvis mat 
er Hæverstølen, Grøtte gård, Meslo 
herberge, Bergtun, Småbruket Nesset, 
Nørgar Voll, Utstuggu Hårstad, 
Lundaløkk og andre som har overnat-
ting primært for fiskere.

Informasjonsdisk i Gammelbua
På Gammelbua på Voll er det en 

egen informasjonsdisk på andre året, 

og tiltaket på Gammelbua på Voll er et 
resultat av samarbeid og ansvarsforde-
ling mellom flere aktører:

Rennebu bygdemuseum (eier av 
Gammelbua), Rennebu kirkelige fel-
lesråd, (administrerer bruk av Rennebu 
kirke), Pilgrimsforeninga i Rennebu 
(praktisk oppfølging av pilegrimsver-
tene), Voll skole (selvbetjeningskjøkken, 
dusj og toalett), Bygdasenteret (arbeids-
giveransvar for vertene som lønnsutbe-
taling, skatt m.m.) og Rennebu kom-
mune (penger til lønninger og adminis-
trasjon).

Tiltaket er primært for vandrere etter 
Gudbrandsdalsleden, men alle som har 
interesse av å besøke museet ønskes 
selvsagt velkommen.

Av Dagfinn Vold

Bergmannsteateret har ur-
premiere under Bergmanns-
dagene 8. august med stykket 
”Den gylne regel ”. 

”Den gylne regel”  er det første tea-
terstykket i en planlagt serie av historis-
ke spel om Løkkensamfunnet. Tanken 
er at gjennom dramatiske teaterstykker 
vises samfunnets historie til gruven ble 
lagt ned i 1987.

Teaterstykket tar utgangspunkt i fire 
familier som kommer til Løkken for 
å søke arbeid i det raskt blomstrende 
gruvesamfunnet. To familier tilhører 
arbeiderklassen og de andre to famili-
ene tilhører funksjonærsjiktet. Det er et 
dramatisk teaterstykke i to akter, som 
utspiller seg i gruvesamfunnet Løkken 
fra våren 1913 og fram til nyttårsaften 
1919.  Dette er en skildring av mennes-
kers liv i et fremvoksende industrisam-

funn med internasjonalt innslag. 
Et femtitalls skuespillere og musi-

kere har øvd siden mars på denne stor-
satsingen av Bergmannsteateret.

Premiere er 8. august, men styk-
ket spilles også 9. - 10. - 13. - 15. - 17. 
august. Det hele foregår på platået sør 
for Vaskeriet med noen fantastiske ori-
ginale kulisser.

Urpremiere for Bergmannsteateret på Løkken

Gammelbua på Voll er informasjonsdisk for pilegrimer.
Foto: Dagfinn Vold
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Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen

Kosbergveien, 7391 Rennebu
mob 948 56 836

malingogmurpussjvm@hotmail.com

Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme 

Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056

rorleggern@oppdal.com

Utleie av maskiner

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud

Tlf 909 54 130/476 37 302
www.rennebumaskinutleie.no

Gravemaskiner – Minidumper – Hengere 
Kompaktlaster med pallegafler og skuffe

Vi tar oppdrag som 
stubbfresing, fjerning av 

hageavfall og mindre 
graveoppdrag

VED SELGES
Bjørkeved 1500 ltr kr 1100,-

Furuved 1500 ltr kr 900,-
Blandingsved 1500 ltr kr 800,-

(furu, selje, osp, gran og or)

Leveringsklar aug/sep, kan leveres tilkjørt
For bestilling ring mob. 918 37 209

SOMMERKVELD PÅ SÆTRA 
9. august 2014

Konsert med
Are Hembre   –   Siri Gjære 

Øyvind Smidt
Kapellmester Trond Hustad

Olsmedalssætra i Gisnadalen

Billettpris kr 325,- inkl gebyr.
 Billetter kjøpes på

www.gisnadalen.hoopla.no/sales/sommerkveld
Buss fra Rennebu Nedre, Voll kl 17.00,

via Torget, Berkåk kl 17.30. 
 Retur kl 23.30. Kr 100,- Skyss bestilles sammen 

med billetten på Hoopla.
Konsert starter kl 20.00  - Tunet åpner kl 18.00. 

Salg av suppe og god drikke. 
Ring 906 53 315/959 14 319 ved spørsmål.

Billetter selges også ved 
inngangen!
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Gave til KrF. Ta med noe å sitte på!   Arr. Rennebu KrF

Øyvind Håbrekke, Karin B. Bjørkhaug    
og vår egen Ola T. Lånke deltar.
Salg av trad. seterkost, pølser og brus.
Sang av Idol-deltager Astrid Sugaren    
og “Karomm” fra Rennebu.

KrF seterstevne i Rennebu søndag 30. juni kl.12.00
på setra til Ingunn og Lars Uv v/ Granasjøen på Nerskogen. 

E6 Berkåk
tlf 72 42 71 50
Følg oss på Facebook

Statoil Berkåk søker
Stasjonsmedarbeider

30% stilling
fortrinnsvis helg, med mulighet for utvidelse

Livet på en Statoilstasjon er sosial, hektisk og 
hyggelig. Ingen dager er like, og det handler om

å løse både små og store utfordringer. Du må være 
utadvendt, blid og omgjengelig og like å arbeide 

med mennesker, og ikke minst forstå at
kunden skal være i fokus.

Høres dette spennende ut?

Send søknad innen 31. august 2013 til:
Statoil Berkåk, 7391 Rennebu

eller sove@statoilfuelretail.com

Berkåk
Postmyrvn 22, 

Berkåk
7391 Rennebu
Tlf 72 42 82 80

Åpningstider:
man-tors 07-16

fre 07-18
lør 09-14

Statoil Berkåk søker
Stasjonsmedarbeider

30% stilling
fortrinnsvis helg, med mulighet for utvidelse

Livet på en Statoilstasjon er sosial, hektisk og
hyggelig. Ingen dager er like, og det handler om

å løse både små og store utfordringer. Du må være 
utadvendt, blid og omgjengelig og like å arbeide

med mennesker, og ikke minst forstå at
kunden skal være i fokus.

Høres dette spennende ut?

Send søknad innen 20. august 2014 til:
Statoil Berkåk, 7391 Rennebu

eller sove@statoilfuelretail.com
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K U N N G J Ø R I N G E R K U N N G J Ø R I N G E R
TROLLHEIMEN GRUNNEIERLAG SA

Jakttider og priser for sesongen 2014 – 2015.

Rypejakt:  Ingen salg av jaktkort i sesongen 2014-2015.  
     
Småviltjakt uten hund: 10.09.14 -  28.02.15.
Gjelder hare og annen småvilt unntatt rype og storfugl.
Sesongkort kr 700,-
2-døgnskort kr 200,-

Storfugljakt uten hund: 01.11.14  -  23.12.14.
Sesongkort kr 800,-
2-døgnskort kr 350,-

Harejakt med hund: 01.11.14  -  28.02.15.
Sesongkort kr 800,-
  
Rådyr:
Voksen rådyrbukk: 10.08.14  -  23.12.14. 
Generell rådyrjakt: 25.09.14  -  23.12.14.
Ett kort per dyr    kr 700,-

Det selges 10 kort. 
Rapporteringsplikt straks etter hvert felte dyr. 
Salg av kort for Rådyr, - kun hos forretningsfører 
Knut Hårstad.    
Det må dokumenteres at jegere kan skaffe ettersøkshund. 

Kjøp av jaktkort:
Jaktkort er å få kjøpt ved Rennebu Nedre Handel AS på Voll,  
Nerskogen Landhandel AS og Bygdasentret AS på Berkåk.

Kontaktperson:
Spørsmål angående jakta rettes til 
Rolf Arne Bruholt, telefon 909 22 848.

Trollheimen Grunneierlag - Styret

Tomt med flott utsikt til salgs
Rådyrveien 1, Berkåk (62/245)

Ta kontakt med Kristin eller Yngvar Brekke
tlf 926 64 912 / 934 61 243

Austre Rennebu grunneierlag
Jakttider/priser 2014 – se utmarksradet.no

Styret

Eldres kirkedag 24. august
Rennebu kirke kl. 11.00

Samling med servering etter gudstjenesten.
 

Ved behov for skyss ring
Innset -  Sigrunn Joramo tlf 936 50 955

Berkåk - Brit Blokkum Gustaffson tlf 482 92 854
Rennebu - Aud Kirsten Vold tlf 995 49 925 

Arr. Rennebu diakoniutvalg

Vaktmesterstillinga i Staure er ledig
Det er laga instruks for stillinga.

Einar Husan gir nærmere opplysninger.
tlf. 986 24 713 eller tehusan@loqal.no

Skriftlig søknad innen 15. aug.
Styret i Stiftelsen Omsorgsboliger Voll

Helse og omsorg har 
ledig leilighet i omsorgsboligen på Berkåk.

Leiligheten er på ca. 47 m² + bod.
Husleie er på kr 4.311,- pr. måned + strøm etter for-
bruk. Det kan søkes om bostøtte.

Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås ved 
henvendelse til Helse- og omsorgskontoret 
tlf. 72 40 25 05/03. 
Søknad sendes: Rennebu helsesenter, 
Gamle Kongevei 39A, 7391 Rennebu.
Søknadsfrist: 15.08.2014

Motorferdsel på Buvatnet
Viser til ”Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag”
Det er meldt om motorferdsel på Buvatnet de siste 
dagene. Minner om forbudet i lovens §3 ”I utmark 
og vassdrag er motorferdsel ikke tillatt med mindre 
annet følger av denne lov eller vedtak med hjemmel 
i loven” og § 1 ”Formålet med denne lov er ut fra et 
samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdse-
len i utmark og vassdrag med sikte på å verne om 
naturmiljøet og fremme trivselen”.

Mikkel og frue ute på tur!

På tur ned igjen fra en fjelltur nylig 
møtte vi på to nysgjerrige skapninger i 
skogen, og de tok seg god tid for å stu-
dere oss tobeinte.

Foto: Dagfinn Vold
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RETURADRESSE:
Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Myrveien 4, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -  neste nummer 28. august - frist for stoff  19. august -  Rennebu Nytt

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

Vi inviterer deg til å besøke
Rennebu.com 

- en ny nettportal for Rennebu! 
Her kan du finne det meste av det  du er ute etter 

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

bygda.

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

Dette skjer i Rennebu!
07.08 Oppskyting Gammelstødalen 17.30
07.08 Mottak av klær Refshus skole 16-18
08.08 Åpning av Barnas Utstilling Samfunnsh 11.00
09.08 Sommerkveld på Sætra Olsmedalen 18.00
 Konsert  20.00
9.-24. Kulturbeite Håggåsetra
 Salgsutstillling ”Fjell - utsikt og innsikt”
12.08 Oppskyting Gammelstødalen 17.30
14.08 Oppskyting Gammelstødalen 17.30
15.-16. Gratis hørselstest  
 v/audiograf       Torget 11-17
15.-17. Rennebumartnan
15.08 Konsert med Ole Paus Samfunnssalen 20.00
19.08 Oppskyting Gammelstødalen 17.30
21.08 Oppskyting Gammelstødalen 17.30
24.08. Saudag Gisnadalen 12.00
 Følg skilting til Kloppløkkja
26.08 Oppskyting Gammelstødalen 17.30
28.08 Oppskyting Gammelstødalen 17.30
 28.08 Tur til Vangshaug Turisthytte Grindal 9.00
 Sunndal, med Røes Transport

Gjeterhundtrening hver tirsdag kl 19.00.
Oddetallsuker på Stamnan og partallsuker på Innset.
Bygdapøbben er åpen hver fredag og lørdag kl 21-02
Kaffesalg i Jutulstuggu hver lørdag i aug kl 11-15
1/7-17/8 - Informasjonsdisk i Gammelbua Voll, 
åpent alle dager man-lør 9-16, søn 10-17
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12

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

Norges ledende salgsutstilling for husflid og håndverk

Bli med på Kick Off med

Barnas utstilling

Ja, vi elsker…
 

I Samfunnshuset 
fredag 8. august kl 11.00

Dette blir det første arrangementet 
i forbindelse med Rennebumartnan 2014. 
Offisiell åpning ved Ordfører Ola T Lånke

Musikk ved aktører i kulturskolen - Forfriskninger
 

Alle velkommen!


