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Første søndag i advent ved Jutulstuggu på Stamnan
Foto: Dagﬁnn Vold

Julegaver -

til liten og stor!
Julepynt, planter, sammenplantninger,
dekorasjoner, oppsatser
Du ringer - vi bringer! Bestill i god tid.

Berkåk - tlf 72 42 74 45

Åpningstider siste uka før jul
man, tirs og ons 10-18 – julaften 10-13 – mellomjula 10-14
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Åpningstider Kommunehuset julen 2009
24. desember
28. desember
29. desember
30. desember
31. desember
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Egenprodusert julemat på Skjerve
På julaften serveres det
lutefisk, den er visstnok kjøpt på butikken.
Men ellers har vi inntrykk av at det meste av
julematen hos Kristin
og Magnar i Skjervgrenda på Stamnan er
hjemmelaget.
De virker nesten litt brydd,
for dette er da slett ikke noe å
skrive om. Og Magnar har nok
rett i at det er mange flere i
bygda vår som lager i hvert fall
deler av julematen sin selv.
I følge bokmålsordboka er
Gimre et årsgammelt dyr, helst
en ungsau, og det er nettopp
gimre fra egen besetning som
er basisen når pinnekjøttet
skal tilberedes på Skjervom.
Etter å ha slaktet dyret, blir det
hengt opp til mørning, forteller
Magnar til Rennebu Nytt. Etter
en tre, fire dager gnis kjøttet
inn med salt og sukkerlake, før
det henges til tørk. Tørkeperioden varer omtrent i tre
uker, deretter er det klart for
røking. Her får pinnekjøttet
for øvrig selskap av mange
andre godsaker. Lammelår,
hjort, laks og anna ”furkunmat” henger side om side og
blir røkt i den gamle badstua.
Badstua eller kanskje vi
skal kalle den røkestua, er
forresten et kapittel for seg
selv. Opprinnelig ble den
brukt til brygging av maltøl,
men ble i mange år stående til
forfalls. Etter hvert tok grendalaget affære og satte den
gamle badstua i stand. Dette
prosjektet er det Sivert Hansen
som skal ha æren for, forteller
Magnar. Sivert tok tak og ble
pådriveren som sørget for at
stua i dag gjør nytte for seg og
er et medvirkende element til
at gamle tradisjoner blir holdt i
hevd i Skjervgrenda.
Tilbake til pinnekjøttet;
etter en dag (6-7 timer) med
røking, er i grunnen maten
klar til å spises. Ved middagsbordet får de heldige gjestene
servert pinnekjøttet sammen
med hjemmelaget grovpølse,
kålrabistappe, brun saus av
egen oppskrift og potet. Det vil
si, noen ganger blandes poteter i kålrabistappa, da trenger vi
ikke å koke en egen kjel med
poteter,
sier
Magnar.

Grovpølsa er egentlig kokamær og har ingredienser av
hjort, elg, sauekjøtt og ribbe.
Dette høres farlig godt ut og
med hjemmebakt flatbrød til å
komplettere menyen, burde
middagsgjestene til Kristin og
Magnar begynne å glede seg
til jul allerede nå. Med mor
Kari som konsulent, er det
forresten husbonden selv som
er flatbrødbakeren i huset. –
Noe må en jo bidra med, sier
han og legger ikke skjul på at
selv om han i utgangspunktet
hadde tenkt å kokkelere litt
mer, så faller det meste av tilberedningen av julematen på
de andre i familien.
På julaften er det folksomt
rundt
middagsbordet
på
Skjervom. Hele familien er
samlet, og praten går livlig
rundt bordet. Kveldens forløp
er ellers ganske tradisjonell.
Etter middagen deles gavene
ut og julaften avsluttes med
den tradisjonelle julekaffen.
Da samles alle på gården til
hyggelig kaffekos inne hos
mor Kari, mens freden senker
seg over hus og grend.
Akkurat slik det skal være.

Sivert Hansen tok tak og ble pådriveren som sørget for at stua i dag
gjør nytte for seg og er et medvirkende element til
at gamle tradisjoner blir holdt i hevd i Skjervgrenda.

Magnar Skjerve i inspiserer kjøttet i badstua.

Av Jan Inge Flå

Rennebu Nytt på nett!

www.rennebunytt.no - Rennebu Nytt legges ut i pdf-format og farger etter hvert som de kommer ut
Rennebu Nytt på Facebook - gruppe med nyhetssaker mellom papirutgavene og plass for å komme med innspill.
Facebook-medlemmer får beskjed når ny pdf-utgave er lagt ut.
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Innunder blåe himmelrand,
så bjart mot Trollheims tind...

Tradisjonsmat på skolen

Velkommen til årets
julenummer av
Rennebu Nytt, som
også er siste utgave av
det kommunale meldingsbladet i 2009.

Kokamær er tradisjonell ”furkunmat” som
ble laget på nesten hver
gård for noen år tilbake. Tidene forandres,
men Bygdekvinnelaget
i Rennebu i samarbeid
med Voll skole er heldigvis med og holder
tradisjonen i hevd.
Populært er det også.
Norsk, engelsk og geografi er vel og bra, men
Mat og Helse er det aller beste faget, sier elevene.
Det står faktisk i kunnskapsløftet at det skal lages
tradisjonsmat i skolen, forteller
Åse Marie Næss ved Voll
skole. Og er ikke dette tradisjonsmat, så vet ikke jeg, legger hun til. Den yngre generasjonen er vel ikke akkurat vant
til å håndtere meter på meter
med sleip tarm, men det ser
ikke ut til å affisere dem i særlig stor grad. – Tarmen er god
å holde i, det er ikke ekkelt i
det hele tatt, sier femteklassingen Iver Johnson Eggan.
Sammen med Emil Jerpstad
stapper han kjøtt og flesk inn i
kverna. Andre drar sveiva og
vips så blir tarmene fylt av det
som snart blir til den lekreste
mær’n du kan tenke deg. Det
er mye å passe på, kokamær’n
blir nøye saumfart på jakt etter
luftbobler, og der disse dukker
opp blir de raskt fjernet med
hjelp av nåla. Dette er mye
artigere enn å sitte ved pulten,
kommer det unisont fra elevene. ”Mat og Helse” er det
beste faget på skolen, sier
Simen Hårstad. – Ja, og så gym
da, legger han til.
Olaug Reitås i Bygdekvinnelaget husker godt slaktinga på gårdene. - Slaktinga
var litt av et høydepunkt,
ferskt kjøtt og blodmat hadde
vi jo ikke spist siden forrige
slakting. Før var det mye mer
arbeid med maten, vi må
huske at dette var før det ble
vanlig med frysere. Den gang
måtte maten saltes ned, og så
vannes ut før videre tilberedning, forteller Olaug. – Før var
det også vanlig at det ble laget
litjmær til ungene som var
med på slaktinga, minnes Åse
Marie.
Bygdekvinnelaget gjør en
flott innsats og er sterkt delaktige til at gamle tradisjoner
videreføres. Når skoleklassene

God jul!

Verdien av et slikt organ
som kommer ut hver 14. dag
blir for meg stadig mer åpenbar, og derfor vil vi gjøre grep i
budsjettsammenheng for å
trygge og videreutvikle bladet,
et blad som meg bekjent savner parallell i andre kommuner.

i kommunen kommer til det
gamle bakeriet på Sandbrekka
for å bake brødvarer på
stenovnene, stiller de driftige
damene trofast opp og deler
sin kunnskap med nye generasjoner. Det er tid for en liten
pause, før neste gruppe elever
skal gi seg i kast med flesk,
kjøtt og metervis med tarm.
Skribenten blir bedt til bords.
Slaktarkaffe hørte med, sier
Tora, Olaug, Randi og Målfrid
i Bygdekvinnelaget, og kaffepausen er selvfølgelig like viktig i dag. Rundt bordet fortelles
det historier fra ”gamle dager”, da mangt av det som i dag
kjøpes i butikken, ble laget
rundt
om
på
gårdene.
Tradisjonene holdes i hevd til
glede for kommende generasjoner.
Av Jan Inge Flå

5. klasse ved Voll skole har laget sin egen kokmær.
Fra v. Nora Stene, Magnar Grendal, Ingrid Jerpstad,
Malin Olufsen, Emil Jerpstad og Stian Kvam Ulvin.

Knyting. Randi Hårstad i bygdekvinnelaget
hjelper til med å knyte fast hyssingen.

På skolekjøkkenet på
Voll ble det benyttet to
oppskrifter på Kokamær.
Rundt omkring finnes det
helt sikkert mange flere
oppskrifter på kokamær.

Nå er vi snart klare til å
feire vår viktigste og mest
tradisjonsbundne høytid.
Tradisjoner inneholder en
vesentlig del av et samfunns
sosiale arv, og overfører vår
identitet fra generasjon til generasjon. I årets avis får vi også
eksempler fra andre land og
kulturer på hvordan de feirer
sin jul. Det er viktig å løfte
blikket litt og se at vår måte å
gjøre ting på ikke er den
eneste.
Uansett hvilken kultur vi
måtte tilhøre er det godt med
tradisjoner i en hektisk og
omskiftelig tilværelse; det er
kjent, trygt og veldig forutsigbart.
Takk for innsatsen og samarbeidet i året som er gått. ”Nå
tar vi frem krakken og puste på
ei stund - -”

Alt. 1. (Olaug Reitås)
Storfekjøtt og Flesk
Salt og Pepper
Alt. 2. (etter Anne Sognli,
mor til Åse Marie)
Storfekjøtt
Flesk
Sauekjøtt
Salt, pepper, ingefær
Løk
Vann

Høsten er jo budsjettid, og
først når denne avisa utgis er
budsjettet ferdig behandlet.
Men det er vel allerede nå klart
at driftsnivået kan opprettholdes på alle felt, og det er til
og med rom for litt økning
noen steder.
At økonomien er såpass
brukbar skyldes vel at vi har
vært og er forholdsvis nøkterne, samtidig som kraftverkene gir oss verdifulle, men akk
så sårbare inntekter. Dette
synes jeg illustreres godt
gjennom det faktum at 10 øre
variasjon i strømpris gir ca 6
millioner per år i variasjon for
Rennebu kommune.
Dilemma: Privat vil vi vel
ha lav strømpris, men for fellesskapet Rennebu er det altså
gunstig med høy.

God jul fra
Bjørn Rogstad - ordfører

Tarmslyng? Tarmene er gode å holde i, sa Emil Jerpstad og Iver
Johnsen Eggan til en noe forbauset skribent.

Rennebu Nytt
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Vi minner om den årlige gaveutdelingen

og oppfordrer alle lag og organisasjoner om å søke.
Søkeren bør ha et kundeforhold i banken. Søknadsskjema finner du
på vår hjemmeside eller ved henvendelse i banken. Søknadsfrist 31. januar.

Hoel Byggservice
7393 Rennebu – Tlf 416 83 132
Alt i tømrer og snekker oppdrag.
Alt i mur og betong oppdrag.
Kran og transport oppdrag.
Betongsaging og kjerneboring.
Torvtak og utomhus anlegg.

A. R. HELGEMO as
– er en allsidig rørleggerbedrift som hjelper deg med:
– Nybygg, restaurering, service. Hytter og boliger
– Totalrenovasjon av bad, kjøkken og øvrige våtrom
_ Salg, montasje og service, -varmeanlegg
– Hyttetorg-forhandler

Tlf 464 49 272
arnt.roar.helgemo@gauldalen.no
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Bli med og lag pepperkakeby
Alle inviteres til å komme med pepperkakehus til Frivillig-sentralen på Berkåk for å bygge Rennebus første pepperkakeby. Bruk
fantasien og lag hus i den fasongen du ønsker – kanskje kan du hente inspirasjon fra hus eller bygninger i Rennebu?
Husene bør være ferdig pyntet, men Frivilligsentralen ordner plass og pynter mellom husene for å få en fin julestemning i vinduene mot torget. Du kan komme med ditt pepperkakehus fra mandag 30. november på dagtid frem til kl 15.00. Siste mulighet
for å komme er fredag 18. desember. Det er bare å møte opp - du blir godt tatt imot!
20. dag jul (onsdag 13. januar) kl 15.00 møtes vi igjen til den store pepperkakehusknusedagen for å spise opp pepperkakehusene
og samtidig synge julen ut med å gå rundt juletreet ute på torget.
Alle er hjertelig velkommen til både å komme med pepperkakehus og til å være med å spise de opp igjen!

Utflytta Rennbygger:

Ingrid og Vegard i Haugesund
Ingrid Pedersen og
Vegard Skjerve er like
gamle, de gikk på ungdomsskolen sammen
og fortsatte skolegangen ved henholdsvis
Gauldal Videregående
og KVT. I denne perioden ble de to et par, og
siden har de holdt
sammen.
Nå er begge å finne i
Haugesund, der Vegard spiller
på byens nyopprykka tippeligalag. Men tro ikke at det
bare er Vegard som spiller fotball, Ingrid trener også flere
ganger i uken sammen med
laget sitt. Hun spiller nemlig
på Vard Haugesund i kvinnenes tredje divisjon. I tillegg
studerer begge ved Høyskolen
i Haugesund. Ingrid og Vegard
er midt i målgruppen for
”Rennebu 3000”; gruppen
som arbeider for å øke innbyggertallet i kommunen vår.
Og selv om de ikke avviser
tanken om en gang å flytte tilbake, sier de at det nok vil gå
noen år før det blir aktuelt.
Kontrakt ut 2011
Vegard
bidro
denne
sesongen til at Haugesund fra
neste sesong er å finne i vår
øverste liga. Etter tidligere å ha
slitt mye med skader, har han
denne sesongen vært skadefri
og spilt seg til fast plass på laget. Ja, så sterk er hans posisjon
i klubben at han i den avgjørende opprykkskampen mot
Sarpsborg fullførte som kaptein. Lite er forutsigbart, og i
toppfotballens verden gjelder
dette kanskje mer enn på de
fleste andre områder. Vegard
har kontrakt med Haugesund
ut sesongen 2011, men i og
med opprykket er nok klubbledelsen ute etter forsterkninger. - Min fordel er at jeg er
anvendelig som spiller, forteller Vegard. Han har denne
sesongen stort sett spilt høyreback, men kan også benyttes i
andre posisjoner på banen, for
eksempel som midtstopper.
Anvendelige spillere er attraktive, og Vegard tror så absolutt
at han er en del av klubbens
framtidsplaner. Hva som skjer
etter 2011, er umulig å si, det
kan godt bli kontraktsforlengelse med Haugesund eller det
kan bli aktuelt å finne seg en
ny klubb. Vi trives her på
Haugalandet og byen er flott,
men på sikt er vi begge lystne
på å vende nesen nordover,

Førjulskonsert med
urframføring
Tirsdag 22. desember
arrangeres årets førjulskonsert. Tradisjonen
tro vil bygdas kor og
korps denne kvelden
gjøre sitt beste for å
sette sambygdingene i
den rette stemningen,
to dager før selve dagen.

Ingrid og Vegard har funnet seg godt tilrette i Haugesund.
det er jo her i Trøndelag vi har
familiene våre, sier han.
Vegard gleder seg til neste
sesong, og ser veldig fram til å
bryne seg mot de aller beste
lagene i Norge. Møtet med
gamle lagkompiser og masse
kjentfolk på tribunen vil nok
gjøre sitt til at akkurat kampen
mot Rosenborg på Lerkendal
vil bli et av årets høydepunkt
for den sindige unggutten.
Jobb viktigst
Vegard
studerer
ved
Høyskolen i Haugesund ved
siden av fotballen, det samme
gjør samboer Ingrid. Da
Rennebu Nytt er på tråden, er
Vegard på tur på trening, mens
Ingrid sitter og leser til eksamen. Det symboliserer også litt
av hvordan skolegangen blir
prioritert akkurat nå. Vegard
regner med å bruke seks år på
sitt treårige studium i økonomi
og
administrasjon,
mens
Ingrid leverer sin Bacheleoroppgave i økonomi i 2011. Da
er det sannsynligvis på tide og
se seg om etter jobb, og da kan
Trøndelag absolutt være et
aktuelt område å bosette seg i.
Det viktigste kriteriet som må
til for at det skal bli aktuelt å
flytte tilbake til hjembygda er
muligheten til meningsfullt
arbeid, det er begge skjønt
enige om. Begge er glade i
bygda si, har familie og venner

her, og kan godt tenke seg å
flytte tilbake til Rennebu en
gang i framtida.
Driving Home for
Christmas
Livet består som vi skjønner stort sett av idrett og skole
for de to, men de bedyrer at de
også har et sosialt liv ved siden
av. De besøker og får besøk av
venner og byen har et bredt
tilbud av sosiale treffsted. De
sitter på ingen måte for seg
selv hele tiden i leiligheten de
har kjøpt i Haugesund. Ingrid
er nok den av de to som har
det bredeste nettverket, både
gjennom skolen og fotballen,
mens Vegard innrømmer at
hans
bekjentskapskrets
i
Haugesund i
stor grad er
relatert
til
laget
han
spiller
på.
Snart er det
jul, ei høytid
de ser fram
til og helga
før julaften
setter de seg
i bilen og tar
fatt på turen
hjem
til
Rennebu,
kanskje med
Chris Rea’s

sang på stereoen. - Det skal
bli godt å komme hjem til god
mat, familie og venner. Hva
jeg skal spise på selve julekvelden, er jeg neimen ikke
sikker på. Familiens ulike
smaksløker har gjort sitt til at
kveldens meny har variert,
men jeg tror det enten blir
ribbe eller pinnekjøtt, forteller
Ingrid Pedersen på telefonen
fra Haugesund. Vegard for sin
del må regne med å få servert
lutefisk på julaften, slik har det
nemlig vært i alle år hjemme
hos familien Skjerve på
Stamnan.
Av Jan Inge Flå

Gørild Meland i Rennebu
Musikkorps forteller at selv om
opplegget rundt konserten
følger tradisjonen fra tidligere
år, inneholder årets julekonsert en stor nyhet. Stykket
”Sunrise”, komponert og
arrangert av Joakim Bergsrønning, får nemlig sin
urfremførelse denne kvelden.
Joakim er godt kjent i musikkmiljøet her i bygda, og har i
mange år spilt i skole- og
voksenkorpset. For tiden er
han å finne på Agder
Folkehøyskole der han studerer på jazzlinja. Til jul kommer
han altså hjem med et flunkende nykomponert stykke,
spesialskrevet til sitt gamle
korps. Joakim vil selv være
solist på sopransaksofon under
urfremføringen,
forteller
Gørild.
Gørild forteller at Rennebu
Musikkorps i tiden framover
vil ha fokus på rekruttering av
nye medlemmer. I forbindelse
med julekonserten tilbys derfor de eldste i skolekorpset å
spille sammen med voksenkorpset. Det samme gjør tidligere korpsmedlemmer som
ikke har spilt på en stund. – Vi
må passe oss så det ikke blir
for mye forgubbing, sier
Gørild.
Julekonserten vil i år, som i
fjor, ha fire aktører fra scena.
Rennebu Musikkorps (arrangør), Rennebu Skolekorps,
Rennebu Songkor og Rennebu
Mannskor. ”Førjulstanker” er
også et fast innslag under konserten, hvem som vil dele sine
betraktninger med oss denne
gangen er foreløpig ikke klart.
Førjulskonserten blir i år
arrangert i Rennebu kirke,
datoen er tirsdag 22. desember
og tidspunktet kl 19.30.
Av Jan Inge Flå

Jul i Rennebu
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- om jula

Bjørg Bakken,
Berkåk

Jula betyr forskjellig ting
for hver enkelt. Vi tok en tur
ut for å høre...

1: Tradisjon
2: Jul på Kotsøy i 1956. Tanta
mi var julenisse, og selv om
jeg visste det var tanta mi
så var jeg litt redd
3: Lutefisk, potetstappe og
melksuppe

1: Hva betyr jula for deg?
2: Ditt beste juleminne?
3: Hva spiser dere julekvelden?

Egenprodusert
gele
De yngste elevene på
Voll skole produserer
sitt eget syltetøy.
Ingrediensene er rognebær og epler, og fylt på
små glass skal geleen
selges på ”Firrijulsåpent” i midten av
desember.

Elevene forteller ivrig om
prosessen. Klassen ble delt
opp i grupper der noen rensa
rognebær, mens andre tok seg
av eplene. – Først tok vi av
stilken og rensa bæra. Jeg
smakte ikke på noe under
rensinga, i hvert fall ikke på
rognebær, sier en av elevene
og griner på nesa. Etterpå ble
saftkokeren tatt i bruk. Nå blir
safta kokt ut og silt ut i en
kasserolle, før den til slutt blir
sukret og tilsatt stivelse.
Geleen blir så fylt på små
oppvarma syltetøyglass og satt
til kjøling så den skal stivne.
Syltetøyglassa har skolebarna
(og lærer) tatt med hjemmefra,
og meningen er altså å selge
varen før jul. Hva pengene skal
brukes til, er ennå noe usikkert. – Kanskje vi skal gi dem
bort til noen som trenger dem,
foreslår en av elevene, og det
forslaget ser ut til å falle i god
jord hos de andre. For å gjøre
det enda mer fristende å kjøpe
geleen, blir glassene vakkert
dekorert
med
forskjellige
motiv før de skal selges.
Da skribenten er på besøk,
er det tid for aller første prøvesmaking. De fleste tar (veldig
forsiktig) en liten smakebit og
rynker litt på nesa. Læreren
må forklare at dette syltetøyet
kanskje ikke bør ”møles”.
Rognebær/eplegele
smaker
nemlig innmari godt til kjøttog viltretter, så vi oppfordrer
alle
som
skal
på
”Firrijulsåpent”
å
handle
førsteklasses og kortreist syltetøy, laga av førsteklassen på
Voll skole.

Oddmund
Rise,
Nerskogen
1: Tradisjon og treffe mange
kjente og slekt
2: Da jeg fikk min første ratt
kjelke. Den ble skikkellig
brukt, og jeg har pusset
den opp igjen
3: Ribbe. Lutefisk blir det
lille julaften

Budeie med mastergrad
Ragnhild Nordbø var
ikke gamle seterjenta
første gang hun fikk
prøve å røre i storgryta,
og så at melka skilte
seg til ost og myse. I
dag er hun en av våre
fremste eksperter i
gammeldags ysting, og
driver landets eneste
undervisningstilbud
innen småskala gardsysteri.
Hun er utdannet næringsmiddelkandidat
ved
Universitetet for miljø - og
biovitenskap i Ås i Akershus.
Selv om denne utdanningen er
rettet mot industriell virksomhet, er de kjemiske prosessene
under behandling av melk like,
om det er industri eller gårdsysting. Nå driver hun sin egen
konsulentvirksomhet,
og
holder kurs innen småskala
melkeforedling ved Sogn Jord
og Hagebruksskule i Aurland.
Dette er landets eneste undervisningstilbud som er tilpasset
småskala gårdsysteri.
- Noen av deltagerne har
lyst til å prøve seg med seterdrift. Det er også mange som
har planer om å starte opp
eget gårdsysteri. De fleste av
de som deltar på kursene er
kvinner, og mange ønsker å
skape seg sin egen arbeidsplass på gården, i stedet for å
arbeide ute, forteller Ragnhild.
Fra beite til ost
Hun var bare ni år gammel
da foreldrene Mette og Anders
Nordbø tok med seg kyrne til
fjells og startet seterdrift på
Jelsetra på Jøldalen. De første
somrene var ikke riktig alt
utstyret på plass, så de første
årene ble det ystet i et
melkespann som stod på
ovnsplata, minnes hun. Den
gang var det nesten ubegripelig å forstå at ei teskje med
”løplau” kunne få den separerte melka til å bli til rund kvit
magerost. God gammel seterkultur ble etter hvert en livsstil
for Ragnhild, og hver sommer
lager hun hvit magerost,
helmelksost og gammelost
som hun tar med hjem og
legger i ostelageret.
- Det er utrolig fint å kunne
holde på med dette arbeidet
om somrene. Jeg er selvsagt
opptatt av å ta vare på den
gamle kunnskapen, men det er
også veldig fascinerende å se
at beitegraset i fjellet blir til
noe som kan settes på matbordet utover vinteren.

I ostelageret. Ragnhild Nordbø tar vare på god gammeldags ystetradisjon,
og kan konstatere at sommerens seteropphold har gitt rikelig avkastning i form av god kvitost.
Nye tider
- Hva er så hemmeligheten bak en perfekt ost,
Ragnhild?
- Det finnes egentlig ikke
noen fast oppskrift, men
melka må være god. Det
handler om flere ting, som
tidsbruken under de ulike
trinnene i prosessen. Det
gjelder å finne den riktige
temperaturen, og ikke minst er
det viktig hvor mye surt og
løpe som brukes.
Hun erkjenner at hun
ikke har samlet så mye
informasjon om de lokale
tradisjonene som hun gjerne
skulle. En av årsakene er at
dette er et fag som må læres
gjennom praktisk arbeid, og
det har ikke vært så mange å
lære av. Gammeldags praktisk
ysting må uansett settes
sammen med moderne kunnskap om hygiene og bakterier,
både for å få til trygge produkter og for å få til en stabil
og god smak.
- Det viktigste er å lage ost
som folk liker. Det er også
mange som har fått interessen
opp for å starte gårdsysteri, og
da er det viktig at det kan legg-

es til rette for egen næring
uten alt for stivbeinte regler.
- I gamle dager var utstyret
på setrene fullt av melkesyrebakterier som kunne modne
osten. Nå bruker vi rustfritt
stål , kombi og syre. Melka er
tom for bakterier og alle som
skal bygge opp ei småskalaforedling blir avhengige av
melkesyrekulturer fra utlandet.
Men å lage egne kulturer er
ikke enkelt, og det skal noe til
å få godkjent et slikt opplegg
fra
Mattilsynet,
ifølge
Ragnhild.
Gammelost og lutfisk
For noen uker siden deltok
Jelsetra på Landsutstillinga for
gardsost på Mære. Her sanket
de sølvmedaljer for både magerost og helmelksost som de
laget på setra i sommer. Seks
uker i fjellet gir en avkastning
på tre – fire kilo ost per dag, og
i disse dager begynner de å bli
godt nok modnet til å legge på
brødskiva. Det har allerede
vært en del henvendelser fra
folk som vil sikre seg ekte
håndlaget ost til jul. En kar
som var innom, skulle ha
gammelost til lutfisken om

julekvelden, sier Ragnhild.
Dermed fikk hun en hyggelig
bekreftelse på at hun ikke er
alene om å ha smak for gamle
mattradisjoner.
Av Inger Steigendal Aas

Seterkurs. Mange vil gjerne
lære seg å lage ost på gammelmåten, og i sommer var
Ragnhild innleid til å holde kurs
på Overlivollen i Budal.
Foto: Anna Berglund.
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Morten Eggan,
Ulsberg

Eli Krogstad,
Berkåk

1: Juletradisjoner og komme
sammen med mye folk
2: Første jula sammen med
kona
3: Ovnsbakt laks, og sossiser
i brun saus til ungene

1: Trivsel og familiesamling,
og god mat
2: Da jeg var riktig unge og
mamma kom med appelsin
og heggbærlikør.
3: Lutefisk

Rennebusongen
på CD
Vokalsekstetten PUST
utgir i samarbeid med
Rennebu kommune cdsingel av Rennebusongen.

Fra samme kirke?
Rennebu-borden,
krusifikset i Rennebu
kirke og et skap ved
Kongsvold
Fjellstue er omtrent fra
samme tids-epoke, og
fortellingene sier at de
alle tre kanskje kommer fra den gamle kirka i
Rennebu.
Etter gamle skrifter har det
sannsynligvis vært to kirker i
Rennebu - en på Voll og en
ved Kjønnan. Den ene kirka
var innviet til St. Mikael og
den andre til St. Peter, og kirka
ved Kjønnan var bygdas
hovedkirke - i allefall på 1400tallet da soknet hette Flå sokn.
Kirka på Voll var ei stavkirke som ble reist rundt 1150.
Kirka på Kjønnan opphørte å
eksistere på 1500-tallet, og
sannsynligvis ble noe av
inventaret overført til kirka på
Voll. Olav Brandt skrev i
Rennebu kirkes jubileumsberetning fra 1969 at det er sannsynlig at kirka på Voll hette St.
Mikaels kirke, sjøl om det er
alminnelig antatt at det var St.
Peters. Men - fra hvilken kirke
kom disse gjenstandene? Det
får vi nok aldri vite med sikkerhet. Sannsynligheten er
imidlertid stor for at de en
gang kanskje har vært under
samme tak.
Skapet som henger på
Kongsvold Fjellstue skal være
kjøpt på auksjon i Rennebu i
1900. Det ble sagt at det kom
fra gammelkirka i Rennebu, og
ble brukt til å oppbevare nattverden i. Det er grove utskjæringer på skapet. På døra i
midten er det Jesus på korset.
Ellers er det sannsynligvis
Jomfu
Maria
og
Maria
Magdalena som er på sidene.
Nordens eldste dobbeltvev – en unik nasjonal kulturskatt fra 1100-tallet ble utlånt
fra Universitetets oldsakssamling i 1947, og har siden
vært sporløst forsvunnet. Selv
om det i årenes løp har vært
lett etter borden har den ikke
vært mulig å finne igjen.
Det finnes heldigvis flere
bilder og nøyaktige beskrivelser av Rennebuborden, som
trolig er en liten bit (14 x 44,5
cm) av en større vevnad.
Borden er en likesidet dobbeltvev med ull (rød og blå) i det
ene laget, mens det andre er av
lin. Den kommer trolig også
fra den ene av de to kirkene

Ordfører Bjørn Rogstad
ser frem til at Rennebusongen
blir mer tilgjengelig.

Skapet som henger på Kongsvold Fjellstue skal være kjøpt på auksjon i Rennebu i 1900.

Rennebuborden kommer trolig fra den ene av de to kirkene som sto i bygda i middelalderen.
som sto i bygda i middelalderen, men det er ingen i dag i
Rennebu som vet hvordan
klenodiet ble oppdaget, eller
hvordan
den
havnet
i
Oldsakssamlingen. Rennebuborden er nå rekonstruert av
Tora Husan for Rennebumartnan.
Krusifikset er Rennebu
kirkes største kostbarhet.
Korsets fire armer har runde
felt ytterst, hvor evangelistattributtene
er
påmalt.
Krusifikset ligner ved første
øyekast til forveksling krusifikset fra Urnes kirke. Men
mens Kristus på Urnes-krusifikset står oppreist og bærer en
kongekrone (kongekrusifiks),
bærer Kristus på kirka i
Rennebu tornekronen, og han
henger på korset. Dette skulle
tyde på at Rennebu-krusifikset
tilhører den gotiske epoke,
hvor lidelseskrusifikset var det
vanlige. Det skulle da stamme
fra første halvdel av 1200-tallet.
Tekst/foto: Dagfinn Vold

Krusifikset i Rennebu kirke
stammer fra første halvdel av 1200-tallet.

I januar 2008 holdt vokalsekstetten PUST konsert i
Innset kirke, i regi av Rennebu
kommune. Her fremførte Pust
for første gang den vakre
Rennebusangen i eget arrangement, med gruppas egen
rennbygg
Jorunn
Lovise
Husan som solist. Som ekstranummer
ble
selvfølgelig
Rennebusangen allsang. I
ettertid har flere etterspurt en
innspilling av Rennebusangen.
PUST reiste tilbake til Oslo, og
fortsatte å utvikle arrangementet av Rennebusangen, og
på sitt andre album, ”Kry”,
som ble utgitt denne høsten,
er Rennebusangen ett av sporene ikledd et improvisert
arrangement.
I samarbeid med Rennebu
kommune har PUST igjen gått
i studio, og sammen kan de nå
presentere en cd-singel med
tre
ulike
utgaver
av
Rennebusangen.
Jorunn Lovise Husan kaller
Rennebusangen ”ei jordnær
perle”, noe som hun også
mener er beskrivende om
Rennebu som sted. Hun er
glad for at kommunen støtter
opp om kunstneriske prosjekt,
og håper denne utgivelsen kan
være med på å gjøre
Rennebusangen mer kjent.
— Et mål er at barn og
unge skal kunne lære sangen
og få et forhold til den, derfor
ville vi ha med en singbackversjon på cd-singelen. Vi i
PUST ønsker også å synliggjøre kreativiteten og valgfriheten vi finner i stemmen som
instrument og i musikk generelt. Derfor gjør vi ulike versjoner av Rennebusangen, sier
Jorunn Lovise.
Cd-singelen inneholder tre
spor: Rennebusangen, solist
Jorunn
Lovise
Husan,
”Innunder blåe himmelrand”,
hentet fra albumet ”KRY” og
Singback, som spor 1, men
uten solist.
Cd-singelen av Rennebusangen kom i salg i Rennebus
butikker fra 7. desember.
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Sjekk brannberedskapen i boligen
Tilbud i
desember!

Brannslok.app, 6 kg pulver kr 250,Brannteppe (maks 3 pr kunde) kr 100,-

Oppdal 72 40 49 90 Berkåk 72 42 82 50

Berkåk, 7391 RENNEBU
Jostein Drugudal
Tlf. kontor 480 48 100
www.mediaprofil.no

Brannslokningsapparat
og brannteppe
for brannsikkerhetens skyld.

Graving – Planering
Transport
Levering av grus og pukk
Betongarbeid
Avløpsanlegg
Brøyting – Strøing
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I Kongens bad til jul
Kunne du tenke deg å sitte godt og varmt med vann til halsen under åpen himmel en
stjerneklar førjulskveld, omgitt av brennende fakler sammen med dem du bryr deg mest om, mens dere filosoferer over ”meningen med livet”...?
Helge Kristiansen på Grindal lager ”Kongens Bad”. — Badestampen er 100% omsorgsfullt håndlaget, og
påkostet med en mengde detaljer og utstyr som andre tradisjonelle bad av tre ikke har – eller i beste fall må kjøpes som ”tilleggsutstyr”, forteller Kristiansen. Sider og bunn er framstilt i norsk gran, som i flere tusen år har vært
brukt til blant annet skipsbygging på grunn av gode egenskaper i forbindelse med vann.
Badet leveres komplett montert og klar for bading med en gang. Det har en varmeveksler for utnyttelse av
pipevarmen som fører til rask oppvarming og betydelig redusert vedbehov. Pipen kjøles ned, så det er ingen risiko
for brannsår. Dessuten er det dobbelt renseanlegg for maksimal hygiene, og vannet fra filteranlegget returnerer i
et lite fossefall midt i badet. Så har du 3-4 kvadratmeter plass på terrassen, i hagen eller på hytta, vil en vedfyrt
badestamp gi deg opplevelser du husker lenge, året rundt.

Erling Sande:

Tømmerhuggeren som startet hytteeventyret
”Som liten drømte jeg om å bli tømmerhugger”,
sier Erling Sande, og i ettertid kan man trygt slå
fast at han fulgte drømmen sin gjennom livet, og
gjorde mer ut av den enn de fleste av oss.
Tidlig på 50-tallet kjøpte
Erling Sande opp et gammelt
sagbruk sør for Berkåk
sentrum, og dette kan vel sies
å være den spede starten på
det som etter hvert skulle bli
den største næringsveien i
Rennebu.
Krigsår
Erling Sande ble født i
Surnadal i 1919, og han
begynte allerede som tenåring
å kjøpe tømmer på rot. Han
minnes spesielt godt aprildagene i 1940, da han bodde på ei
gammel seter i Vindøldalen.
Det var spesielt kaldt denne
vinteren, og det var det også
den 9. april, da han plutselig
fikk se mange fly som kom
innover dalen. Erling har aldri
vært spesielt nervøs av seg, så
han tenkte at det kanskje
hadde noe med Vinterkrigen i
Finland å gjøre, og det var det
jo ikke nødvendig at han
bekymret seg noe særlig for.
Han ble derfor svært forskrekket da han noen dager
senere kom ned til bygda igjen
og fikk høre at tyskerne hadde
okkupert Norge.
Det var ikke så lett å få
arbeid under krigen, men
Erling var aldri i tvil om hva
han ville holde på med så han
reiste til Namdalen og fikk
arbeid på Bangdalsbruket. Her
var det åtte tømmerhuggere og
tre hester som bodde på ei
tømmerkoje i skogen, og jobbet på akkord. Erling forteller at
de var ganske skjermet for
krigens herjinger der de jobbet
i skogen, og tyskerne lot dem
gjøre arbeidet sitt i fred. Alle
var imidlertid opptatt av
hvordan ting utviklet seg, og
samtalene i tømmerkoja om
kveldene dreide seg ofte om
krigen, og den usikkerheten
mange følte. Bekymring for
familie og venner var en stor
del av hverdagen til arbeidskarene.
Sagbruk på Berkåk
I 1950 bestemte Erling seg
for å starte sagbruk, og da gikk
turen til Berkåk. Her fikk han
kjøpt et gammelt sagbruk, og
startet opp produksjon. Erling
fikk etter hvert en stor arbeidsstokk, og det er mang en
guttunge som har startet sin
yrkeskarriere under Erling

Sandes ledelse. Erling oppdaget fort at tømmeret i skogene rundt Berkåk var av et
grovt kaliber, med mye kvist.
På grunn av dette var det ikke
like godt egnet til all slags produksjon, og det var om å gjøre
å finne en god måte å få
utnyttet dette tømmeret på.
Fisketur uten agn
Erling forteller at ideen til
hytteproduksjon kom en søndag han var på fisketur, i likhet
med veldig mange av de andre
ideene han har satt ut i livet
opp gjennom årene. Denne
søndagen var han på tur i
området rundt Døvatnet, og
her satte han seg ned for å
fiske. Han var så tankefull at
han glemte å sette mark på
kroken, så det ble vel relativt
magert utbytte av selve fisketuren…. Ideen om hytteproduksjon var imidlertid født, og
Erling dro hjem og spurte Jon
Lien om han kunne å lafte. Det
kunne han, og den første hytta
sto snart klar. Denne ble satt
opp like ved E6, og det gikk
ikke lang tid før en enkefrue
fra Trondheim stoppet og ville
kjøpe hytta. Det var ikke
mange damer som kjørte bil på
den tida, så dette husker Erling
godt. Den godt bemidlede fruen fortalte at hun hadde 3
døtre, men bare 2 hytter, og
dermed var salget i boks! Dette
ga Erling troen på at hytter var
en god salgsvare, og etter litt
annonsering kom det inn flere
bestillinger. Midt på 50-tallet
ble det satt i gang serieproduksjon av hytter. Det ble etter
hvert trangt om plass til virksomheten, og de fikk tilbud
om å flytte virksomheten til
industriområdet
nord
for
sentrum. Kommunen la det
hele godt til rette for videre og
større produksjon. Utover 60tallet tok hyttesalget for alvor
av, og de første hyttene ble
eksportert
til
Danmark,
Tyskland, Belgia, Frankrike og
Sør-Korea. Tømmerhuggeren
fra Surnadal ble godt kjent
som
hytteprodusent,
og
Sande-hytter ble et kvalitetsbegrep.
Om å utnytte ressursene….
Det er én filosofi gründeren
fra Surnadal hele tiden har
vært opptatt av, og det er å
utnytte alle ressurser. Dette

Erlin Sande fikk i høst tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv.
kom til uttrykk når det ble
spørsmål om hvordan bakhon
fra sagbruket skulle utnyttes.
Erling brukte mang en fisketur
til å spekulere ut hvordan han
skulle løse dette på en god
måte, og etter hvert kom han
på at dette kanskje kunne
brukes til å produsere fiskekasser. Som tenkt, så gjort, og
Erling syklet til Ålesund under
storsildfisket og fikk kontakter
som ville kjøpe bakhon fra
saga. Denne inntekten bidro
sterkt til lønnsomheten for
firmaet. Filosofien om å
utnytte ressursene står fortsatt
sterkt i bevisstheten til den
spreke 90-åringen. Han kaster
selvfølgelig aldri mat, og han
funderer stadig på hvordan
ting kan utnyttes til det fulle.
En annen ting Erling har
vært opptatt av er å fornye seg;
”..du vet, det er mange som
tror at hvis de på en lettvint
måte tjener noen kroner, så
lener de seg tilbake og regner
med det vil fortsette slik. All
erfaring tilsier imidlertid at slik
er det ikke, man må hele tiden
være på utkikk etter nye måter
å tjene penger på, og være
våken for nye trender i markedet.” Gode visdomsord fra en
mann på over 90 år!

Heder og æresbevisninger
Den 24. august i år fikk
Erling Sande tildelt kongens
fortjenestemedalje i sølv, en
hedersbevisning han setter
stor pris på. Overrekkelsen av
selve diplomet har allerede
funnet sted, men prisvinnerne
bruker også i ettertid å bli
invitert til slottet for å takke for
utnevnelsen. Dette er noe
Erling ser fram til, og han har
allerede planlagt hva han skal
si til kongen.
Erling har fått flere utmerkelser i årenes løp, men en pris
han trekker fram er næringsprisen han fikk fra Rennebu
kommune i 1996. Daværende
ordfører Tora Husan overrakte
prisen, og Erling husker enda
at hun sa at Rennebu, og
spesielt Berkåk ville aldri vært
det samme hvis ikke tømmerhuggeren fra Surnadal hadde
kommet hit. Det er ord han
husker på, og satte stor pris på.
Flytting til omsorgsbolig
Ifølge Erling selv svikter
hukommelsen litt nå på hans
eldre dager, og han har best
erindring om ting som skjedde
i hans yngre dager. Undertegnede kan i alle fall skrive
under på at det ikke er noe i

veien med langtidshukommelsen. Under det timelange
intervjuet blir jeg gang etter
gang imponert over detaljrikdommen i historiene, og ikke
minst den presise formuleringsevnen som fortsatt er godt
inntakt.
I disse dager er Erling på
flyttefot til en av omsorgsboligene i tilknytning til helsesenteret på Berkåk. Han tror
det kan bli greit å komme dit
nå, sier han. ”Den som har
vært så opptatt av tømmerhugging og trevirke hele sitt
liv, blir jo veldig ensporet, så
kanskje jeg kan få andre ting å
beskjeftige tankene med når
jeg treffer nye folk der”, sier
Erling. Det er i alle fall helt
sikkert at for de andre beboerne i omsorgsboligene vil det
nok bli anledning til mang en
god samtale om både tømmerhugging og livsfilosofi i tiden
som kommer.
Tekst: Mona Schjølseth
Foto: Dagfinn Vold
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Kraftverkene
i Orkla
ønsker våre forbindelser
En riktig God Jul og
et Godt Nytt År
Med vennlig hilsen
Kraftverkene i Orkla

Førjulskveld med

Onsdag 16.des på Torget i Rennebu
kl 17.00 - 20.00
Kl. 17.00: Førjulskvelden hos Birka starter
Salg av ”Julesuppe” og kaker.
´-XOHPDUWQD´PHGVDOJDYSURGXNWHUIUD6HOEX+XVÀLG
1HDV¡OY+RJQDPDW%XUHW.QDXVHQ/\VVW¡SHULRJVDOJ
av juletrær.

.O.OHVYLVQLQJPHG6HOEX+XVÀLG
- som er månedens håndverker i Birka i desember 2009
Musikk: Trekkspill ved Jan Borset

Kl.18.00 - 18.30: Strikkemesterskap

Selbu vs. Rennebu
To lag kjemper om heder og ære i konkurransen om å
strikke lengst på votter med tomling i to farger.
+YLONHQE\JGKDUGHUnHVWHVWULNNHUQH"

Berkåk, 7391 RENNEBU Tlf./faks: 72 42 83 00 / 72 42 83 50

Kl.19.00 Rennebu mannskor
Kl.19.30 Trekning av lodd
– utdelt til publikum ved ankomst/ kjøp av kaffe:
3UHPLHIUD6HOEX+XVÀLG

W
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Ta med familien
til oss på middag
– god mat og store porsjoner!
Vinteråpent

man - tors 14-22
fre - lør 14-23 – søn 14-22
Stasjonsveien 7B
Berkåk, 7391 Rennebu
Tlf 72 42 55 55

Vi har også TAKE AWAY

www.birka.no Tlf: 72 42 52 00
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Turistkontoret
i nye lokaler

Audun ble medlem av 350-klubben
Audun Næverdal i Rennebu Skytterlag ble under skytterstevne Tour
De Orkla medlem av den eksklusive 350-klubben - en klubb for alle skyttere som har skutt
350 poeng som rekrutt, eldre rekrutt eller junior.
Det var 12 skyttere fra Rennebu skytterlag som deltok på årets Landsskytterstevne.
Fjorårets LS ble omtalt som det beste for Rennebu Skytterlag. Det ble også i år en behørig
sanking av standardbeger og minnemedaljer. Tilsammen 17 standardbeger og 6 minnemedaljer. Mona Isene profilerte seg selv og Rennebu Skytterlag ved å bli beste kvinne på 30
skudd feltskyting. For denne prestasjonen sikret hun seg napp i DMT-pokalen. I tillegg kvalifiserte Rennebuskytterne seg til 13 finaleplasser, noe som er 2 mer enn fjorårets.
Laget har denne sesongen hatt ca 800 stevnestarter, med mange gode resultater og plasseringer på åpne stevner rundt om i landsdelen. De har også med dette markedsført seg og
Rennebu Skytterlag på en utmerket og positiv måte, og satt Rennebu på kartet.

Førjulskveld med Birka og Selbu Husflid
- motevisning og strikkemesterskap!
I desember har Birka,
nasjonalt senter for
kunst og håndverk,
kåret Selbu Husflid til
månedens håndverker.
Dette feires med en
hyggelig førjulskveld
på Berkåk i Birkas regi.
Det blir mannekengoppvisning med klær fra Selbu
Husflid. Dette foregår (med
forebehold om oppholdsvær)
ute på Torget, onsdag 16.
desember kl 17.30. Litt senere
går det store strikkemesterskapet av stabelen inne i
Birka-bygget. Det blir et
bygdeslag mellom Selbu og
Rennebu, hvor to lag fra de
respektive bygdene skal kappes om å strikke lengst på 30
min. Grenen det konkurreres i
er strikk av vott med tomling,
tofarget.
Julemartna og julemat
Det blir også, som på
førjulskvelden Birka arrangerte
i fjor og året før, en minimartna med salg av lokale
produkter, i tillegg til salgsutstilling med produkter fra
Selbu Husflid.
Du får kjøpt smykker og
andre
sølvprodukter
fra
Neasølv v/Åse Steiro Johnsen
og lys fra Knausen Lysstøperi,
mens Buret Gardsbutikk kan
friste med diverse gardsmatprodukter, blant annet gavepakninger. Hognamat tilbyr
lammerull, spekemat og passende nok - pinnekjøtt. Det
blir også salg av gavekort til
Rennebumartnan, og andre
butikker på Torget holder
kveldsåpent. Salget foregår fra
kl 17.00-20.00, her finner du
mange gode julegavetips!
I Frivillighuset blir det servert
suppe,
av
typen
Mulligatawny, som grevinnen
serveres av hovmesteren i den
kjente Førjulssketsjen som vises på NRK hver Lillejuleaften.
Utstillingsrommet i Birkabygget innredes også som
kafé, så du får kjøpt kaffe og
kaker i her og i Frivillighuset.
Rennebu Mannskor stemmer i
og byr (blant annet) på vakker
julesang kl. 19. Ta med hele
familien og kom i julestemning!
Selbu Husflid
Kveldens hovedattraksjon,
Selbu Husflid, fyller 75 år i år.

PS. Du får også oppleve
verdens største Selbuvott
(under konstruksjon),
som ferdigstilt blir over
2 meter lang.
Den sorthvite åttebladrosa er
velkjent blant de fleste nordmenn
som
"Selburosa".
Fortsatt er det damer i Selbu
som leverer håndstrikk som
votter og strømper til Selbu
Husflid. Til Førjulskvelden
kommer både strikkedamer og
andre Selbygger i buss til
Berkåk, for å bli hedret, og for
å forsvare bygdas ære i
strikkemesterskapet.
I tillegg til den berømte
votten, tilbyr Selbu Husflid
jakker, gensere, barneklær og
tilbehør, samt Selbubunaden.
Kjente designere har satt de
tradisjonelle mønstrene inn i
nye sammenhenger og skapt
nye spennende mønstre. Disse
er blitt brukt i kolleksjoner av
maskinstrikkede plagg, som
også produseres i Selbu. Alle
produktene er laget i 100 %
ren ull.
- Det er en selvfølge for oss

å holde svært høy kvalitet på
våre produkter. Like viktig er
det å ha en kontinuerlig fokus
på utvikling av bedriften, både
når det gjelder design,
garnkvalitet og produksjonsteknikker. Våre plagg skal
være spesielle og nyskapende,

men samtidig bevare kjernen
av det folk forbinder med
strikking fra Selbu, sier daglig
leder
Inger
Kjelmo
Kristiansen.
Tekst:
Marit Ødegaard Hagen

Rennebu Mannskor deltar også i år.

Rennebu Turistkontor har
akkurat i disse dager kommet
på plass i nye lokaler i
Birkabygget på Torget. Foreløpig plassering er i gangen
ved det gamle visningsrommet, men etter jul vil det bli en
ny vurdering av plassering når
man får bedre oversikt over
plassbehovet til de øvrige leietakerne i huset.
Damene på Turistkontoret
er godt fornøyd med flyttingen
så langt, og håper at mange vil
finne det enda mer lettvint å
stikke innom kontoret en tur.
Vi vil fortsette med samme
tjenester og salgsvarer som vi
har hatt tidligere, sier Mona
Schjølset, så vi håper jo selvfølgelig at flyttingen påvirker
julesalget i positiv retning.

Turistkontoret har etter
hvert fått inn en god del salgsvarer. Vi har mange lokale
bøker og tidsskrift, som er
etterspurt, og ikke minst
Gavekort til martnan har tydeligvis blitt en slager til jubilanter her i distriktet, forteller
Mona. Turistkontoret formidler også salg av Rennebudresser for idrettslaget, og vi
kan godt røpe at flere vil finne
disse under juletreet i år. I tillegg har vi en avtale med Gsport på Oppdal, slik at vi kan
tilby en del varer derfra.
Ulvang-sokker, superundertøy, hansker, luer, skismurning
og litt annet turutstyr selger vi
mye av, i tillegg til at vi tar inn
en del fiskeutstyr i sommersesongen.
Rennebu Næringsforening,
med sin sekretær Inger Måren,
er også på plass i Birkabygget.
Hun har fått plass i kontorlandskapet
i
Rennebu
Bygdearrangement sine lokaler. Begge damene er glade for
å komme i nye lokaler. Det er
veldig trivelig å komme i
samme hus som våre kolleger
og
andre
leietakere
i
Birkabygget. For det første vil
det bli betydelig mer lettvint å
samordne en del sammenfallende arbeidsoppgaver, og ikke
minst for det sosiale vil flyttingen ha positiv betydning for
oss, sier de to fornøyd.

Rennebu Nytt

Vi ønsker våre
kunder og forbindelser
ei god jul og
et godt nytt år!
Hilsen alle oss på

ESSO Berkåk

Berkåk, 7391 Rennebu - Tlf. 72 42 73 37
Fax 72 42 62 60 - Mob. 958 66 161

Vi ønsker alle våre kunder og forretningsforbindelser
en riktig GOD JUL & GODT NYTT ÅR!
Åpningstider i jula:
Julaften: stengt
Mellomjula: 9.00 - 13.00
Nyttårsaften: stengt
Økonor Berkåk

avd. Soknedal

Postmyrveien 19
7391 Rennebu
Tlf 72 42 82 00

2. etg. Meieribygningen Bratsbergveien 5
7288 Soknedal
7493 Trondheim
Tlf 72 43 34 07
Tlf 73 82 26 57

avd. Trondheim

Kaffekrok - Medisinutsalg
Post i butikk - Online tipping

12

Åpningstider jula 2008
Mandag - tirsdag 21.-22.12
Lillejulaften 23.12
Julaften 24.12
Romjula
Nyttårsaften

kl 09-19
kl 09-19
kl 09-13
kl 09-14
kl 09-14

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

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

Vi ønsker våre kunder en
God Jul og Godt Nytt År!
BERKÅK BIL a.s
- autorisert bilverksted -

7391 BERKÅK - Tlf. 72 42 75 90

Rennebu
Turistkontor
er på plass i nye lokaler på Torget!

Vi har mange fine
julegavetips:
Mange lokale bøker
Rennebudresser
Gaverkort til Rennebumartnan
Ulvangsokker – Superundertøy
Hansker – Luer

Velkommen til en
trivelig julehandel!
Tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net – turistkontoret@rennebu.net

Jul i Rennebu
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Julebukk

er et begrep med røtter i norrøn juletradisjon og bondekultur. Julebukk var dels navnet på den geitebukken som ble slaktet til
jul, antakelig for å få et godt år, dels navnet på en halmfigur som i dag brukes som julepynt. Julebukk betegner også en person som kler seg ut, gjerne
i en lodden fell og med bukkemaske, og tigger mat og drikke i romjula, det vil si en person som følger tradisjonen med «å gå julebukk». I gamle dager var det vanlig å ha en bukk av halm stående i jula. Dette skulle symbolisere vinternettenes uspesifiserte spøkelser.
Annen juledag var den første av julas besøksdager, og dagen hvor høytidelighetene gikk over i folkelige festligheter. Dette ble omtalt allerede i Gulatingsloven, og ble
videreført da kristendommen overtok.
En av de hedenske julelekene var julebukk. Julebukken er trolig en overlevering fra den tiden da man dyrket guden Tor, siden julebukken av og til ble utstyrt med en
trehammer, og leken gikk ofte ut på at en død bukk ble levende igjen, slik som bukken til Tor ble.
Etterhvert som dyrkelsen av Tor ble mindre utbredt, og hold av geitebukker ble forbudt, forandret julebukken sin posisjon. På 1700-tallet var julebukken blitt en
skremmende, nærgående skikkelse, som ofte krevde mer enn litt godteri. Han dukket opp plutselig i selskapet, og selv om alle visste at det bare var en kjenning som
hadde kledd seg ut med hode og horn, var det en truende skapning som skremte barna, og til og med "kunne gjøre fruentimmere med barn, uten at de visste det".
Men julebukktradisjonene er mange og sprikende, og har vært forskjellig fra bygd til bygd og fra generasjon til generasjon. I dag kjenner vi han mest som barn som
går ut i romjula, og synger julesanger for å få godteri i belønning.

Jubilerer med
gull og
grønne skoger
Det vil bli gull og grønne skoger
på Rennebumartnan i 13. - 15. august 2010.
Det blir nemlig temaet på
den 25. martnan i rekken.

Martnassjef
Kenneth
Teigen sier at i likhet med på
årets martna, har man valgt et
svært åpent tema som ikke
skal gi sterke føringer om hva
innholdet skal være.
– Vi vil at temaet skal gi
gode assosiasjoner og virke
engasjerende. Nettopp det å
være engasjerende er en av
martnans grunnverdier. Derfor
går vi nå ut til både utstillerne
og til folk flest med ønske om
innspill om hva som skal bli
innholdet i jubileumsmartnan.
Da vi feiret 20-årsjubileum, så
vi tilbake på det som hadde
skjedd til da. Denne gangen vil
vi ha blikket mer mot framtida,
sier Teigen.
På
www.rennebumartnan.no, finnes et skjema der
alle kan komme med forslag,
enten det dreier seg om martnasgjest, underholdningsinnslag eller tema for konkurranser og utstillinger på Rennebumartnan 2010.

det er lagt ned mye arbeid i å
finne et godt tema til den 25.
martnan.
– Erfaringene med siste års
martna, viser at det er viktig
med et godt tema. Det gir oss
nye vinklinger og idéer og
hjelper oss til å komme på nye
ting, sier han.
For å få innspill, ble det
utlyst en temakonkurranse der
hvem som helst kunne delta.
Utstillerne på årets martna ble
særskilt bedt om å komme
med ideer. Det kom inn
mange forslag, men ingen som
martnaskomiteen tente direkte
på.
Dermed ble neste års tema
til i en prosess i martnaskomiteen og styret for Rennebu
Bygdearrangement, sammen
med et par utstillere. Et bilde
fra Fesjaa’n på årets martna
ble det som dannet utgangspunktet for en tankerekke som
endte opp i ”Gull og grønne
skoger”.

Temakonkurranse
Martnassjefen forteller at

Gull verdt
Nærmere bestemt var det

bildet av en modell som holdt
en keramikkskulptur i hendene, som ga ideen om at på
jubileumsmartnan skal blikket
først og fremst rettes framover.
– Temaet er vidt, gir frie
tøyler og viser at vi søker
utvikling og forbedring – kort
sagt at vi er i bevegelse. Bildet
assosierer
vi
med
at
Rennebumartnan løfter fram
norsk håndverk, og at martnan
er gull verd for håndverkerne,
lokale lag og organisasjoner,
lokalt næringsliv og for
Rennebu kommune, framholder temaansvarlig Anne
Kristine Stavne.
– Spørsmålet blir derfor nå,
ikke hva vi legger i temaet,
men hva du som leser og
martnaspublikum legger i det,
sier martnassjef Teigen, med
ønske om at riktig mange
kommer med innspill.
Tekst: Fredrik Kosbergløkk
Foto: Dagfinn Vold og
Sindre Vold Huus

Rennebu Nytt
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Soknedal Innkjøpslag BA
– butikken for alle

Berkåk

tlf 72 42 71 50
www.statoilberkaak.no

Julegavetips

Besøk oss i desember,
og få med deg vår
julekalender som
inneholder flere
gode tilbud.
Vi åpner en ny luke
hver dag.

Bruder leketraktor med mye
forskjellig utstyr,
superundertøy og ullundertøy.
Eller kanskje ett

Vi ønsker
alle kunder en riktig
god jul og et godt nyttår!

osteskrin som gave?
Gode juletilbud
Fleece genser til han og henne,
varmedekken og
hvilepose til hund.
7288 Soknedal - Tlf 72 43 60 70 - Fax 72 43 60 71

Hva gir man i gave
til den som har alt?
Vi anbefaler gavekort
som kan brukes hos
valgfri utstiller under
Rennebumartnan
Kr 250 – 500 – 750 – 1000 .....

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

13. – 15. august 2010
www.rennebumartnan.no

Ren bil til jul? – vask bilen hos oss!

Åpningstider:
Julaften
8.00–15.00
1. juledag
stengt
2. juledag
9.00–21.00
3., 4., 5. og 6. juledag 8.00–22.00
Nyttårsaften
8.00–17.00
1. nyttårsdag
11.00–24.00

Å Gartneri
Ønsk dine kjente og kjære god jul med
blomster og julegaver fra Å Gartneri!
Hos oss finner du julestjerner,
dekorasjoner og buketter.
Vi har Rørospledd, julelykter og
myke lammeskinn som
varmer godt i vinterkulda!
Vi har også annet interiør som
kan skape en lun og god stemning.

12. des er julestjernas dag

Stor julestjerne kr 59,Velkommmen til
hyggelig julehandel
Åpningstider
mandag-torsdag
fredag
lørdag
lørdag 12.12
søndag 13.12
lørdag 19.12
søndag 20.12
mandag 21.12
tirsdag 22.12
Lille julaften
Julaften
Romjula

09-16.30
09-18
09-14
09-16
14-18
09-16
14-18
09-20
09-20
09-18
09-12
10-13

7335 Jerpstad – Tlf 72 49 42 12

Jul i Rennebu
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Ribbehistorie

Johannas palletta
Det finnes mange oppskrifter og utgaver av julekaker, og pallettan til
Johanna er av den gode sorten som får munnen til å renne i vann. Johanna former
kjeksene som en pallett, som seg hør og bør når hun er gift med en kunstmaler.
Ingredienser: 500 gr hvetemel - 375 gr smør - 1 ts bakepulver - 2 eggeplommer - 125 gr sukker - 3 ss fløte.
Rør smør og sukker hvitt, og ha i mel og bakepulver. Tilslutt
eltes eggeplommene og fløten sammen med det øvrige. Kjevles
ut til kjeks og stikker ut et lite hull med en fingerbøl. Kjeksene
pensles med egg og strøes med sukker, kanel og uskoldede
hakkede mandler. Stekes i 200 gr C.

Ingen jul uten lemse
Det begynte i relativt liten skala sist på åttitallet. Drøye 20 år
senere har Målfrid Grendal bakt et ukjent antall lemser
på bestilling til kunder fra fjern og nær.

Gunvor Mærk var ei hendt
kvinne som behersket lemsebakerkunsten til fulle. Det var
hun som var læremester da
Målfrid og Randi Nordbø
skulle lære seg faget. Det er
nærliggende å tro at de første
leivene ikke nødvendigvis ble
like vellykket som dagens
utgave - det tar tid å lære seg
den rette teknikken. Men det
tok ikke lang tid før damene
virkelig fikk sving på spua.
På den tiden var Målfrid
med og drev den nå nedlagte
Grendal Handel. På åttitallet
var ikke regelverket så strengt
når det gjaldt matproduksjon
for salg i butikk, og både
Gunvor Mærk og Marta
Drugudal la inn lemser for salg
på Hauom. Da disse to etter
hvert ga seg, kom kundene til
Målfrid i stedet. Baksten
foregikk i kjelleren på Hauom,
og den gode lukten av ferske
lemser steg raskt opp i butikkarealet. Forståelig nok ble fristelsen stor for mange - både
kunder og sjåfører som kom
for
å
levere
varer.
Produksjonen måtte intensiveres, og siden har det gått slag
i slag etter hvert som årene har
gått. Nedslagsfeltet ligger
hovedsakelig i Orkladalføret
og Gauldalen, men det finnes
også kunder lenger unna.
Blant annet sender Målfrid
lemser til Tønsberg hvert år.
- Jeg begynner som regel i
september og holder det
gående til midt i desember.

Antall ferdige lemser varierer,
men i fjor endte produksjonen
opp med mellom 3700 og 3800
ferdige leiver. Et år var jeg
oppe i 4000, men det skjønner
jeg egentlig ikke hvordan jeg
greide, sier Målfrid.
Telling må til for å holde
kontroll på produksjonen.
Målfrid tar som regel til klokka
halv sju om morgenen, og så
bakes det jevnt utover dagen.
Om kvelden kokes det potet,
og denne skal males to ganger
for å bli egnet lemsemateriale.
Man kan bruke de fleste sorter
potet, men aller best blir
resulatet med Beate, synes
Målfrid.
- Det har med konsistensen på deigen å gjøre. Blir
den for blaut, får man trøbbel
med utbakinga, sier lemsebakeren.

Et annet fenomen som har
innvirkning på hvorvidt bakinga blir vellykket eller ikke, er
månen. I gamle dager var det
utenkelig å bake på "tværanj"
måne, og Målfrid tror at de
gamle visste hva de snakket
om.
- Mange ganger har jeg
opplevd at bakeprosessen på
en eller annen måte blir
fortullet. Det kan gå godt
lenge, men plutselig kan det
skje at lemsa rett og slett ødelegges på takka. Dette gjentar
seg noen ganger før alt blir i
lage igjen. Mange mener at jeg
er overtroisk, men dette har
skjedd meg så mange ganger
nå at jeg vet ikke lenger hva
jeg skal tro, sier Målfrid.
Hvert år er hun på plass på
førjulsmessa på Å. Her har
hun egen stand med utsalg, og

de som var der i fjor kan
berette om lange køer og tidvis
kaotiske
tilstander
foran
lemseboden. Tidligere har hun
hatt fast plass i det omgjorte
fjøset på messeområdet, men i
år vil hun bli å finne i gartneriet. Der er det bedre plass, både
for lemser og folk i kø.
Det er ingen tvil om at
lemsene hennes Målfrid er
særdeles velsmakende - noe
undertegnede kan bekrefte
etter å ha fått en smakebit.
Men hva er hemmeligheten?
Bakeren selv mener at lemsene
hennes ikke er bedre enn
andres, og vil helst ikke ha så
mye blest om det. Noen oppskrift har hun ikke - her gjøres
det "på i von". Men hun kan
røpe at deigen består av smørgraut og litt salt -foruten
potetene da, selvfølgelig. I et
normalår går det omtrent sju
hundre kilo Beate, noe som
kan være en utfordring for
kverna. Målfrid si kvern har
vært i tjeneste siden syttitallet,
men nå er den utslitt.
Forhåpentligvis vil en høvelig
erstatter være på plass i god tid
før kommende sesong, slik at
lemsebaksten er sikret også til
neste jul.
- Jeg tar ett år av gangen,
og vil helst ikke love for mye.
Men det er trivelig å holde på,
så lenge man har helsa og ellers ser seg råd for det, avslutter
Målfrid.
Av Merete Fossum

Ribbe har også lenge vært
brukt som julemat. Svineribbe
kjennes både fra kokebøker på
1800-tallet og fra bondesamfunnet. I bondens kosthold
synes det som bruken av stekt,
fersk ribbe har blitt vanligere
fra slutten av 1800-tallet av.
Da var bondesamfunnets
sterke tradisjon for saltet og
tørket kjøtt begynt å endre seg.
Dessuten muliggjorde nå jernkomfyren med stekeovn steking i ovn for langt flere enn før,
da den spredte seg fra byene
utover landet fra midten av
1800-tallet.
Retten
kalles
Ribbensteg i gamle kokebøker,
allerede i den første norske
kokeboken i 1831, av Maren
Elisabeth Bang, og hos den
neste, store kokebokforfatterinnen, Hanna Winsnes, i 1845.
Svineribbe ble vanligvis tillaget
i fersk tilstand, og det var om å
gjøre at ribba var både fet og
stor. Griseslaktingen foregikk
sent på høsten, nærmere jul,
og hvis det var kaldt i været
holdt kjøttet seg en tid uten
konservering. Ellers kunne
ribba legges i saltlake, da
måtte den vannes ut før tilberedningen.
Før tillagingen ble ribbebena knekket over, og ribba
gnidd inn med salt og pepper.
Deretter ble den stekt, på
stekeovnsplate i ovn, eller, i
mangel av stekeovn, på en
stekepanne. Det kunne være
litt forskjellig hvordan de
stekte ribba. En kunne sette
ribba til steking med litt vann
under, men ikke mer enn at
vannet trakk inn, og blandet
seg med fettet til sjy. Eller en
stekte ribba i tørr panne først,
og slo på litt vann eller kraft
mot slutten av stekingen. I
noen gamle kokebøker anbefales det å strø over knuste
kavringer eller brød den aller
siste delen av steketiden. Når
ribba var ferdig stekt og skulle
serveres, ble den skåret opp i
passelige stykker. En annen
måte og lage til ribbe på, som
var vanlig rundt på bygdene,
var å koke den først. Bena ble
knekket over, og ribba så kokt
i minst mulig lettsaltet vann til
den var mørkokt. Før serveringen ble ribba delt opp i passe
store biter, drysset med pepper
og brunet på panne. Pannen
ble kokt ut med litt kraft, til
skysaus.
Svineribbe var mat for
gjestebud og helg. Etter hvert
som ribbe ble mer vanlig i
bondesamfunnet ble den der
en av de gode rettene de skulle
ha i julehelgen, enten til selve
hovedmåltidet julaften eller en
av de andre høytidsdagene.
Siden svineribbe som regel var
fersk ble den helst spist opp i
løpet av julen, noen steder ble
det siste av ribba brukt nyttårsaften. Ribbe har blitt servert
sammen med innmatpølse,
medisterpølse eller en lokal
pølsevariant, og etter hvert
medisterkaker mange steder.
Ribbeskyen hørte med, og
poteter. Hjemmebrygget, godt
øl og mange steder en dram,
var godt følge.
Kilde: matprat.no
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Rennebu før tusenårsskiftet
For ti år siden opplevde vi noe som det tar tusen år
før noen kan oppleve det neste gang - et tusenårsskifte. De to siste dagene reiste jeg rundt i kommunen for å ta bilder fra det som snart skulle bli
det forrige årtusen. Det resulterte i mange bilder, og
her er et lite utvalg.
Mye har forandret seg på disse ti årene...
Foto: Dagfinn Vold

30.12. 2009 - kl 12.03: Arne Lundaløkk ved Rennebu Nedre Handel med kundebesøk.

30.12. 2009 - kl 13.50:
Per Joar Hårstad og Kari Hoel på handel på Samlaget på Stamnan.

31.12. 2009 - kl 11.03:
Oddvar Skjerve på Spiren as. Nederst til høyre plakat med invitasjon til nyttårsaften med fakkeltog og bål i NM-bakken.

31.12. 2009 - kl 09.20:
Rådmann Arve E. Withbro med vaktradio i forbindelse med mulig datatrøbbel
i overgang fra ´99 til ´00.

31.12. 2009 - kl 11.25:
Grete Kosberg ved Berkåk Blomster med kundebesøk.

31.12. 2009 - kl 11.36:
Elbjørg Halgunset bak skranken ved Sparebank 1 Midt-Norge avd. Berkåk.
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31.12. 2009 - kl 11.48:
Marit Alice Aasbakk bak skranken ved postkontoret på Berkåk.
31.12. 2009 - kl 11.44:
Britt Helgemo i sin butikk Berkåk Klær.

31.12. 2009 - kl 12.35:
Innset kirke under oppbygging etter brannen i 1995.
31.12. 2009 - kl 12.29:
Jon Eithun og Jorid Granheim på samvirkelaget på Innset
31.12. 2009 - kl 17.00:
Julie og Gaute Smeplass i
NM-bakken.

31.12. 2009 - kl 17.20:
Milleniumsbålet er tent i NM-bakken. Eiliv Grut var bålmester.
31.12. 2009 - kl 23.11:
Nyttårsmåltid for “tusenårsvaktene” ved KVO. Det var stor spenning knyttet til om datasystemene rundt omkring i verden taklet overgang ´99 til ´00. Stort sett gikk det smertefritt.
Rundt bordet sitter f.v. Anders Aa, Odd Viggen, Lars Olav Hoset, Odd Ivar Hansen,
Jan Erik Asphaug, Knut Ivar Nyhaug og Jon Ole Sørgjerd.
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Vil med dette ønske
nye og eksisterende kunder
en riktig GOD JUL og et GODT NYTTÅR!

SPAR SMART
BSU – Boligsparing for ungdom
• For ungdom under 34 år

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

• Spar inntil kr 20.000 pr. år
• Få redusert skatten med 20% av spart
beløp – inntil kr 4000 i spart skatt
• Ikke bundet til årlig sparing
• Mulig total sparing kr 150.000

Vi ønsker våre kunder og
samarbeidspartnere en riktig

Vi gir deg god rente på sparepengene

God Jul og
et Godt Nyttår
Voll, 7393 Rennebu – Tlf 72 42 67 30
www.rennebusnekkeri.no
R@rennebusnekkeri.no

Gode vilkår på førstehjemslån

ennebu
snekkeri

• God innskuddsrente

A
S

telefon 72 43 00 40 – post@soknedal-sparebank.no
www.soknedal-sparebank.no

Velkommen til vår nye store butikk
2
på 450 m på Aunasenteret
– distriktets største sportsbutikk!

Oppdal, tlf 72 42 16 37
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Årsskriftet til historielagene
Årets årsskrift for Rennebu historielag og Innset historielag har kommet i handelen.
Skriftet er på 108 sider, og nytt av året er at skriftet har fått flere sider med farge. Blant artiklene kan vi nevne
kavalkade over året som har gått, Olav Budeng - en kunstnersjel, Nerskogrennet, sagnet om Jutulstuggu.
Serien med Solveig Constance Heide Eggans dagbok fra krigen fortsetter.
Skriftet har også en artikkel med tittelen Gisnadalen, eit sankeområde for kvann i tidligare tider? Her får
vi innblikk i hva planten inneholder og bruksområder for planten.
I forordet skriver skriftstyret at de har prøvd å få variasjoner i emnevalg og geografisk fordeling i stoffet.
Skriftet vil bli solgt på dørene av historielagets medlemmer, men det vil også være å få kjøpt ved
Rennebu Turistkontor.
Forsiden til årets skrift er malt av Anne Lise Voll.

Bakeri på Innset

Lutefisksesongen
står for tur
Lutefisk har blitt servert i norske hjem i
lange tider. Selv om
serveringsmåtene har
forandret seg, er mye
fortsatt som det har
vært gjennom årtier.

For alle oss som sliter litt med å få mel, bakepulver, sukker, sirup og fløte til å forvandles til deilige
julekaker, er det ren sjelebot å komme innenfor
dørene til Inger Hilde Myrbekk på Innset.
sier Inger Hilde. Når det gjelder markedsføring, kan det
virke som eldstesønnen Jon
Ingebrigt har mye å bidra med;
han har planene klare for
hvordan bilene kan stoppes
nede ved veien, og oppmuntres til å handle bakevarer
både på tur fram og tilbake!

Sjefsbakeren møter oss
med velbrukt forkle, og det
dufter julebakst helt ut i yttergangen. Denne dagen er det
tjukklefse som er under produksjon, og Tale Faber er med
som bakeassistent, og ikke
minst for å ivareta den sosiale
delen av bakingen. På kjøkkenet råder en avslappet atmosfære, og kjøkkenbenken er
snart fylt opp av velduftende
lefser som ligger til avkjøling.
Undertegnede kikker diskret
rundt etter fatet der man bruker å legge fra seg det som blir
svidd, eller mislykket på andre
måter, men det er ikke å se
noe sted…. De to damene på
kjøkkenet har absolutt kontroll
på det de driver med, og
brente julekaker hører med til
sjeldenhetene!
Glad i å bake
Inger Hilde har bestandig
vært glad i baking, og årets
julebakst er allerede godt i
gang. 4 sorter er allerede ferdig, forteller sønnene Martin og

Jon Ingebrigt, og alle smaker
godt! Mor selv kan opplyse at
det er faktisk enda noen flere
sorter som er ferdigprodusert,
men det er antagelig greit at
det fins noen litt mer hemmelige lagringsplasser i huset…
Planer om bakeri
Fram til nå er det stort sett
bare familie og venner som har
nytt godt av Inger Hildes
bakekunster, men hvis alt går
etter planen kan dette forandre seg allerede til neste år.
Tegninger og søknad om tilskudd til oppstart av bakeri er
allerede innsendt til aktuelle
instanser, og ektemannen Jan
Ove skal være byggherre.
Bakeriet er tegnet inn like ved
bolighuset, og hvis alt går etter
planen står det ferdig allerede
til
sommeren.
”Ønskedrømmen er at vi har
nok produkter til å delta på
Rennebumartnan i august, da
kunne vi fått en kjempegod
sjanse til å markedsført det nye
bakeriet og produktene våre”,

Hyttefolk og lokalt
Det er en god del hyttefolk
i området rundt Innset, og
Inger Hilde håper at denne
gruppen vil benytte anledningen til å handle lokalt bakverk. Også fra lokalbefolkningen på Innset har det vært
positive tilbakemeldinger på
planene, så hun regner med at
de også vil støtte opp om bakeriet. ”Det er jo mye snakk om
kortreist mat i våre dager, så
slik sett vil jo et lokalt bakeri
følge trenden”, smiler Inger
Hilde. I tilknytning til bakeriet
har de også drøftet muligheten
for å få til en liten kaffekrok,
der folk kan nyte ferskt bakverk og samtidig få en trivelig
prat over kaffekoppen. På sikt
snakker de også om å gå til
innkjøp av en steinovn til
brødbaking. ”Dette avhenger
av hvordan det hele sparker i
vei”, sier Inger Hilde. Hun
ønsker å starte opp litt forsiktig
før det gjøres enda flere
investeringer.
Flatbrød til Viltaften
Som tidligere nevnt har
Inger Hilde bestandig vært

Tale Faber og Inger Hilde Myrbekk
smaker på baksten.

interessert i baking, men at det
skulle bli noe annet enn en
hobby hadde hun ikke tenkt
seriøst på. For en tid tilbake
fikk hun imidlertid fart på
tanken om å kunne realisere
en gammel drøm. 7. klasse på
Innset skole skulle arrangere
Viltaften, men sto plutselig
uten leverandør av flatbrød.
Inger Hilde sitt navn kom opp
i diskusjonen, og hun lagde en
smaksprøve som umiddelbart
falt i smak. Dermed var det
bare å gå i gang med å bake
flatbrød til de 150 gjestene
som var påmeldt. Tilbakemeldingene denne kvelden var
så positive at hun for alvor
begynte å tenke på å gjøre
bakingen til et levebrød.
Gleder seg til å starte opp
Inger Hilde ser fram til å
komme skikkelig i gang med
bakeriplanene, men legger
ikke skjul på at det er med en
viss skrekkblandet fryd hun tar
fatt på oppgavene. ”Jeg gleder
meg, men det er også veldig
spennende! Mye papirarbeid
som skal ordnes før ting er på
plass, og jeg er vel heller ikke
en person som er så veldig
glad i å stikke meg fram”, sier
hun. Første skritt på veien i så
måte er Rennebu Nytts julenummer, og så er det bare å
krysse fingrene for at alt går
etter planen så det blir
velsmakende bakevarer å få
kjøpt på Innset til neste år.
Av Mona Schjølset

Vi blir mer og mer vant
med å kjøpe ferdig plastpakket
lutefisk, men skikkelig selvlutet tørrfisk er noe som ekspertene setter pris på. Før ble det
ofte lutet fisk hjemme og på
små bedrifter rundt omkring i
landet. Men nå er det bare de
rette fiskebedrifter som foretar
dette og det er litt av en kunst.
Når man har fått tak i lutefisken er det beste ekte lufttørket Lofottorsk. Det er flere
som foretrekker sei, men eksperter mener at torsk er det
beste. Det er viktig at fisken er
akkurat passe lutet og er så
fast eller skjelvende som man
vil ha den.
Tilberedning
Fisken skjæres i 7 cm store
stykker før den skal kokes.
Man bruker en kjele med litt
vann i bunnen. I gamle dager
skulle dette skje i en jerngryte,
men det er ikke nødvendig. Ha
så fisken i vannet, strø rikelig
med salt over, kok opp og la
det trekke 5-7 minutter. Det
kommer an på størrelsen på
stykkene. Fisken kan og kokes
opp uten vann, hvis den er av
det skjelvende slaget. Dette
må da gjøres med svak varme.
Lutefisk kan og tilberedes i
stekeovn. Fordel lutefisk i porsjonsbiter i en langpanne
(skinnsiden ned). Dryss på salt
og dekke til med aluminiumsfolie. Settes inn i varm ovn.
Stekes 55-40 minutter (etter
tykkelse og smak) ved 200 gr.
varme.
Lutefisk serveres rykende
varm på rykende varme tallerkner. Som tilbehør er det
mange valg, men ringerikspoteter, smeltet smør, ertestuing, sprøstekt bacon og
nykvernet pepper (dette er
viktig fordi ferdig malt pepper
taper seg fort i smak) er vel
vanlig. Men det brukes andre
tilbehør alt etter skikk og sted.
F.eks. baconfett, gåsefett,
sennepssaus, hvit saus, forskjellige sennepstyper mm.
Av drikke er det ett must
med øl og akevitt. Men selvfølgelig kan annet også duge.
Mineralvann med lite smak,
lettøl eller kanskje en lett rødvin?
Kilde: matprat.no
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Din transportør
ønsker alle ei
god jul og et
godt nytt år!

Mye god julemat
pinnekjøtt – lammerull – sylte
div.oster-sild fra Uthaug Fisk m.m.

Gavetips
Fyll et gaveskrin med gardsmat!
Åpn. tider før jul:
Tors 10-16 Fre 10-18 Lør 10-15
Vi serverer gløgg og pepperkaker!
Velkommen innom!

tlf 48 27 26 49

Berkåk,

X
I
R
P
g
o
Takk
r
e
s
i
r
p
e
l
for Gu

tlf 72 42 72 10
hverdager 8 - 22
lørdag 9 - 20

Klementiner
790
Kålrot
490
Kalkun
2990
Gryteklart pinnekjøtt
7990
Pia hestesko
1890
(1,5 kg nett) kr

pr. kg
pr. kg.

(holmens 1kg fryst)

pr. kg

pr. kg

(diplomis) kr

Søndagsåpent 20.12.2009 13.00 - 18.00

Gule priser

Ønsker alle våre kunder
en riktig god og fredelig jul.
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Rennebu på vei til fotball-VM

Småbarnstreff

Neste år skal Rennebu IL til fotball-VM i Sør-Afrika. Organisasjonen
The Shirt ønsker å lage verdens største fotballdrakt. Ei drakt og et symbol som er sydd sammen av signerte klubbdrakter fra hele verden. Drakta skal symbolisere at “fotballen står sammen og ikke glemmer de små”, og vil bli promotert hver dag under fotball-VM.
Dette syntes Vegard Heggem og Magnus Jerpstad at Rennebu burde være med på, og
med hjelp fra Tor Olav Østerås er det skaffet ei klassisk Rennebu-drakt signert av nåværende
spillere og trenere, samt tidligere profiler som Jo Sondre Aas, Vegard Heggem og Rune
Bratseth.
Les mer om prosjektet til tidligere fotballproff Bjørn Heidenstrøm her: http://www.theshirt.no/?p=1512

Hver torsdag møtes småbarnsmødre i Rennebu til
småbarnstreff. Sånn rundt
halv ti om formiddagen
treffes de ved Torget på
Berkåk og triller en tur med
barnevogna. Dette gir en
fin kombinasjon av sosialt
samvær og trim.

Julestrøm til 62.500 husstander
Det startet med fem
vannkraftverk i Orkla
og Grana for 25 år siden. I dag styrer de produksjonen til 20 vannkraftverk og 2 vindmølleparker. Lengst
bort er et vannkraftverk i Uganda.
Da driftssentralen ved
KVO (Kraftverkene i Orkla) på
Berkåk ble opprettet i forbindelse
med
Orkla/Granautbygginga for 25 år siden, var
det som egen organisasjon. I
dag har de felles driftsorganisasjon med TrønderEnergi
Kraft, og med omtrent samme
antall ansatte som tidligere
gjør de flere oppgaver.
Orkla/Grana-utbygginga
produserer 1.250 Gwh, og tar
en med de andre produserende enhetene som styres fra
Berkåk blir det produsert 3.100
Gwh for året. Årsforbruket i
Rennebu er på 60 Gwh. Hvis
en rekner 20.000 Kwt pr. husstand, blir dette tilsammen
strøm for 62.500 husstander.
Stort område
Strømproduksjonen som
styres fra Berkåk foregår over
et stort område. Foruten
Orkla/Grana er det 5 kraftverk
i Lundesokna, Fosen (fem
vannkraftverk og to vindmølleparker), Søa i Hemne og
Driva i Oppdal og Sunndal.
Siste vannkraftverket som
styres fra driftssentralen på
Berkåk ligger faktisk ved
ekvator i Uganda.
Styrer produksjonen
— I starten var driftssentralen en ren vaktsentral. I
dag styres også produksjonen
mot markedet herfra. Vi ser

Tone Eithun og Håkon 3 mnd,
Gunhild Sæter med Iris i
babystolen (Iris var fem dager
da bildet ble tatt), May Britt
Bjerkås med Jørgen 5 mnd,
Heidi Johansen og Maria 6
mnd, Ragnhild Kulbrandstad
Stene med Are på 5 mnd.

Inge Grut har mange skjermer å holde oversikt over når han skal styre produksjonen i 20 vannkraftverk
og 2 vindmølleparker. Produksjonssjef Knut Ivar Nyhaug slår av en prat.
ikke sluttbrukerne, men melder på kraften mot Nordpool i
forhold til hva vi forventer av
priser og tilsig, forteller Knut
Ivar Nyhaug.
Selve driftssentralen har
døgnkontinuerlig vakt og til
sammen med de som jobber i
støtteapparatet på dagtid, er
det i dag 17 personer sysselsatt
med å optimalisere produksjonen ved hjelp av avanserte
datamodeller som håndterer
formidable mengder med tall.
Stabil arbeidsstokk
Det er 38 personer som har
oppmøtested på KVO, og
rundt 60% av disse bor i
Rennebu. Halvparten av disse
er ingeniører som arbeider på
huset, mens den andre halvparten har arbeid i vedlikeholdsseksjonen. Vi har vært
gjennom et generasjonsskifte
de senere årene. Tilgang på
god kompetanse er en forutsetning for en organisasjon
som vår.

— Sommersesongen er
spesielt aktiv for de som
arbeider ute. Dessuten er KVO
et moderne kraftverk med krav
om minstevassføring, og det er
spesielt krevende med høster
som i år med barfrost, sier
Knut Ivar.
Lakselva Orkla
— I de første årene av
KVOs eksistens rådet det en
betydelig usikkerhet i forhold
til virkningen på laksen, og
forholdet til de lakseinteressene var litt spent. Dette har
gått seg til, og idag er det et
godt samarbeid og en god
sameksistens. Nærmere 30 års
forskning og overvåkning
dokumenterer at Orkla fortsatt
er en god lakseelv. Jeg vil også
berømme forholdet til Orkla
Fellesforvaltning som har blitt
meget konstruktivt. Det er
viktig for oss å ha et godt forhold til forvaltninga av Orkla,
forteller produksjonssjef Knut
Ivar Nyhaug.

1000 grunneiere
KVO forholder seg til nesten 1000 grunneiere langs
Orkla- og Granavassdraget, og
Knut Ivar forteller at de har et
godt forhold til alle. — Vi er
ikke alltid enige, men respekterer hverandres standpunkt.
Dessuten samarbeider vi
godt med Rennebu kommune
og de øvrige berørte kommunene. KVO er med som aktiv
bidragsyter overfor flere lag og
organisasjoner.
Gode penger for kommunen
Ordfører Bjørn Rogstad
forteller at kommunen sitter
igjen med rundt 20 millioner
kroner mer enn hva de ville
gjort uten kraftutbygginga.
— Over 25 år vil dette si
rundt 500 millioner. Dette føler vi at vi har fått utrettet mye
for som gjør at Rennebu er en
god kommunen å bo i, sier
ordføreren.
Av Dagfinn Vold

Feil fyring kan medføre alvorlig brannfare!
Det brenner godt i norske
hjem om dagen, i dobbel forstand. Gradestokken kryper
under null, vinteren er her og
mange fyrer med ved og tenner stearinlys. Med dette øker
også hyppigheten av brann. Vi
går inn i den mest brannutsatte tiden av året. Forsikringsbransjen betaler årlig ut
ca. 40-50 millioner kroner i
erstatning på grunn av feil fyring og feil ved piper/ildsteder.
I
gjennomsnitt
rykker
brannvesenet ut til fire boligbranner hver dag i Norge. Vi er
dessverre i verdenstoppen for
antall branner i forhold til
befolkning. Hittil i år har 46

mennesker
omkommet
i
brann.
- Feil fyring er et vedvarende problem, sier Hans John
Solem,
daglig
leder
i
Gjensidige Oppdal-Rennebu
Brannkasse. Hele 25 prosent
av alle boligbrannene i 2008
skyldtes bar ild. Nærmere 43
prosent av alle boligbrannene
startet i stua eller på kjøkkenet. Ved branner knyttet til
selve ildstedet har vi mange
eksempler på at årsaken er
gjenstander som settes for nær
ovnen, eller at man benytter
tennvæske av forskjellig art i
en ovn hvor det fortsatt er glør.
Vi har faktisk tilfeller der per-

soner som har brukt tennvæske på glør, både har startet
en brann og påført seg selv
brannskader på grunn av
utblåsning fra peisen eller
ovnen,
sier
Solem.
Skorsteinsbranner er nummer
to på listen, og vår erfaring er
at feilmontering av røykrør
inne i skorstein, fyring med for
liten trekk og for rå ved, ofte er
årsaker til denne type brann,
sier Solem
Når mørket senker seg og
kulda setter inn, er det trivelig
å sitte inne med tente stearinlys og varme fra peisen.
Baksiden av hjemmekosen er
at nettopp avglemte stearinlys

og feil fyring er noen av de
vanligste årsakene til brann i
norske hjem.
Gjensidige retter også en
advarsel knyttet til hvordan
man håndterer asken. Den
klassiske feilen er at man setter en plastpose med det man
tror er kald aske på verandaen,
inntil en vegg eller annet
brennbart materiale. Når asken får tilgang til luft, antenner
den og forårsaker brann. Slik
håndtering av aske er grovt
uaktsomt og kan føre til
reduksjon av erstatningen, forteller Solem.

Litt senere sånn i elleve,
halv tolvtida, treffes de på
Frivillighuset. Her inntas medbrakt mat, mens vertskapet
spanderer te og kaffe.
– Dette er åpent for alle,
det er bare å komme innom,
for her finnes verken aldersgrenser, kjønnskvotering eller
andre opptakskrav, sier Maj
Britt Bjerkås. – De som er
hjemmeværende med litt
større barn, er naturligvis også
velkomne til disse uformelle
treffa.
Damene setter pris på å
knytte bånd på denne måten.
De har faktisk ikke nøyd seg
bare med en trilletur rundt på
Berkåk heller. En tur i
svømmebassenget er det også
blitt og de ser slett ikke bort fra
at de også kan finne på andre
ting sammen. Annenhver torsdag er forresten fysioterapeuten til stede. Her gis det
mellom annet gode (og uforpliktende) råd til mødrene om
hvordan de skal trene seg opp
etter svangerskapet.
Dagens yngste deltager på
treffet er kun fem dager
gammel. Lille Iris kom til verden lørdag 21. november, og
har for anledningen storesøster Jenny på tre år med seg.
Ellers er ungene tre, fem og
seks måneder gamle og er alle
sammen ytterst kjærkomne
medlemmer i sine familier.
Også for Rennebu kommune
er disse innbyggerne godt nytt,
hadde det ikke vært for disse
fem babyene, ville fødselstilveksten i kommunen gått fra
verre til verst for året 2009.
Hittil i år er det nemlig bare
født knapt tyve barn her i
Rennebu, og dette er slett ikke
hyggelige tall for en kommune
som jobber målbevisst med å
øke befolkningstallet.
Alle som kan tenke seg
hyggelig samkvem med andre
småbarnsmødre (fedre er selvfølgelig også velkomne) kan
møte opp torsdag formiddag
på torget. Hvis du vil høre litt
mer om hva dette er for noe, ta
kontakt med Tone Eithun på
tlf. 952 16 674.
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Tradisjonell handlaft

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

Hellaft/Stavlaft
Tilbygg,
restaurering etc

www.torslaft.no

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

Bygg varige verdier
Besøk oss på vår nye nettside:
www.lundhandlaft.no

Det viktigste er følelsen
du sitter igjen med...

Vi ønsker alle
våre forbindelser
ei god jul og
ett godt nytt år
Industriveien Syd 3, 7340 Oppdal
Tlf: 72 40 22 00
post@lhbygg.no – www.lhbygg.no
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Jul i gammeltida
Hvordan foregikk juleforberedelsene i gamle
dagers Rennebu? Vi
innhentet spisskompetanse - og fikk svar.
Det er mange års ansiennitet som sitter samlet på
Håmmåra denne siste dagen i
november. Sigrid Lundaløkk
(f. 1939), Arne Lundaløkk (f.
1938), Margit Aas (f. 1930) og
ikke minst vertskapet Randi
Nordbø (f. 1923) og Erik
Nordbø (f. 1919) har alle en
solid dose selvopplevd kunnskap om hvordan det var å
feire jul i nedre del av Rennebu
i gamle dager.
Intervjuobjektene har på
forhånd signalisert at de neppe
har stort å fortelle, men det
viser seg snart at skribenten
må takte om i skrivehastigheten for å henge med. De innbudte har mye å snakke om,
og det blir noen hyggelige timer i kårstuggu oppå Håmmåra.
Sosialt samvær er trivelig hele
året, men de fleste av oss legger kanskje litt ekstra vekt på
dette i jula. Slik var det før
også - ofte i mye større grad
enn i våre dager.
- I dag er det gjerne slik at
man vet mer om hva som foregår i Afghanistan enn hvordan
det står til med naboen, sier
Arne.
Han ser med glede tilbake
på gamle dagers julefeiring, og
minnes et fenomen som nå ser
ut til å være i ferd med å forsvinne: Skikken med å invitere
eller bli invitert til "julframuinnj". Det var vanlig å
invitere alle naboene etter tur
og orden. I Åsgrenda var det
ikke så mange gårder, og tidspunktet ble som regel satt til
ettermiddags- eller kveldstid.
I Grindalsgrenda var det
imidlertid tettere mellom husa,
og ofte måtte man begynne fra
morgenen av for å rekke over
alt. Bugnende kakefat var et
fristende syn for små mager,
men opphavet hadde som
regel klare regler når det gjaldt
inntak.
- Det var strengt forbudt å
forsyne seg med mer enn to
brød, minnes Erik.
Skulle fristelsen likevel bli
for stor, var formaningen klar:
"Du må da itj sett å åbit bakels!"
Det var ikke bare julebrød
som var eksklusivt i jula. Det
skulle bakes, slaktes og brygges maltøl - og det måtte skje
på "vaksanj" måne, ellers
kunne det bli dårlig resultat.
Det ble slaktet gris og kalv
til jul, og det var de færreste
som tok selve avlivningsjobben selv. Slikt hadde man
bygdeslaktere til. I Grindalsområdet var det blant annet
Lang-Martin
(Martin
K.
Grendal) og Ingebrigt Olstad
som tok seg av dette.

På julekvelden var det
imidlertid lutefisk som stod på
bordet, i godt følge med
risengrynssuppa. Før frysinga
og vakumpakkinga sin tid lutet
man fisken selv.
- Det ble sagt at man måtte
bruke aske av bjørk for å få
den beste smaken. De som
ikke brente bjørkeved selv, var
gjerne nedi skulhuset på
Grindal og hentet det de
trengte der, sier Erik.
I våre dager blir lutefisken
ofte tilberedt i ovnen. I gamle
dager ble den uten unntak
kokt, og det var ikke bestandig
resultatet ble like vellykket.
- Det var vanskelig å forutse kvaliteten på forhånd. Var
man riktig uheldig, så var det
meste av fisken kokt bort når
man tok gryta av ovnen, sier
Sigrid.
Lemse og smør var vanlig
tilbehør. Mange begynte etter
hvert å bruke poteter til, men
på Håmmåra nytes lutefisken
fremdeles uten potet, kan
Randi fortelle.

ellers i hjemmet før jul. Men
hyllepapiret i skapene skulle
skiftes, hyllebordene likeså.
Mange malte også gulvet til
jul, og trekrukkene i vinduet
ble pyntet med kreppapir.
Ovnen skulle svertes, og
det luktet ikke bestandig like
godt, samtykker gjengen.
Også dyra i fjøset skulle få
nyte godt av juledagene. Det
vanket som regel noe godt i
krybba og en ekstra klapp.
Arne husker at bestemora gikk
rundt til hvert enkelt dyr og
fortalte dem at nå var det julekveld.
Utvalget av gaver var den
gangen langt mer beskjedent
enn det man ser i dag.
- Det gikk mest i klær, sko
og bruksgjenstander, sier
Sigrid.
Margit minnes at det
kunne vanke fargeblyanter og
fargeleggingsbøker
til
de

minste, mens Randi husker at
hun fikk juletrekuler.
Første juledag var det
brukelig å holde seg hjemme.
Man skulle helst ikke bevege
seg utenfor husets fire vegger,
med mindre det dreide seg om
den tradisjonelle julegudstjenesta i hovedkirka. Slik var
skikken, og det ble som regel
respektert.
Andre juledag var det
gjerne duket for litt mer aktivitet.
Erik
forteller
at
avholdslaget på Grindal pleide
å arrangere juletrefest denne
dagen, og det var et storarbeid
med tolv mann i festkomiteen.
På dagtid tredje juledag var
det barnejuletrefest - et svært
populært innslag for både små
og store.
I etterkant av jula kom
"tjuandags-Knut" på besøk.
- Ungene gikk rundt hos
naboene med soplime og

Sigrid Lundaløkk, Margit Aas,
Arne Lundaløkk, Erik Nordbø
og Randi Nordbø har alle selvopplevd kunnskap å vise til når
det gjelder gammel juleskikk i
Rennebu.
kosta ut jula. Dette var en populær skikk som ble tatt vel
imot fra de som fikk besøk, sier
Sigrid.
Tida går fort i jula, og kaffeavtalen på Håmmåra har på
ingen måte sneglet seg
avgårde, den heller. En tilmålt
time er plutselig blitt til drøye
tre, og det er på tide å takke for
seg. Ny lærdom i minnet gir
rom for ettertanke. Mye har
forandret seg på seksti år, også
til det bedre. Likevel har vi
kanskje mistet noe på veien mens vi var opptatt med å
rekke alt vi skulle gjøre?
Av Merete Fossum

Selve huset ble ikke pyntet
i så stor grad som i våre dager,
men juletreet ble naturligvis
dekorert. Margit har tatt med
en eske med gammel julepynt,
og det nikkes gjenkjennende
rundt bordet når de skjøre
gjenstandene vises fram.
Nostalgien vekkes til live
etter hvert som hun pakker
fram engler, nisser og de
vakreste juletrekuler - en av de
sistnevnte er kjøpt hos Rasmus
Jordet tidlig på tredvetallet og
har fremdeles prisen intakt: 32
øre.
- All denne pynten er fremdeles i bruk, forteller Margit.
Foruten juletrestasen var
det ikke vanlig å pynte så mye

Et utvalg av typisk eldre juletrepynt: Nisser og engler i krus og skjøre juletrekuler i vakre farger.

Rennebu Nytt

24

119 gikk Topptrim
Topptrimmen i regi av Trimgruppa i Rennebu IL er et populært tiltak. I år var det 119
registrerte trimmere, og den eldste vart 82 år - den yngste var 1 år. Tilsammen var det 13 barn
under 13 år som blir premiert.
Gunnar Bruheim, leder i Trimgruppa, er godt fornøyd med oppslutningen, selv om det ble
litt mindre i år enn i fjor. Det mener han skyldes snøen som kom så tidlig og skapte vansker
for turer i fjellet.
Mildrid Solli og Ingvar Sundseth ble heldige vinnere av hvert sitt gavekort ved Intersport
på kr 1000, som er sponset av bomveiene Nyseterdalsveien og Hurundsjøveien. Ingvar
uttrykte ved overrekkelsen at topptrimmen er det beste som finnes.
Mildrid Solli og Ingvar Sundseth får overrakt gavekort av Gunnar Bruheim.
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Vi er kreative og kan hjelpe deg med å utarbeide
bedriftens grafiske profil - fra idé til ferdig produkt:
logo, fargevalg, fontvalg, brevark, konvolutter,
annonseutforming og det du ellers måtte ha behov for.

Rebustorget Berkåk, 7391 Rennebu
Tlff 72 42 76 66 - dagfinn@mediaprofil.no

www.mediaprofil.no

Rennebu Skytterlag
Vinteren 09-10.
• Skyteskole henv.
Lars Halland 72 42 59 23 - 911 80 413
• Åpen trening torsdager 18-20.
• Trening med program tirsdager fra kl 17.
o Lagsvåpen til disposisjon
• Julecup 29/12-09 fra kl 13.
Treffe kjentfolk?
Møt opp i innendørsbanen og opplev miljøet.
For en annerledes samling kan lokalene leies av lag og
grupper med muligheter for instruksjon og skyting.

Vi synger og spiller
julen inn
i Rennebu kirke tirsdag 22. des kl 19.30
Rennebu Songkor
Rennebu Mannskor
Rennebu Skolekorps
Rennebu Musikkorps
Apell v/Yngvar Brekke

Juletrefest
i Jutullstuggu
3. juledag kl 14.00
• Gang rundt juletreet ute
(klær etter vær)
• Kanskje kommer nissen?
• Kaffekos med enkel servering
inne i Jutullstuggu
Gratis inngang og bevertning
arr. Stamnan Grendalag

Voksne kr 100,Barn under 16 år gratis

Velkommen
arr: Rennebu Musikkorps
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Hyggestund på Kaffestuggu
Annenhver mandag er Kvinnegruppa i Rennebu Arbeiderparti på
Kaffestuggu i Helsesenteret for å spre hygge. Da blir det kaffekos, prat om dialektord og sang og
musikk. — Vi ser at de eldre koser seg, og vi i gruppa synes dette er veldig givende og hyggelig, sier
Solveig Træthaug.
Solveig vil samtidig takke hele Rennebu for den støtten de gir når kvinnegruppa sitter og selger
«katta i sekken». Inntekten her har gått til forskjellige prosjekt på Helsesenteret, bl.a. høytaleralarm,
døralarmer ved nyavdelingen, oppussing av spisesal og pengestøtte til sansehagen. — Dette er
eksempler på at alt nytter når en står sammen og «hjelpes åt».
— Vi vil ønske alle ei riktig god jul, og et nytt meningsfyllt og godt år med nye prosjekter, sier
Solveig.
Bildet er fra en av gangene Kvinnegruppa i Rennebu Arbeiderparti har vært på besøk på kaffestuggu.

Kolsdagen!
På kols-dagen 20.
november hadde LHL
Rennebu stand på
butikkene i bygda for å
informere om hva kols
er. Kols er en kronisk
obstruktiv lungesykdom og er vår nye
folkesykdom.

Hvert år arrangeres den
internasjonale kols-dagen, og i
år arragertes den for åttende
gang. Dagen skal gi oppmerksomhet til verdens kolssyke og
de som er i risikogruppen.
Tema i år var: ”Breathless Not
Helpless!” eller ”Andpusten,
men
ikke
hjelpesløs!”
Slagordet signaliserer at ved
tidlig diagnostisering er det
god prognose for at behandling hjelper. Det signaliserer
også at en bør oppsøke lege for
å undersøke lungene hvis en
er tungpustet, hoster mye og
hoster opp mye slim.
LHL Rennebu mener det er
viktig i sitt arbeid å gi informasjon om kols. I Norge har mer
enn 200 000 mennesker kols.
Hvert år oppdages 20 000 nye
tilfeller, og 1400 dør av sykdommen. Den viktigste årsaken til kols er røyking, mens
yrkesskader står for 15 prosent
av tilfellene. Arvelige faktorer
kan også disponere for kols,
som oftest påvist først etter
fylte 40 år.

Positivt kommunebudsjett
Det er en relativt behagelig prosess å vedta budsjett for Rennebu kommune,
og formannskapet fant rom for en økning i driftsbudsjettet på 5,8%.
De økonomiske premissene endres fra måned til
måned, og de mest aktuelle
variablene er strømprisene,
rentenivået, statsbudsjettet og
befolkningsutviklingen.
Sammenlignet med forutsetningene i vedtatt økonomiplan er f.eks. strømprisene redusert. Dette fører til
mindre inntekter fra salg av
konsesjons- og tilleggskraft
enn forutsatt i økonomiplanen. På den annen side får
Rennebu kommune en større
vekst i de frie inntektene enn
forutsatt i økonomiplanen.
Økt rammetilskudd
Departementet legger til
grunn av Rennebu kommune
får skatt og rammetilskudd på
til sammen 116,4 millioner
kroner i 2010. Dette er reelt ca
3 millioner kroner mer enn
forutsatt i vedtatt økonomiplan. Årsaken er bl.a.
endringer i folketall og aldersfordeling, og at regjeringen
legger opp til en kraftigere
vekst i kommunesektorens frie
inntekter.
Marginer på Rennebus side
— Budsjettet vårt fører til at
vi får oppfylt våre ønskemål i
økonomiplanen og påplussinger vi så som ønskelige i løpet av siste halvår. Dette utgjør
vel 2 millioner, sier ordfører
Bjørn Rogstad. — Vi er derfor

godt fornøyd med budsjettet,
og vi ser at kraftinntektene er
viktig for at vi skal klare å
holde så høyt nivå som vi gjør
her i Rennebu. Vi har dessuten
mange faktorer på vår side
fremover. Når skoleutbygginga på Berkåk er ferdig, har vi
ingen store investeringer på
gang. Dessuten er det et pluss
at renta er lav, og statsbudsjettet er også gunstig for
kommunesektoren.
Befolkningsøkningen vi har hatt i det
siste virker også positivt inn.
Vedtatt med få endringer
— Det er rådmannen som
legger frem sitt forslag til budsjett for formannskapet. Men
rådmannen lager sitt forslag ut
fra politisk vedtatt økonomiplan som behandles i juni
hvert år. Når vi likevel bruker
så lang tid på selve budsjettet
og tar det så grundig, er det
fordi det er viktig at formannskapet som økonomiutvalg
kan
budsjettet
nærmest
utenat, sier Rogstad.
Driftsbudsjettet for 2010
legges dermed frem for kommunestyret med følgende
endringer:
· Bevilgningen til interkommunalt
samferdselsprosjekt
reduseres med kr 40.000,-.
Rennebu kommunes bidrag til
prosjektet dekkes ved at kommunen er ansvarlig for husleie
og kontorhold.

Kommunens tilskudd til
Rennebu Frivillighetssentral
økes med kr 40.000,-.
· Bevilgningen til forebyggende tiltak barn og unge
reduseres med kr 25.000,- og
flyttes istedet over til anskaffelse av utstyr til fritidsklubbens
nye lokaler.
· Bevilgningen til biblioteket økes med kr 20.000,-, og .
bevilgningen til ordningen
”Bort for en 50-lapp” reduseres med samme beløp. Administrasjonen bes om å markedsføre ordningen ”Bort for en
50-lapp” bedre.
Budsjettkommentarer
Formannskapet
vedtok
også kommentarer til budsjettet.
- Kraftpriser/avsetning til
utjevningsfond. Dersom kraftprisene blir høyere enn budsjettert ønsker vi at disse midlene avsettes i et utjevningsfond slik det var vedtatt i økonomiplanen. Dette for å bygge
en buffer for å være mindre
sårbar ved reduserte inntekter
eller uforutsette kostnader.
- Kommunestyret ønsker
en gjennomgang av kommunale kontra private veier i
Rennebu kommune og oppfordrer administrasjonen til å
komme med forslag til gjennomføring av prosessen.
- Kvalitets- og kompetanseheving i helse og omsorg.

Kompetanseheving
innen
helse og omsorg er viktig og
nødvendig. Fokus på økt kompetanse og kunnskapspåfyll vil
være med på å øke kvaliteten
på helse og omsorgstjenestene, samt mulig å bidra til å
redusere sykefraværet innen
enhetene. Vi ønsker at rådmannen utarbeider en kompetansehevingsplan
innen
helse og omsorg, samtidig som
det legges inn nødvendige ressurser i økonomiplanen.
- Det etableres nye lokaler
for Fritidsklubben i 2. etg.
Formingsbygget, Berkåk skole.
Kostnader med planarbeid og
ombygging/tilpasninger
i
Fritidsklubbens nye lokaler
innarbeides i økonomiplanen
for 2010 – 2013. Det bør budsjetteres med et beløp for nytt
inventar. Det opprettes ei
arbeidsgruppe for å ivareta
plan- og byggearbeidet, etter
gitt mandat. Dette arbeidet bør
skje i nært samarbeid med
Ungdomsrådet/Fritidsklubben.
Digital utsending av
sakspapirer. Rennebu kommunestyre ber administrasjonen om å utrede digital utsending av sakspapirer for kommunens nemnder og utvalg.
Budsjettet blir endelig vedtatt i kommunestyret i møte
den 17. desember.
Av Dagfinn Vold

Det fins flere gode medisiner til behandling av kols,
men effekten er ofte begrenset. Lungeskaden kan dessverre
ikke repareres, men symtomene kan påvirkes i noen grad.
Derfor er tidligst mulig
røykeslutt og omplassering i
arbeidslivet viktige tiltak for å
bremse sykdomsutviklingen.
Rehabilitering og mestring
i å leve med sykdommen er
viktig ved kols. Fastlegen din
kan søke deg til rehabiliteringsinstitusjonene, og for vårt
tilfelle Røros Rehabiliteringssenter. Det er viktig for LHL
Rennebu at kolspasienter får et
godt
behandlingsog
rehabiliteringstilbud, sier lederen i LHL Rennebu Jostein
Berntsen.

Budsjettmøte i formannskapet på KVO-hytta på Nerskogen.
Rådmann Birger Hellan, økonomirådgiver Karl Petter Gustafsson, varaordfører Tora Husan, Knut Ingolf Dragset,
ordfører Bjørn Rogstad, Eli Krogstad og Rune Olaissen.
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Satser på moderne arkitektur
Torill Langklopp (opprinnelig fra Berkåk) og Roar Svenning driver Stokkøya Sjøsenter, og
de har satset på moderne arkitektur i oppbyggingen av senteret. Det har gitt mye postiv oppmerksomhet, og
nylig plasserte det London-baserte magasinet Wallpaper sublugarene på Stokkøya på 14. plass over de 40
destinasjonene man bør legge merke til i Skandinavia.
— Det at vi har valgt en moderne arkitektur har veldig mye å si for oss. Utgangspuktet vårt er en fantastisk
fin natur, men den har blitt tydeliggjort gjennom bygningene slik at alt har fått en merverdi, sier Torill. — Vi har
forsåvidt satset smalt, men har truffet bredt. Vi er mer og mer sikker på at satsinga er riktig, og vil ikke inngå noe
kompromiss men være tro mot konseptet videre, sier Torill.
Torill synes prosjektet med moderne bolsøninger på Berkåk er superbra. — Det blir en ekstra dimensjon for
folk som ønsker andre uttrykk, og enda en dimensjon på det å leve. Før flyttet folk mye etter arbeid, men idag er
vi mer fleksible og velger stedet først. Da er det mange andre ting som blir viktig, bl.a. arkitekturen. Det er viktig å tørre - det vil lønne seg. Og den som er først ut for mest omtale, sier Torill.

Foto: Dan Ågren/Stokkøya Sjøsenter

Moderne boløsninger på Berkåk
Kommunestyret i Rennebu har vedtatt at
det utarbeides et forprosjekt for ”moderne
boløsninger på bygda” for området nordøst
i Trondskogen.

Leder i prosjektgruppa
Rennebu 3000, Knut Ingolf
Dragset, forteller at de i det
siste har brukt litt tid på å
bygge ny gruppe etter at noen
har søkt permisjon. I gruppa
sitter nå foruten Dragset
Astrid Øverland Kjeka, Jan
Bredeveien, Odd Kjøllesdal og
Astri Snildal.

Videretolking av volumoppbygging og materialbruk
Forprosjektet skal inneholde Prosjektering - illustrere
området
ferdig
utbygget,
fokusere på et par tundannelser der to hus detaljprosjekteres
med planer, snitt, fasader,
materialbruk osv frem til forprosjektnivå. Reguleringsplan endre og utarbeide reguleringsplan for del av området
som er nødvendig for å gjennomføre
første
etappe.
Kostnader og finansiering - for å
kunne realisere to visningshus
med tilhørende infrastruktur.
Kostnadsoverslag forprosjekt er beregnet til
Prosjektering
300 000,Reguleringsplan 125 000,Utrede kostnader
og finansiering
75 000,Sum
500 000,Blilyst har signalisert at de
kan være med å dekke 50% av
kostnaden til et forprosjekt.
Kommunens andel av kostnaden innarbeides i rådmannens forslag til budsjett for
2010. Det kan også være aktuelt at blilyst gir tilskudd til et
byggeprosjekt for visningshus.
Husbanken kan muligens også
være med å finansiere deler av
et slikt prosjekt. Et forprosjekt
må undersøke mulighetene for
å få med eksterne finansieringskilder.

Vinnerutkastet
Lerche arkitekter i Oslo
vant konkurransen med et
prosjekt med utgangspunkt å
skape en utviklingsstrategi for
nye og etablerte bygdesamfunn. Strategien er vist løst
gjennom ulike klynger i landskapet, med stor innbyrdes
variasjon, både med funksjon
og størrelse. Bebyggelsen tar
utgangspunkt i trønderlånas
lange, smale og enkle bygningskropper. Tanken er å
utvikle enkle løsninger som
med fleksible flerbruksbygninger utnytter infrastrukturen
godt. Blilyst har arbeidet videre med vinnerprosjektet, og
har fått utarbeidet skisser for
tre områder, blant annet
Trondskogen på Berkåk.
Blir lagt merke til
Prosjektet
”Moderne
boløsninger” har sett på å
utvikle et område nordøst for
det området som sist ble gjort
byggeklart i Trondskogen.
Området er attraktivt med flott
utsikt og ligger nært både
sentrum og nært naturen.
Området eies av Rennebu
kommune og inngår delvis i
reguleringsplan for Trondskogen og går vestover i et
område til boligformål i kommuneplanen. Prosjektet vil
utvikle et større spekter i

Lerche arkitekter hentet inspirasjon fra TRØNDERSK BOSETNINGSKULTUR: Det har vært naturlig å studere eksempler på
trøndersk byggeskikk, trøndertunet med låne, bur og uthus.
Bosettingsmønstre som utviklet seg med utgangspunkt i naturgitte,
sosiale og økonomiske forhold.
Gårdsanlegget var en selvstendig enhet og samtidig en del av et
større fellesskap, en del av et kulturlandskap. Et naturlig samspill
mellom naturen, virksomhet og påvirning fra mennesker.
Gårdsanleggene rommet gjerne fl ere familier og slektninger innenfor samme bygningsmiljø, en struktur der private og kollektive løsninger går hånd i hånd.

boligtilbudet ved å tilby et
alternativ til vanlige eneboliger. Dette vil på sikt sannsynligvis være gunstig for å øke
bosettingen. Det vil også være
et spenstig og utviklende prosjekt som kan gjøre at
Rennebu blir lagt merke til
som boområde.

trur at mangfold og variasjon i
boløsningene vil gjøre oss mer
attraktive. Det viser seg at der
det er boliger kommer det folk,
sier ordfører Rogstad. Han sier
også at de vil søke samarbeid
med Husbanken og andre
aktører for å få bredest mulig
oppslutning om prosjektet.

Egen prosjektgruppe
Arbeidet med moderne
boløsninger i kommunen har
allerede resultert i en egen
prosjektgruppe.
Ordfører
Bjørn Rogstad er leder, og ellers i gruppa sitter Steinar
Skjerdingstad fra Blilyst, Arne
Meland fra Teknisk drift i
Rennebu kommune og Sissel
Enodd fra Plankontoret har
sektretærfunksjonen.
— For å holde en positiv
trend på befolkningsutviklingen er boløsninger viktig, og vi

Passer med Rennebu 3000
Kommunen har også satt i
gang prosjektet Rennebu 3000
som har som målsetting å øke
innbyggertallet. Målgruppen
for prosjektet er utflytta rennbygger, eller folk med tilknytning til kommunen i aldersgruppen 25-35 år. Noen av
utfordringene som er kommet
fram i prosjektet er at det er for
få boliger og boformen er forholdsvis ensidig.
Av Dagfinn Vold

Bakgrunn for «Moderne boløsninger»
Arkitektkonkurransen Moderne boløsninger ble arrangert
av Blilyst høsten 2006 i et samarbeid mellom Kommunal- og
Regional-departementet
(KRD),
Husbanken,
Kreative
Trøndelag/Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Norsk Form og
Norske Arkitekters Landsforbund (NAL).
I programmet for konkurransen heter det at Blilyst-tiltaket
"retter oppmerksomheten mot områdets muligheter og mot
mennesker som har lyst til å benytte seg av dem". Ambisjonen
er å "stimulere lysten til bosetting, tilhørighet og tilbakeflytting
til innlandet" og dette skal skje gjennom "andre alternativer
enn store gårdsbruk eller bolig i boligfelt".
Formålet med konkurransen er å bringe fram nye tanker for

Rennebu
3000

utviklingen av "gode og fremtidsrettede bomiljøer på bygdene
som gir "god plass, med sosiale og miljømessige aspekter...
med vekt på unge mennesker i etableringsfasen".
Om vinnerutkastet til Lerche Arkitekter sa juryen at det
skaper "en utviklingsstrategi for nye og etablerte bygdesamfunn, og svarer med en plan- og prosjektstrategi med historiske
firkanttun og trønderlåna som referanse". Prosjektet oppnår en
synergi mellom boliger og næring. Sosiale og kulturelle forhold
diskuteres, og det presenteres nye bofellesskap med "mulighet
for integrerte næringsfunksjoner og fritidsbebyggelse".
Fleksible flerbruksbygninger inngår og kan også brukes av folk
utenfor bygda.

Skape engasjement
— Det viktigste arbeidet nå
er å skape engasjement og
involvere flest mulig. Vi vil
bruke Rennebu Nytt for å orientere, og sette litt søkelys på
hva kan den enkelte bidra med
for å befolkingstallet. Målet er
at alle skal vite hva Rennebu
3000 er og bli en del av prosjektet, sier Dragset - som
også forteller at Rennebu 3000
har egen Facebook-gruppe.
Støtter initiativ
Gruppa skal ha møte med
frivilllige organisasjoner på
nyåret, og der vil de bl.a.
informere om at de har ambisjon om å støtte gode tiltak
med f.eks. sektræterhjelp og et
lite pengebeløp. Det skal være
lav terskel for å komme i gang
med gode aktiviteter som
skaper trivsel og glede.
Arbeidsplasser
— Vi har fått mange tilbakemeldinger om at arbeidsplasser er viktig. Vi vil bl.a. ta
tak i eksisterende bedrifter for
å se på potensiale for utvidelse. Men naturligvis er også
nyetableringer hjertelig velkomne.
Flere boliger
Bedre tilgang på boliger og
boløsninger er også viktig. Det
må kanskje tåles at det står
ledige boliger klar for innflytting.
Gruppa arbeider med tre
typer boløsninger: moderne
boløsninger (se artikkel til
venstre), store boligtomter
med god tomleplass der en
kan skape sitt eget «småbruk»
og fortsette kartleggingen av
ledige småbruk og andre
boliger som står tomme.
Til inspirasjon
På nyåret vil Rennebu 3000
være med på å arrangere en
temadag for Rennebus befolkning og for hytteeiere «Inspirasjon og begeistring for
framtida i Rennebu». Her vil
målet være å prøve å dra i
gang
bredt
sammensatte
studieringer innen temaet.
Av Dagfinn Vold
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Åpningstider
for julehelgen
Julaften: 9 – 13
1. og 2. Juledag: Stengt
3. juledag – 6. Juledag: 9 – 20
Nyttårsaften: 9 – 13
1. Nyttårsdag: Stengt.

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

Bruktbilsalg
Merke
Årsmod/regå r Motor
Ford Mondeo
2004
2,0Td
Toyota Hi Ace 4x4 2008
D-4D
Toyota Hi Ace 4x4 2007
D-4D
Mitsubishi L 200 2001
2,5 TDI
VW Passat 4 motion 2005
1,9 Tdi
Ford Mondeo stv
2001
2,0 aut
Nissan navara
2005
2,5 TDI
Toyota Hi Lux D-4D 2004
D-4D
Toyota Hi Ace 4x4 2001
D-4D
Toyota Hiace
2002
D-4D 4x4
Volvo XC 70
2003
2,5 Td
Valmet 6400 å lø 6401998
4x4
Grand Cherokee
1999
TD
Citroen Berlingo
1998
1,9 D
Jeep Cherokee
1998
Td
Rexston 270
2007
270 aut
MB C 220 cdi stv
2001
2,2
VW golf stv
1998
1,9tdi
MB 290 stv
1998
290 d
Suzuki Grand vitara 2001
2,0 Tdi
Suzuki X L 7
2006
2,0 TD
VW caravelle Syncro 1997
2,4 D
MB E 220 cdi stv
2001
2,2
Toyota Corolla
2007
D-4D

Farge
Svart
Hvit
Sølv
Blå /Sølv
Svart
Sølv
Sølv
Hvit
Hvit
Sølv
Sølv
Rød
Blå
Blå
Grønn
Svart
Grønn
Burgunder
Svart
Blå /Sølv
Svart
Hvit
Sølv
Burgunder

KM
97000
7000
65000
160000
82000
170000
56000
120000
170000
299000
195000
5000 t
219000
132000
199000
42000
149000
279000
315000
111000
45000
255000
178000
75000

Salgspris
169000
225000
195000
125000
235000
129000
189000
155000
90000
95000
269000
235000
115000
37000
87000
305000
139000
63000
79000
150000
175000
69000
159000
189000

Vi ønsker alle våre kunder
en riktig God Jul og Godt Nyttår

2512 Kvikne - Tlf 952 88 834/913 23 319

Rennebua A/S

God jul og godt nytt år!

Skinn og husflid, Tlf 72 42 61 51
Julekuler
m/våre
vakre kirker,
håndmalt

Pledd og
sittunderlag
fra RørosTweed as

Åpningstider
man 21.12-23.12
julaften
mellomjula
nyttårsaften

Vi ønsker oss
mye snø og gode
forhold i bakkene

Kjøp nyttige julegaver i år!
kl 10-18
kl 10-12
kl 10-14
stengt

Velkommen til julehandel!

Motorsager, skogs- og verneutstyr, snøfresere m.m.

God Jul &
Godt Nyttår
ønskes alle!

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

God jul og
Godt nytt år!

DEKKSERVICE

v/ Øyvind Kjeka
GUNNESGRENDA – tlf 411 90 680 – e-post: kjeka@start.no

Vi ønsker våre kunder
God Jul og Godt Nyttår!
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UKM 2010
Det nærmer seg så smått! Hold av søndag den 14. februar, da vil det bli UKM
i Rennebu. Arrangementet holdes i samfunnshuset og i år starter vi allerede kl 16.00. Frist for
påmelding er satt til den 2. Februar 2010.
Du kan melde deg på som deltaker ved å gå inn på UKM sine nettsider www.ukm.no og klikk
deg inn på ”påmelding”. Gå videre til kommunen.
UKM er for alle ungdommer under 20 år. På fylkesmønstringa må du være 13 år for å delta, med
på lokalmønstringa kan du delta fra du er 10.. Både grupper og enkeltpersoner kan delta.
Spørsmål kan rettes til Arnstein og Astri på kommunehuset.
Hjertelig velkommen til å delta!
Astri Snildal
Enhetsleder kultur og fritid

Leiekjørere snøscooter
Leiekjørere
for perioden 2009/10
- 2013/14 i
Rennebu
kommune

Tilbud om massevaksinering
i anledning svineinfluensa i Rennebu
Lokal informasjon pr. 02.11.2009
Nå har alle i risikogruppene i kommunen fått tilbud om
vaksine. Vi gir nå tilbudet tilresten av innbyggerne.
Folkehelseinstituttet anbefaler at de som kan, bør vaksinere seg.
Vi får inn nye vaksinedoser i slutten av uke 50 og
begynner da med massevaksinasjon.
Massevaksinering blir på Rennebu helsestasjon følgende
datoer i uke 51:
15.12.09 kl. 12.00 – 19.00 på Rennebu helsestasjon
16.12.09 kl. 14.00 – 19.00 på Rennebu helsestasjon
17.12.09 kl. 08.30 – 14.00 og 16.00 – 18.00
på Rennebu helsestasjon
• Vi ber om at de som er interessert i å bli vaksinert om
å møte på disse dagene, da det er viktig å få satt
vaksinen vi får, snarest mulig etter mottak.

1
2
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
41
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Navn
Telefon
Adresse
soner
Alf Erik Lånke
72 42 62 89/ 91 84 60 29 Nerskogen, 7393 Rennebu
2
Arne Egil Botnan
72 42 75 05/90 50 77 46 Gisnadalen, 7397Rennebu
4,6,7
Asbjørn Stavne/Olav Stavne 90 88 09 86/48 28 35 80 Stamnan, 7392 Rennebu
2,3,4
Bjørn Berntsen
72 42 59 48/99 70 33 20 Nordskogen, 7391 Rennebu 6
Bjørn Eithun
41 41 51 47
Innset, 7398 Rennebu
6,7,8
Bjørn Tore Dullum
97 07 90 05
Stamnan, 7392 Rennebu
1,2,3,4,5
Bård Tore Berntsen
90 16 29 35
Nordskogen, 7391 Rennebu 5
Einar Holden - Jan Eirik Holden 72 42 56 57/97 50 85 44 Ulsberg, 7398 Rennebu
4
Erling Nygård
72 42 58 26/99 74 25 51 Innset, 7398 Rennebu
6,8
Grindal Transport & Hytteservice
v/Håvard Reitås/Arild Stene 90 91 54 13/90 60 42 07 Ramlo, 7393 Rennebu
1,2,3,4,5
Bjørn Nyberg
72 42 77 63/91 63 20 84 Berkåk, 7391 Rennebu
6
Harald Kvam
99 74 25 52
Nerskogen, 7393 Rennebu
1,2
Ivar Næverdal
72 42 52 28/92 61 28 99 Innset, 7398 Rennebu
6,8
Ivar Olstad/Nils Olstad
72 42 62 67/95 93 65 59 Grindal, 7393 Rennebu
3
Ivar T. Hoel
90 72 13 36
Stamnan, 7392 Rennebu
1,2,3,4,5
Jan Eirik Holden
91 81 50 47
Ulsberg, 7398 Rennebu
4
John Arve Nybro
91 83 72 09
Gorset, 7393 Rennebu
5
John Olav Halgunset
72 42 58 66/99 58 07 75 Innset, 7398 Rennebu
7
John Olav Vognild/Arne Vognild 72 42 64 21/41 65 45 16 Nerskogen, 7393 Rennebu
1,2,4
Jon Austberg/Odd Bjarne Havdal 41 53 39 67/90 91 54 48Ulsberg, 7398 Rennebu
6,8
Kjell Lund/Henrik Lund
72 42 64 14
Nerskogen, 7393 Rennebu
1,2
Kjell Sæther
90 63 72 93
Grindal, 7393 Rennebu
1,2,3,5
Knut E. Sponaas
72 42 61 38/95 15 01 45 Grindal, 7393 Rennebu
1,2,3
Knut Haugen /Arnt Haugen 92 66 11 00/98 81 55 25 Stamnan, 7392 Rennebu
1,2,3,4
Kristian Aasbakk
98 23 26 44
Berkåk, 7391 Rennebu
6
Kåre Inge Nygård
92 81 54 75
Ulsberg, 7398 Rennebu
6,7
Kåre Jan Flotten
72 42 56 69/48 10 72 17 Ulsberg, 7398 Rennebu
6
Lars Stokke/Hallgeir Stokke 72 42 58 92/72 42 52 25 Innset, 7398 Rennebu
6,7
Magne Havdal
72 42 54 16/97 68 08 03 Gisnadalen, 7397 Rennebu 4
Morten E. Eggan
72 42 56 60/48 29 28 57 Ulsberg, 7398 Rennebu
6
Nils Flå
72 42 61 63/41 55 39 04 Grindal, 7393 Rennebu
1,2
Oddvar Bjerkås
91 63 95 58
Nordskogen, 7391 Rennebu 6
Ola Bruholt
72 42 67 42/41 60 96 10 Stamnan, 7392 Rennebu
1,2,4
Ole Kristian Olsen
72 42 62 68/97 03 47 26 Gisnadalen, 7397 Rennebu 4
Ove Einar Drugudal
95 18 53 62
Voll, 7393 Rennebu
1,5
Ove Roger Rømo
91 85 63 23
Grindal, 7393 Rennebu
5
Rennebu Grus v/Torstein Engen 72 42 74 57/94 48 78 76 Berkåksmoen, 7391 Rennebu 6,8
Terje Frøseth
72 42 62 25/90 19 15 79 Grindal, 7393 Rennebu
1,2,3,4,5
Torbjørn Sanden
72 42 62 50/90 62 35 07 Grindal, 7393 Rennebu
1,2,3
Torleif Kristiansen/Stig Kristiansen 72 42 66 35/97 68 08 19 Stamnan, 7393 Rennebu 1,2,3,4
Rune Aftreth
97 18 56 66
Grindal, 7393 Rennebu
2,5
Arnulf Toresen
90 95 60 41
Gisnås/Ulsberg 7397 Rennebu4
Torstein Aaland
72 42 62 16/91 73 34 47 Grindal, 7393 Rennebu
1,2
Nils Skamfer/Tommy Skamfer 91 79 30 82/97 16 85 64 Berkåk, 7391 Rennebu
6
John Håkon Hoset
48 11 55 15
Grindal, 7393 Rennebu
1,2
Even Aaland
99 57 29 90
Grindal, 7393 Rennebu
1,2

• Det er ellers foreløpig sagt fra Folkehelseinstituttet, at
de som er anbefalt å få dose 2, ikke får denne enda.
Det er meddelt at dose 2 kan gis fra 3 uker til 6 mnd.
fra første dose ble satt, og videre informasjon om dette
kommer senere.
• Vi ber ellers om at dere tar med fødsel og personnummer.
• Det koster 75 kr. å få satt vaksinen.
• I tillegg vil vi minne om at man må sitte 20 min. etter
at vaksinen er satt
Har du spørsmål eller trenger mer informasjon,
kontakt Rennebu legekontor mellom kl.
14.00 – 15.00 på telefon: 72 40 25 40
eller Rennebu helsestasjon mellom 14.00 – 15.00
på telefon: 72 40 25 35

BIBLIOTEKET

Vi har stengt lille julaften.
Siste åpningsdag før jul er mandag 21.12.
Vi åpner igjen mandag 4.1.
Vi ønsker alle våre lånere en riktig god jul
med mange fine lesestunder!

Kommunale møter

10.12.
15.12.
17.12.

HOO
Formannskapet
Kommunestyret

09:00
09:00
19:00

Du kan gå inn på www.rennebu.kommune.no
og lese både sakspapirer og møtereferat.
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Rennebu

Regionalt senter for nyskaping og bedriftsutvikling

ØKONOR BERKÅK

Geir Jacobsson
Revisjon og rådgivning
Tlf. 72 40 23 39
Geir.jacobsson@interrevisjon.no

Advokatene Hovstad & Kvernrød M.N.A
Advokat Anna Therese Flatmo
Alminnelig praksis med hovedvekt på
fast eiendom, rettsforhold, erstatning,
familie, arv og bobehandling
Tlf. 905 09 652

ﬂatmo@gauldalsadvokatene.no
Rennebu IT-Service AS
Idar Morten Aune
Salg og service av datautstyr
Tlf. 41108 178
post@rennebu-it.no

Hvem er vi?
Hva gjør vi?
Har som mål at:
• etablerernes sjanser for overlevelser øker
• bedriftene skal vokse
• bedriftene skal tjene penger
• bedriftene skal skape
arbeidsplasser

ABB
Odd Arne Hoel
Salg av systemleveranser innenfor el-kraft
Tlf. 24 16 52 07
Odd.arne.hoel@no.abb.com

Gjensidige Oppdal-Rennebu
Mette Smeplass
Totalleverandør av risikodekninger
innenfor ting og person
Tlf. 72 42 82 50
Mette.smeplass@gjensidige.no

Rennebu Næringshage AS
Bård Jystad
Senter for nyskaping og bedriftsutvikling
Tlf. 72 40 42 44
bjy@oppdalshagen.no

Gir gratis veiledning om:
• Etablering – oppstart av bedrift
• Næringsfond og støtteordninger
• Registrering og selskapsdannelser
• Finansieringsløsninger
• Søknader/forretningsplan
• Kompetansespørsmål
• Salg og markedsføring
• Personal- og bemanning
• Kontakt med offentlige
myndigheter

Tilbyr deg tjenester
knyttet til:
• Skattespørsmål
• Styrearbeid
• Juridiske spørsmål
• Regnskap
• Revisjon og rådgivning
• Forsikringstjenester
• Salg og service på datautstyr
• Taksering, bygg- og prosjektledelse
• Hyttebygging

Berkåk
sentrum

yrvei
en

Interrevisjon Orkanger AS

Postm

Øivind Frotveit
Regnskap og rådgivning
Tlf. 72 42 82 00
Oivind.frotveit@okonor.no

Takst-Forum Trøndelag AS
Terje Sandhaugen
Verdidtakst på bygg og eiendom
Tlf. 400 04 451
Terje.sandhaugen@takst-forum.no
Meldal Sparebank
Tlf.: 72 49 80 00
post@meldal-sparebank.no
Habil Offset AS
Trykksaker
Tlf.: 72 40 23 00
post@habil.no
Logoped Mona Rokkones
Tlf.: 415 47 626

Ledige lokaler
• Gratis leie i oppstartstiden for nye bedrifter
• Kraftig bredbånd (ﬁber)
• Møterom m/utstyr

nå!

• Felles spiserom
• Kopieringsmuligheter
• Leie fra kr. 800 pr. mnd.

www.rennebuhagen.no
Tlf. 72 42 82 00/72 40 42 44 Postmyrveien 19, Berkåk, 7391 Rennebu
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KUNNGJØRINGER

KUNNGJØRINGER

Kom med forslag!

Avløsere og medlemmer
i Rennebu Avløserlag

Fortjenstmerke
Innsatspokalen
Lagsprisen

Siste frist for innlevering av timelister for 2009 er torsdag 17. desember
(må være på kontoret den 17.). Dette erstatter utlønning i januar.
Neste frist for innlevering er 31.01.2010. Husk skattekort og bankkontonummer,
samt sein postgang før jula.

På første styremøtet i 2010 skal Rennebu il bestemme om noen av medlemmene
har gjort seg fortjent til en utmerkelse for året 2009.
Kriteriene for de ulike utmerkelsene finner du på lagets hjemmeside:
www.rennebu-il.no
Dersom du har forslag på kandidater send dette til:
leder Liv Lian Kosberg, 7391 Rennebu innen 31.12.09.

God Jul fra Rennebu Avløserlag!

Hjertelig takk for blomster, gaver og annen hyggelig oppmerksomhet i
forbindelse med 60-årsdagen min.
Fredrik Kosbergløkk

Fagforbundet avd 545 Rennebu avholder årsmøte 25.01.2010
på Hallandsstuggu.
Saker som ønskes behandlet meldes til styret innen 24.12.2009

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

GISNÅS FORSAMLINGSHUS

Hjertelig takk til alle som hugsa meg med blomster, gaver og hilsninger på

Gisnås forsamlingshus er nå registrert i Grasrotandelen.
De som ønsker å støtte "Åshuset" med tippemidler
kan registrere seg hos kommisjonær eller på nett med nr: 981 520 874

Brit og Nils Overvik

dagen min 8. nov.

GRASROTANDELEN

Ingeborg Voll Skjerve

LHL Rennebu ønsker alle våre medlemmer, sponsorer og andre som har
Tusen takk for all god hjelp og støtte ved Lenas sykdom og bortgang.

støttet oss dette året, En riktig God Jul og et Godt Nytt År.

Inga Margrete, Jessica, Ståle og farmor/oldemor

Takk til alle som husket meg på 80-årsdagen. En spesiell takk til Rennebu
Diakoniutvalg og Rennebu Pensjonistforening.

Oddny Ødegård

FIRRI-JULS OPPE PÅ VOLL
Velkommen til Voll skole lørdag 12. desember kl 11-15.
Her kan du handle bakst, gaver, juletrær og pynt!
Vi serverer riskrem og kaffe, hyllkaku og saft.
Ta deg en kaffeprat og kos deg i julestria!

Dette skjer i Rennebu

Velkommen til Voll!

12.12

Håndballkamper i Rennebuhallen:
J10 Rennebu – Støren
G12 Rennebu – Trønder Lyn
J14 Rennebu / Oppdal – Røros

14.40
15.30
16.30

12.12

Julebord Pensjonistforeninga / Eldrerådet

13.00

13.12

Åpning av Bjørnson – året
Innset Kirke
Rennebu Mannskor m/ solist Knut Stiklestad
Tone Hullbekkmo og Hans Fredrik Jakobsen
Vingel Singers
Detaljert program og billetter se www.kvikne.no

15.12

Julekonsert Kulturskolen

Innset Kirke

19.00

16.12

Førjulskveld hos BIRKA
Gaveartikler fra Selbu Husflid
Lokal mat
Juletresalg

Birkabygget

17-20

19.12

Håndballkamper i Rennebuhallen:
J10 Rennebu – Oppdal
J12 Rennebu – Oppdal
G12 Rennebu – Oppdal
J14 Rennebu / Oppdal – Brekken / Glåmos

Norske juletre

selges ved ESSO, Berkåk
fra torsdag 19. des - 23. des. Gran, edelgran og furu.

Du kan ringe – Vi kan bringe!
Ann Bodil Kosberg 94 15 03 22

Rennebu Lions kalender for 2010

med historiske bilder fra Rennebu er nå i salg.
Hvis du ikke har hatt besøk av en selger fra Lions,
kan kalenderen kjøpes på disse stedene:
Nerskogen: Butikken - Voll: Joker - Berkåk: Esso og Turistkontoret

Helsefagarbeider - fleksibel oppstart (V10)

Søknadsfrist: 18.12.2009 - Oppstartdato: 07.01.2010

Barne og ungdomsarbeider - fleksibel oppstart (V10)
Søknadsfrist: 18.12.2009 - Oppstartdato: 11.01.2010

Se også fagskoletilbud i helsefag
Kursene retter seg særlig mot voksne, gjerne ufaglærte arbeidstakere som er
interessert i å ta fagbrev som helsefagarbeider.

ADVOKATENE

HOVSTAD - KVERNRØD - FLATMO
M.N.A.
I KONTORFELLESSKAP

Advokat Bjørn Hovstad - Advokat Frode Kvernrød
Advokat Anna Th. Flatmo
www.gauldalsadvokatene.no – post@gauldalsadvokatene.no

Tlf 72 43 02 00 - Postboks 125, 7291 Støren
Avd.kontor: Berkåk, 7391 Rennebu

13.15
14.00
15.00
16.00

22.12

Vi synger og spiller julen inn
Rennebu Kirke
Rennebu Skolekorps, Rennebu Songkor,
Rennebu Mannskor, Rennebu Musikkorps

19.30

27.12

3. juledag – Juletrefest

12.00

28.12

4. juledag – Fest på Sandbrekka

For fullstendig utlysning se www.studiesenteret.no
Ta kontakt med Atle Øien
atle.oien@stfk.no
tlf 72 43 04 80 / 415 63 992

17.30 / 20.00

Åshuset

20.00

Gudstjenester, Juletrefester og lignende, se egne oppslag i kretsene

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

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

Dagstilbud
lørdag 12. des kl 10-14
Vi serverer gløgg og pepperkaker

Euronics Berkåk:
• Pose med diverse renseprodukter
for komfyr, vaskemaskin og oppvaskmaskin
• Vi dumper priser på diverse kjøkkenmaskiner

Byggmakker:
• ÷20% på alle julevarer
• Peistønne kr 75

Vi ønsker våre kunder ei
riktig god jul og et godt nytt år!
BERKÅK
Postmyrveien 22
7391 Rennebu
Tlf 72 42 82 80
Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lø 9-14

– rett rundt hjørnet
Ferdigstekt ribbe og lutefisk i løsvekt til jul?
Vi tar imot bestilling

PIZZA RISTORANTE
Dr. Oetker, mozzarella/
prosciutto/speciale/pollo

KASSESALG
Coca-Cola
Drikker/Ringnes

STORE PLATER
Freia, et utvalg varianter
Tilbudet gjelder fra 7. des - 13. des

– selges i romjula

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

Berkåk, tlf 72 42 71 17
Åpningstider 8-20 (8-18)

Søn 20. des
Man 21. – ons 23. des
Julaften
Romjula alle dager
Nyttårsaften

14-18
8-22
9-14
9-18
9-16

