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Anta Andersson Renander 
med sin femten år gamle rein Pia.

Foto: Dagfinn Vold

God jul

God jul til alle våre lesere!



god jul

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

Rennebu sin del er adressene hente fra Renenbu kommune, som i samarbeid med HAMOS har oversikt over alle som har oppført hus 
eller hytte på sin eiendom. Etter erfaring vil ikke alle som føler at de skulle ha fått Rennebu Nytt i postkassen få det. De som står som 
eiere på ei hytte og ikke får bladet, kan gjerne kontakte redaksjonen i Rennebu Nytt eller Servicetorget i kommunen. 

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

Ordningen med gratis utsendelse av Rennebu Nytt til hytteeiere gjelder i utgangspunktet påske-, sommer-, høst- og juleutgaven. 
De som ønsker å få tilsendt bladet utover disse fire utgavene, kan abonnere på bladet ved å sende oss en epost eller ta kontakt på 
annen måte.  Ellers finnes fullstendige utgaver av Rennebu Nytt i pdf-format på Rennebu kommunes hjemmeside - www.rennebu.
kommune.no eller på www.rennebunytt.no, og du kan også bli medlem av Facebook-gruppen ”rennebunytt”.
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Administrasjon
Adresse:  Berkåk, 
 7391 Rennebu
E-post:   post@rennebu.
 kommune.no 
Telefon:  72 42 81 00
Telefax:  72 42 81 01
Åpningstid: 08.00-15.30

Ordfører Bjørn Rogstad
tlf 72 42 81 10 
bjorn.rogstad@rennebu.
kommune.no

Rennebu 
Nytt

Utgiver  Rennebu kommune  
 og Mediaprofil as

Redaktør  Dagfinn Vold
Red.utvalg rådm. Birger Hellan 
 (ansv.red.) 
 ordf. Bjørn Rogstad 
 Halldis Nyrønning 
 Jan Bredeveien

Adresse Rennebu Nytt, 
 c/o Mediaprofil as, 
 Rebustorget Berkåk, 
 7391 Rennebu 
Telefon 72 42 76 66
E-post  Redaksjonelt:
 dagfinn@
 mediaprofil.no
 Annonser:
 mari@mediaprofil.no

Web  www.mediaprofil.no
 www.rennebu.
 kommune.no

Abonnement Gratis alle hus-
 stander  i Rennebu, 
 Jerpstad, Kvikne,  
 og Soknedal

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

Abonnement 
på Rennebu Nytt

Kontakt 
Mediaprofil AS

Berkåk, 7391 Rennebu
tlf. 72 42 76 66

mari@mediaprofil.no

Rennebu Nytt 
på nett

Rennebu Nytt i pdf-format 
legges ut på nettsiden 
www.rennebunytt.no. 

Pdf-utgaven er identisk med 
papirversjonen som distribueres 
gjennom Posten. Den blir lagt ut 

én dag før på nettet. 
Dette er et godt alternativ til 

abonnement for de som 
bor utenfor kommunen!

Du kan også følge 
Rennebu Nytt på Facebook 

- da får du varsel hver gang det
 legges ut en ny utgave på nett.

God jul!
Velkommen til årets julenummer av Rennebu Nytt, dette i og for seg 

enestående organ av et kommunalt meldingsblad som er inne i sin 33. 

årgang.

Standardutgaven utkommer hver 14. dag, mens vi de senere år også har utvidet med tema-

numre fire ganger i året i tabloidformat. Å holde Rennebu Nytt oppe på dette nivået er 

krevende, både for kommunen og særlig for produsenten Mediaprofil med Dagfinn Vold i 

spissen. Det som imidlertid holder oss gående er lesernes tilbakemeldinger og oppslutningen 

om bladet. Vi tror det ligger på de fleste salongbord til lesning og gjentatt ”gløtting”, helt til 

det blir avløst av et nytt nummer.

Med dette som bakgrunn vil vi nå forsøke å gjøre produktet enda litt bedre ved at standard-

nummeret som utkommer like før jul vil bli trykt i farver. Dette vil bety en vesentlig kvalitets-

heving av billedstoffet, og selv om vi kaller dette en prøveutgivelse, blir det nok alt for 

vanskelig å vende tilbake til det ”gamle gråe” igjen.

Nå er vi snart klare til å feire vår viktigste og mest tradisjonsbundne høytid. Tradisjon betyr å 

overføre; fra generasjon til generasjon binder vi sammen det nye med det gamle og skaper en 

trygg historisk kontinuitet. Dette er verdifullt fordi det utgjør en vesentlig del av et samfunns 

sosiale arv.

Det er trygt fordi alt er ved det gamle, en vet hva en går til, samtidig som det forbindes med 

forventninger, ofte litt urealistiske forventninger. For - - -, julelykken har vel ikke plass til alle 

i år heller. Høytidene, og særlig jula, er som forstørrelsesglass. Den som allerede har det bra, 

blir enda lykkeligere, mens den som har det vanskelig, får det ekstra trasig. Det er nok flere 

enn vi tror som egentlig håper på at jula skal ”gå fort over”.

Derfor, la oss tenke oss om; er det noen av våre naboer eller bekjente vi kan gjøre noe for i 

disse dagene, slik at livet kunne bli litt lettere?

Takk til alle innbyggere og medspillere for samarbeidet 

i året som er gått.

Vi ønsker alle en fredelig julehelg, samtidig som vi 

ser frem til et nytt, fremgangsrikt år i 2011.

God jul til alle fra

Bjørn Rogstad - ordfører
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S Rozjdestvàm!I det tidligere Sovjet-
unionen var det 
forbudt å feire jul. 
Tidligere tiders jule-
tradisjoner ble der-
for nesten glemt, og 
flere generasjoner levde 
uten religion. Julia Aa 
var passert 20 da hun 
kunne feire tradisjonell 
jul for første gang. Nå 
er det imidlertid de 
norske tradisjonene 
som gjelder.

Fem år er gått siden Julia 
kom til Norge og giftet seg 
med sin Anders. Siden den 
gang har de to blitt til tre, og 
i år skal lille Martin (9 mnd) 
også være med på julefeirin-
gen. Den lille sjarmøren er nok 
for liten til å skjønne stort av 
pakker, glitter og stas enda. 
Men med tiden skal han få 
lære seg alt han trenger å vite 
om både norske og russiske 
juletradisjoner.

Ekte rennbygg
Julia Aa er født og opp-

vokst i Kasan, en by omtrent 
100 mil øst for Moskva. Med 
over en million innbyggere er 
Kasan en relativt stor by, selv 
i russisk målestokk. Julias mor 
og søster bor fortsatt der, men 
selv har hun ingen planer om å 
flytte tilbake.

- Jeg er norsk nå, og ønsker 
å bo i Rennebu resten av livet. 
Her er det trygt og godt, både 
for barn og voksne, konklude-
rer hun.

Julia snakker bemerkelses-
verdig godt norsk, noe hun gir 
Rennebu kommune mye av 
æren for. Samme år som hun 
kom til bygda, ble det nemlig 
satt i gang norskkurs på sko-
len. Julia tok tilsammen 600 
norsktimer og gjennomførte 
flere eksamener, alle bestått og 
med godt resultat. Etter dette 
tok hun fatt på økonomistu-
dier ved HiST, og i dag er hun 
ansatt som regnskapsmedar-
beider på Økonor.

Nyttår før jul
Mellom jobb og småbarns-

stell blir det også tid til litt jule-
forberedelser. Og de er stort 
sett av det norske slaget. Men 
Julia har ikke glemt sitt føde-
land, og forteller gjerne om 
hvordan feiringen foregår i 
Russland.

- I følge den russisk-orto-
dokse kaldenderen kommer 
julaften den 6. januar, altså 
13 dager senere enn i Norge. 
I Sovjetunionen var religion 
i utgangspunktet forbudt, og 
det var få som turde å feire jul. 
I stedet begynte man å feire 
nyttårsaften, sier hun.

 I dag er nyttårsfeiringen 
den største festen gjennom 
hele året for russerne. Man gir 
hverandre gaver og koser seg 
med deilig mat og god drikke.

- Det finnes ingen spesielle 
retter til nyttårsaften, men det 
er likevel mye god mat. Man 
drikker også en skål for et godt 

år. Det heter seg at som man 
feirer nyttår, slik kommer det 
nye året til å bli, sier Julia.

Det enorme landet har hele 
ti tidssoner, noe som gjør at 
det nye året kommer på høyst 
ulike tidspunkt. Kamchatka er 
først ute, og ni timer senere er 
det Moskva sin tur. Et kvarter 
før midnatt holder presidenten 
tale for folket på TV, og der-
etter ringer klokkene på Den 
Røde Plass i Kreml det nye 
året inn.

Rolig julaften
Når det nye året skriver 6. 

januar, er det tid for det som 
egentlig utgjør den russiske 
julaften. Og her er det jule-
messe i kirka natt til 7. januar 
som er viktigst. Det finnes 
ingen benker i kirka, alle tilhø-
rerne står oppreist i timevis.

- Overgangen er stor fra 
den tiden da myndighetene 
ikke ønsket at folket skulle bry 
seg om religionen sin. Min mor 
var over seksti år da hun gikk i 
kirka for første gang. I dag er 
det trosfrihet i landet, og man 
feirer en rolig, kristen jul, for-
teller Julia. ⁃ 

Man har både juletre 
og julenisse, akkurat som i 
Norge. Den russiske nissen 
heter Bestefar Frost og er en 
snill gammel mann med lang, 
rød kåpe og hvitt skjegg. Ofte 
kommer han sammen med 
barnebarnet sitt, Snøjenta. 

Hun er en pen jente med lyst 
hår og blå kjole. Tre vakre røde 
hester trekker sleden.

Ikke kjøtt
Til forskjell fra Norge blir 

det ikke fråtset i mat på julaf-
ten. Riktignok kan man kose 
seg med kaker og desserter av 
ulike slag, men middagsma-
ten byr ikke på utskeielser i 
samme grad som vi er vant til i 
Norge. Tradisjonen sier at man 
skal faste, og dermed holde 
seg unna alt av kjøtt. Denne 
tradisjonen har imidlertid ikke 
blitt med på lasset til Norge.

- Mannen min vil ha lute-
fisk på julaften, men det er jeg 
dessverre ikke så begeistret 
for. I stedet lager vi to midda-
ger. Han spiser lutefisk, mens 
jeg koser meg med ribbe og 
julepølse. Det fungerer utmer-
ket for oss, konkluderer Julia.

Det er med andre ord lite 
som minner om russisk jul 
hjemme hos Julia i dag. Hun 
har valgt å ta til seg tradisjo-
nene i sitt nye hjemland og tri-
ves godt med det, selv om hun 
ikke har glemt røttene sine.

- I Norge er man veldig 
opptatt av å bevare tradisjo-
nene sine, ikke minst når det 
gjelder feiring av julehøy-
tiden. Det synes jeg er fint. 
Tradisjoner skaper identitet, 
avslutter Julia.

Av Merete Fossum

Julia Aa ser fram til å feire norsk jul sammen med mannen Anders 
og sønnen Martin (9 mnd.)

Den russiske julenissen er nokså lik den amerikanske Santa Claus. 
Men Bestefar Frost har ofte med seg barnebarnet sitt Snøjenta, og 
sleden er trukket av tre røde hester.
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Berkåk, 7391 RENNEBU
Jostein Drugudal
Tlf. kontor  480 48 100

Graving – Planering
Transport
Levering av grus og pukk
Betongarbeid
Avløpsanlegg
Brøyting – Strøing

Batterier 
som redder liv

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Er det ett års tid siden du sist 
byttet batteri i røykvarslerne dine? 
Eller husker du ikke helt når du sist byttet?
Da er det kanskje på tide med et bytte...

En røykvarsler
er et av de viktigste fore-
byggende tiltakene for å hindre
at liv og materielle verdier går
tapt i brann.

Ta en tur innom et av våre kontorer
- vi kan hjelpe deg med både batteri og røykvarsler!

Oppdal 72 40 49 90  – Berkåk 72 42 82 50

VAKKER OG 
FUNKSJONELL.
SAMTIDIG. 
Kan du velge en bil ved å 
lytte til både fornuften og 
følelsene?

Vi hos Hyundai tror det. 

Det er denne måten å tenke 
på som har formet vår nye 
designfilosofi.

Dette har også bidratt til at vi 
nå er en av verdens største 
og raskest voksende 
bilprodusenter. 

Kom og se den helt nye ix35.

Den er både slående vakker 
og utrolig funksjonell.

2WD fra kr 319.950,-*

4WD fra kr 349.950,-*

TM

www.ix35.no

FORNUFT OG FØLELSER.

Kvalitet fra verdens 5. største bilprodusent.

*Veil. pris levert Drammen. Lokale frakt- og leveringsomkostninger tilkommer. Drivstoff forbruk blandet kjøring: fra 0,55 l pr mil. CO2 utslipp: fra 147 g/km. Avbildet modell kan avvike fra norsk utgave.* Veil pris lev Storås. Drivstoff forbruk blandet kjøring: fra 0,55 l pr mil. CO2 utslipp: fra 147 g/km. 

2WD fra kr 328.950*
4WD fra kr 358.950*
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På jobb 
julaften

Vi skriver slutten av 
november, og i Helsesenteret 
på Berkåk er man i full gang 
med å sette opp juleturnu-
sen. To av navnene på blokka 
tilhører henholdsvis Astrid 
Ramstad Hårstad og Gerd 
Bjørnstad. Astrid jobber i 
hjemmesykepleien, og i år er 
det andre gangen hun tilbrin-
ger julekvelden ute i felten.

- Det er veldig spesielt å 
komme inn i hjemmene til folk 
på julaften. Det er høytid, noe 
brukerne naturlig nok også er 
preget av. En del av de faste 
brukerne er bortreist, mens 
andre har besøk av pårørende 
og får den nødvendige hjel-
pen av dem. Jeg bruker gjerne 
å avtale med brukerne på for-
hånd om når de vil legge seg, 
slik at dette blir mest mulig til-
passet den enkeltes behov, sier 
hun.

Astrid forteller at fjernsynet 
er godt å ha for mange av bru-
kerne, spesielt i høytiden.

- Det sendes mange fine 
programmer i jula, og mange 
finner godt selskap i fjernsy-
net når de blir sittende igjen 
alene. Ellers blir det gjerne litt 
ekstra tid til overs for oss som 
jobber julekvelden. I og med at 
mange av brukerne får hjelp av 
pårørende, frigis det en del tid 
til god prat og trivelig samvær 
med brukerne.

Gerd er ansatt på boav-
delinga, og har tidligere vært 
innom de fleste enhetene ved 
Rennebu Helsesenter. Likevel 
er hun førstereis når det gjel-
der å jobbe julekvelden.

- Jeg er nokså fersk, men 
ser fram til oppgaven. De 
gamle trenger litt ekstra opp-
følging og oppmerksomhet 
julekvelden, og det skal de få, 
smiler hun.

Av den grunn synes hun 
ikke det er noe stort tap å mis-
te deler av feiringa på hjem-
mebane.

- Nei, jeg skal nok få det 
trivelig på jobb også. Klokka 
ett er det tradisjonell lutefisk-
middag, med mange pårøren-
de til stede. På ettermiddagen 
serveres det snitter og varm 
sjokolade. Brukerne skal gjø-
res stas på og kjenne at det er 
høytid, sier Gerd.

 ⁃ 
Familien på besøk

På KVO finner vi også en 
som skal jobbe julaften. Odd 
Ivar Hansen har vært ansatt 
i selskapet siden 2003, og i år 
skal han ha sin første julevakt. 
Dette er en såkalt hvilende 
vakt, der man går på klokka 
seks om kvelden og avslutter 
klokka åtte om morgenen.

- Vanlige gjøremål er 
å levere inn systemdata til 
Statnett om ettermiddagen, 
samt å melde på det vi har 
til gode av produksjon til 
Reg.kraftmarkedet. Ellers er 
det min oppgave å sende ut 
folk dersom alarmen går, for 
eksempel ved teknisk feil eller 

is ved inntakene. Vi har all-
tid såkalte påkallingsvakter i 
bakhånd, men vurderer i det 
lengste om det er nødvendig å 
sende dem ut, smiler han.

Selv om Odd Ivar må jobbe 
på julaften, så slipper han å sit-
te alene. Når det lir utpå kvel-
den kommer nemlig familien - 
med pinnekjøtt, dessert, gaver 
og det hele, til KVO-bygget for 
å feire jul sammen med pappa. 
Begge de to voksne døtrene, 
som til vanlig bor i Oslo, blir 
med på lasset sammen med 
mamma.

- Julekvelden blir nok noe 
annerledes denne gangen i 
forhold til tidligere år, men 
vi har valgt å se mulighetene 
og gjøre det beste ut av det. 
Det blir helt sikkert en trivelig 
kveld, konkluderer Odd Ivar.

Av Merete Fossum

Når jula ringes inn klokka 17 på julaften, har de fleste 
av oss trukket i finklærne og er klare for å sette oss til 
bords i et julepyntet hjem. 

Slik er det imidlertid ikke for alle. 

Vi tok en prat med tre rennbygger som skal jobbe på 
selveste julekvelden.

Odd Ivar Hansen styrer spakene på KVO julekvelden, og får selskap 
av familien når det nærmer seg middagstid.

Astrid Ramstad Hårstad (t.v.) og Gerd Bjørnstad er begge klare for 
innsats i helsesektoren på julaften.

Nerskogen kapell
Nerskogen kapell ble bygd i 1962. Kapell er en langkirke i 

tømmer og med 110 plasser, og den er tegnet av arkitekt John 
Tverdahl. 

Oversikt over gudstjenester i julen finner dere på nettsiden
www.rennebu.kirken.no

Tradisjonell 
julebasar 

for Rennebu 
Skolekorps

Fredag 3. desember 
er det igjen klart for 
Rennebu Skolekorps 
sin tradisjonsrike jule-
basar. 

Dene kvelden blir det jule-
musikk, kaffe, kaker, tombola, 
åresalg og sosialt samvær som 
kan være med å sette folk i 
den rette førjulsstemningen.

Aspirantkorps og 
Juniorkorps

Som det passer seg på en 
korpsbasar, vil det naturlig-
vis bli mye flott korpsmusikk. 
Aspirantene fikk utdelt sine 
instrument i høst, og julebasa-
ren blir deres første opptreden 
på egen hånd. Årets aspirant-
korps teller 12 musikanter, så 
det lover bra for framtida til 
skolekorpset. Juniorkorpset 
har spilt ett år lenger enn 
aspirantene, og de skal selv-
sagt også opptre på julebasa-
ren. – Begge gruppene ligger 
nå i hardtrening for å frem-
føre 2-stemt julemusikk, så det 
gleder vi oss veldig til, forteller 
May Britt Bjerkås i arrange-
mentskomiteen. 

Mjuken Big Band
De eldste musikerne i sko-

lekorpset har sitt eget stor-
band, og vi får høre fra disse 
også under julebasaren. For 
storbandet blir det en travel 
helg, de skal nemlig også spil-
le i forbindelse med Rennebu 
Næringsforening sitt julebord 
dagen etter. 

Samspill
I forbindelse med den tra-

disjonelle julekonserten for 
kor og korps senere i desem-
ber, har skolekorpset og vok-
senkorpset øvd inn noen san-
ger sammen. - Det er artig 
både for små og store å spille 
litt sammen, så det gleder vi 
oss til, sier Renathe Mjøen 
Kristiansen og Morten Hole, 
som er dirigenter i henholds-
vis Rennebu Skolekorps og 
Rennebu Musikkorps. 

Kaffe, kaker og tombola
Julebasaren er også en 

viktig arena for å skaffe noen 
kroner til korpskassa, så det 
vil i løpet av kvelden bli både 
åresalg, tombola og salg av 
kaffe og kaker. – Vi håper så 
mange som mulig vil møte 
opp i Rennebuhallen denne 
desemberkvelden. Tradisjonell 
julemusikk og sosialt samvær 
vil nok hjelpe mange til å finne 
den rette førjulsstemningen, 
avslutter May Britt Bjerkås. 

Av Mona Schjølset
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Frister det med hjemme-
bakt pitabrød, muffins, snic-
kerskake, kanelsnurrer eller 
pepperkaker? Til og med 
hjemmelagede seigmenn kan 
du få kjøpt når elevene åpner 
salgsmessa i Frivillighuset 14. 
og 15. desember. Det er for 
øvrig ikke bare produkter til 
innvortes bruk som tilbys dis-
se dagene. Fuglebrett, smør-
kniver og sko/støvelholdere 
er også å finne i sortimentet. 
Blant annet. Oppfinnsomheten 
er stor, både hva gjelder selve 
produktspekteret og navn på 
bedriftene. 

Innehaverne Eirik og 
Audun i firmaet Sweet & 
Cheap tilbyr som navnet tilsier 
noe søtt og godt til kaffeko-
sen. Kanelsnurrer, pepperka-
ker og seigmenn er under full 
produksjon, i tillegg vil gut-
tene selge brus og popkorn 
på standen. Da vi er på besøk 
på skolekjøkkenet prøves og 
feiles det etter beste evne, og 
når sant skal sies ble den før-
ste prøveproduksjonen med 
seigmenn heller, ja, i seigeste 
laget, for å si det sånn. Men 
det er slikt man lærer av, så 
det er bare å gyve løs på nytt. 
”Odemsy” er en ren jentebe-
drift som er i gang med muf-
finsproduksjonen. Smaker det 
like godt som det dufter, er det 
i hvert fall ingen grunn til å la 
være å handle hos disse jen-
tene. Oda, Emilie og Synnøve 
(derav firmanavnet) vil også 

kunne tilby julekort og mobil-
holdere på salgsmessa. 

I bedriften som har fått 
det treffende navnet ”Sulten” 
finner vi daglig leder Kari 
Margrethe og økonomisjef 
Monja. Kjevla håndteres med 
den største selvfølge, og deig 
blir etter hvert til både pita-
brød, smørhorn og baget-
ter. Skulle du ha lyst på noe 
søtt etter måltidet, lager også 
disse jentene muffins, nær-
mere bestemt snickers muf-
fins. Navnet sier vel omtrent 
hva dette er, er du interessert 
i å smake, kommer de i salg 
på messa senere i desember. 
”Goinganj” er en bedrift med 
tre ansatte som har et såpass 
bredt spekter i sin portefølje 
som fuglebrett og sjokolade-
boller. Adrian og John Tore 
finner vi i sløydsalen, mens 
Anita er på kjøkkenet og i 
full gang med bollebaking. 
Guttene forteller at seriepro-
duksjonen av fuglebretta er i 
gang, og at de planlegger å ta 
med sånn cirka seks stykker på 
messa. Skulle etterspørselen 
overstige produksjonen, vil vi 
ta resten på bestilling, bedy-
rer de. Kompanjong Anita har 
allerede ferdigstekte boller å 
tilby da vi kommer på besøk, 
og det bekreftes herved at de 
smaker aldeles himmelsk.

”Trekrokanj” og 
”Stævvelknæktanj” holder 
også til i sløydsalen denne 
mandagskvelden i slutten av 

november. Øyvind, Tormod 
og Ole Andreas i førstnevnte 
foretak produserer ikke uven-
tet trekroker. På salgsmessa 
vil de i tillegg spe på vareut-
valget med salg av milkshake. 
Martin og John Ingebrigt i 
det noe uortodokse firmaet 
Stævvelknæktanj pusser og 
gnir på smørkniver. Ingen fare 
for å få flis i fingeren hvis vi 
bruker kjøkkenredskap produ-
sert av disse karene, nei. Sko 
og støvelholdere (skjønte vi 
det ikke) er også i bedriftens 
sortiment, og her gjelder det 
samme prinsippet som i de 
andre elevbedriftene. Skulle 
noe bli utsolgt, det være seg 
praktisk redskap til å henge 
fra seg skotøy eller søte kaker 
til kveldskosen, så er det bare 
å tegne seg på bestillingslista. 
Ingen problemer med produk-
sjon på bestilling, er omkvedet 
blant alle bedriftslederne. Vi 
må forresten skynde oss og til-
føye at da vi var på besøk, var 
vel knapt halvparten av bedrif-
tene til stede. Det er altså 
vesentlig flere som blir å finne 
i Frivillighuset den 14. og 15. 
desember, når salgsmessa går 
av stabelen.

Det er lærerne Idun 
Skårsmoen og Rune Stuen 
som er elevenes mentorer i 
denne sammenhengen. Idun 
forteller at det er elevene selv 
som bestemmer hva de velger 
å lage til messa. Hun sier like-
vel at de voksne noen ganger 

kommer med innspill og for-
slag, hvis de synes at det blir 
mye av de samme produktene 
i bedriftene. Det er nok slik at 
elevene tenker mest på hva de 
har lyst til å lage, mens vi ten-
ker like mye på hva kundene 
har lyst til å kjøpe, sier hun. 
Men det er jo gjerne slik at i 
tiden før jul, er det mye fokus 
på mat, så det er kanskje ikke 
så rart at det blir en del mat-
varer å finne på messa, legger 
hun til. 

Overskuddet av salget er 
for øvrig delt slik at 40 % går 
til skolen, vel og merke til 

Står du i beita for gode julegavetips? 

Rekker du ikke all baksten før høytiden setter inn?  

Fortvil ikke, elevene i 9. klasse ved Rennebu 

ungdomsskole er i full gang med produksjonen.

Lærer å drive business

Anita Haugen Olsen utgjør en tredjedel av firmaet ”Goinganj”. 
Sjokoladebollene smakte himmelsk.

Mobilholdere, kort og muffins er tilbudet fra jentebedriften ”Odemsy”. Oda, Emilie og Synnøve med 
ferdigproduserte muffins.

klassekassa, mens elevene 
selv beholder 60 %.  Hva den 
enkelte velger å bruke penge-
ne til, er opp til dem selv. Det 
kan kanskje være lurt å spare 
litt til neste års klassetur. Eller 
kanskje noen velger å pløye 
overskuddet tilbake for videre 
utvikling av forretningskon-
septet sitt? Åkke som er, etter 
det vi selv så (og smakte), er 
det i hvert fall ingen grunn til 
å la være å besøke salgsmessa 
når den åpner i den aller siste 
uka før jul.

Av Jan Inge Flå

Eirik Hofstad tar sin tørn ved oppvasken.
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Adventsstund på Arbeidssenteret
Fredag 10. desember åpner Rennebu Arbeidssenter dørene for publikum. Da 
blir det salg av egenproduserte varer, litt underholdning, kaffesalg og trive-
lig førjulsstemning.

Ingrun Rokne ved Arbeidssenteret forteller at produksjonen av julevarer har pågått for fullt en 
stund nå, og den 10. desember blir det altså mulighet til å ta dette nærmere i øyensyn. – Vi holder 
åpent fra kl. 10.00-14.00, og det blir mye fint å få kjøpt, både julegaver og julepynt, lover Rokne. Det 
blir dessuten åresalg og mulighet til å kjøpe kaffe og vafler. – Vi får også besøk av noen elever fra 
kulturskolen, de kommer ca kl 11.00, forteller Rokne. 

Stig Remetun i arbeid på Arbeidssenteret. 

Herr Frivillig
Jon Brattset runder snart 80. For temmelig nøyaktig ti år siden 
begynte han å kjøre dagligvarer til takknemlige mottakere rundt 
omkring på Berkåk. Nå ønsker han å trappe ned akkurat den virk-
somheten, men han har ingen planer om å slutte i jobben som alt-
muligmann på Frivillighuset.

Som regel er Jon den første 
vi møter når vi tar turen ned til 
Frivillighuset. Hver dag er han 
i sving med sine små og store 
gjøremål. 

– Det er Maj Britt som 
har skylda, sier han og utdyper; 
da jeg flytta inn i omsorgsboli-
gen min, ville jeg ikke engang 
være med på formiddagstreffa. 
Men Maj Britt huka tak i meg 
og ”plaga” meg med. 

Jon legger ikke skjul på at 
han er plaget med nervene. 
Da er det fort gjort å bli sit-
tende alene i sofaen sin, uten 
særlig mål og mening med til-
værelsen. Det var nettopp det 
som skjedde da han satt alene 
i huset sitt på Brattset. Den 
gang hadde han heller ikke 
bil, det ble mange ensomme 
stunder som igjen avlet tunge 
tanker. Flytting til Berkåk og 
omsorgsbolig ble på mange 
måter redningen. Omgang 
med de andre beboerne og 
aktiv deltakelse i det sosiale og 
praktiske livet ble nødvendig 
terapi. Men han måtte pus-
hes, og det skjønte Maj Britt i 
Frivilligsentralen.

Da Frivilligsentralen 
flytta fra det som den gang 
var turistkontoret og ned til 
dagens lokaler, ble Jon hyra 
inn som sjauer. Og siden har 
han vært en naturlig del av 
huset, like selvfølgelig til stede 
som kaffekoppene på bordet, 
for å si det på den måten.

En dag ringte de fra Prix 
og lurte på om det var mulig 
å organisere vareutkjøring til 
behovstrengende gjennom 
Frivilligsentralen. Det lot seg 
så absolutt gjøre, og siden 
har Jon håndtert utallige gule 
poser på sin ferd rundt til kun-

dene. Helt i starten kjørte Jon 
alene, men etter kort tid fikk 
han sin faste kompanjong i 
Per Nils Johansen. (Det var 
planen å samle begge karene 
til en prat, men akkurat denne 
dagen er Per Nils på sykehuset 
til vurdering av sitt noe skrale 
hofteparti). Tospannet er nær-
mest blitt legendariske, aldri 
en fredag uten at de er å se 
fartende rundt med bilen full 
av varer. Det er forresten ikke 
bare de som har vansker med 
å komme seg på butikk som 
nyter godt av denne servicen. 
Blant annet er barnehagen fas-
te kunder. 

Men nå synger denne virk-
somheten på siste verset, i alle 
fall for radarparet Brattset/
Johansen. Per Nils sliter med 
hofta og må snart opereres, 
mens Jon for sin del synes at 
ti år får være nok. Ikke så rart 
kanskje, når vi tenker etter, 
det er ikke alle som begyn-
ner i jobben som syttiåring og 
holder det gående i samfulle ti 
år. Det kan være strevsomt å 
håndtere stappfulle poser med 
varer, i all slags vær og på skif-
tende føre.

 Å jobbe på frivillig basis er 
ikke akkurat noe lommeboka 
fylles opp av, men mottakel-
sen de får når de banker på 
døra til kundene er ubetale-
lig. For mange er dette besø-
ket hver fredag formiddag litt 
av et høydepunkt. ”Det er de 
beste 5 minutta i hele uka”, var 
det en som sa. Det sier litt om 
hvilken posisjon varekjørerne 
har hos sine kunder, og burde 
samtidig være til ettertanke for 
noen og hver av oss. Det skal 
slett ikke så mye til, før vi kan 
glede noen rundt oss. Det er jo 
heller ikke direkte negativt at 
karene i tillegg til brød og smør 

alltid bringer med seg humor 
og snertne replikker på sin 
ferd. Per Nils flørter uhemmet 
med damene, og får skjelmske 
blikk og kommentarer tilbake. 
Akkurat slik det skal være for 
å piffe opp en ellers forutsigbar 
og monoton hverdag.

Jon Brattset er egentlig 
asfaltekspert. Han bodde på 
Kjeller ved Lillestrøm og har 
bl.a. vært på alle militære fly-
plasser i Norge på asfaltarbei-
de. De siste åra før pensjonist-
tilværelsen, kjørte han lastebil 
med asfalt. Han vil egentlig 
ikke fortelle så mye om seg 
selv, det er liksom ikke noe å 
snakke om. Dessuten har han 
ikke tid til å prate mer med 
skribenten. Eldretrimmen er 
snart ferdig og etter svettingen 

er det fast rutine for sprekinge-
ne å dra ned på Frivillighuset. 
Her står det kaffe og nystekte 
vafler på bordet, og det skulle 
være unødvendig å si hvem 
som sørger for det. 

Det får ikke hjelpe om han 
toner ned sin egen betydning 
for miljøet i og rundt det frivil-
lige arbeidet i kommunen. Vår 
ærbødige påstand er at uten 
hedersmenn som Jon Brattset 
og Per Nils Johansen i vår 
midte, ville bygda vært et fat-
tigere sted å være.

Maj Britt Svorkdal Hess 
ved Frivilligsentralen sier at 
Jon er en viktig støttespiller for 
henne.

- Jon betyr mye for meg 
og er det faste holdepunktet 

i arbeidsdagen min. Han er 
en fantastisk samtalepartner 
for meg, det skulle en kanskje 
ikke tro. Han kan nemlig høres 
litt brysk ut noen ganger, men 
det er bare utenpå, forsikrer 
hun. Han er nok i overkant 
positiv til meg og det jeg gjør, 
tror hun.

Det er et hengivent for-
hold mellom de to. Maj Britt 
er utrolig glad i Jon. Og dette 
kan du ta som en klar advarsel; 
nåde deg om du snakker stygt 
om Maj Britt så Jon hører det. 

Av Jan Inge Flå

UTALLIGE POSER. Per Nils Johansen og Jon Brattset har levert utrolig mange poser med dagligvarer 
de siste ti åra.
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Liv Heidi Uvsløkk
Dagligbank

Eva Romundstad
Dagligbank

Anne Reklev 
Dagligbank

Randi Syrstad Kvam
Leder Dagligbank

Disse treffer du på Berkåk

Takk til 
Rennebus 
innbyggere for 
en hjertelig 
velkomst! 

Tore Gjerstad
Avdelingsleder Berkåk
Kunderådgiver BM

Randi Fagerli Vold
Kunderådgiver BM/PM 

Stein Carlsen 
Kunderådgiver PM

Maja Kjerstad Bjørnaas
Leder Personmarked

Eva Kjøsen Steigedal
Kunderådgiver PM

Planer om å bytte 
bankforbindelse?
Enklere enn du tror!
Ta kontakt på tlf 72 49 80 40 og vi finner en løsning sammen.

Du finner din nye lokalbank i nye lokaler på Torget.
Åpen alle hverdager 9-15.30 for privatkunder og bedriftskunder.
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Lager kort til julemarkedet

Oddrun Aashaug startet så 
smått med å lage kort i 2004. 
Hun syntes det så interessant 
og artig ut. Dessuten liker hun 
å holde på med litt pusling og 
det som er morsomt. 

Siden starten har det økt 
på, og Oddrun er virkelig krea-
tiv og lager de mest fantastiske 
kortene du kan tenke deg.

— Det er bare å bruke fan-
tasien, og jeg får mange idéer 
på nettet. Har man en idé, så 
er det bare å prøve seg frem, 
sier Oddrun. Hun innrøm-
mer imidlertid at det kreves litt 
kreativitet og sans for form og 
farger. 

— Jeg er nøye på at det skal 
bli fint, derfor kreves det også 
litt nøyaktighet, sier Oddrun 
som også liker å holde på med 
scrapbooking.

Til daglig arbeider Oddrun 
ved Vonheim barnehage, og 
det blir ikke alltid like mye tid 
til kortene.  Men nå er det fullt 
kjør til julemarkedet på Innset 
kommende lørdag. Da gjelder 
det å få til såpass produksjon 
at hun har en del å selge. Her 
vil hun ha med mest julekort 
og andre småting.

Kort som innpakning
Kort kan brukes til så 

mangt, og Oddrun lager også 
kort som samtidig brukes som 
innpakning. Hun lager sjoko-
ladekort for å ha store sjoko-
ladeplater i og telyskort for å 
ha som innpakning og kort når 
du skal gi bort telys. 

— Det går fort å lage fle-
re kort når en først har laget 
prototypen - og som sagt er 
det bare fantasien som setter 
begrensningene.

Knapper og bling
Oddrun avslører at hun 

er glad i knapper og det hun 
kaller bling. I hyllene inne på 
arbeidsrom hennes er det der-
for mange glasss med knap-
per i alle størrelser og farger. 
Ellers kreves det også litt utstyr 
til kortlaginga. Stempel til for-
skjellige anledninger og i for-
skjellige størrelser er kjekt å 
ha. Dessuten gjør det seg med 
papirkuttere som stanser ut 
mønster i papiret - som snø-
krystaller, hjerter og alt annet 
hva hjertet begjærer.

Lærer av hverandre
Oddrun har vært på kurs 

for å lære, men hun har også 
lært bort til andre. 

— Det blir så vi lærer av 
hverandre, og det er mange 
idéer å hente inne på forskjel-
lige nettsider. Der kan en også 
finne mønster som en kan 
bruke.

Det er første gangen 
Oddrun er med på messe, men 
hun føler at produksjonen er 
under kontroll.  Så er du ute 
etter noe spesielt til en person 
som har alt - ta en tur til Innset 
og se på kortene til Oddrun.

Av Dagfinn Vold

JULEMARKED lørdag 4. desember kl 12 - 16 i Innset bedehus.
Innset Grendalag og Innset Bedehus arrangerer for første gang julemarked, og ved siden av 

salg av diverse produkter, blir det også salg av julegrøt, kaffe og kaker. 

Disse utstillerne kommer til julemarkedet: 
Knausen Lysstøperi - Innset Husflidslag - Olav Midtli (ulike arbeider i tre) - Innset skole 

(med litt forskjellig) - Solfrid Aashaug (med mye rart) - Elin Stavne  (ting laget av hesjestaur) - 
Elin Bretten (luer av moskusskinn) - John Sandaker (lys og tovating) - Margit Rennemo (strik-
king) - Ragnhild Hoset (kranser) - Karin Bakk (aleo vera) - Oddrun Aashaug  (det kreative 
hjørnet) - Marianne Dolpen (saueskinn) - Else Hyttebakk (div håndarbeid) - Oddny Hansen 
(malte bokser med oppskrift og ingredienser til flatbrød) - Olav Merket (tresløyd) - Innset 
Historielag - Hognamat - Kroken Bakeri.
Velkommen små og store til en trivelig førjulshandel!

Mange sysler med å lage sine egne kort, men 
Oddrun Aashaug på Innset har drevet det litt 
lengre. Hun lager rene kunstverkene...

Finere innpakning til 
sjokoladeplaten skal du lete lenge etter.

Telyskort 
med plass til både  telysene og 

budskapet du vil overbringe.

Oddrun Aashaug trives godt inne på kortrommet sitt.
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Julepynt, planter, sammenplantninger, 
dekorasjoner, oppsatser

Du ringer - vi bringer! Bestill i god tid.

Butikken er pusset opp!

Berkåk - tlf 72 42 74 45
Åpningstider siste uka før jul
man, tirs og ons 10-18 – julaften 10-13  –  mellomjula 10-14

Aromasett til jul?

Åpningstider:
Mandag-Fredag 08.00 - 16.00

Lørdag 10.00 - 13.00

Industriveien 4, 7391 Rennebu

•  Håndklær & kluter i mange farger
• Aromasett
• Skrubbesvamp
• Vaskehanske
• Berøringsfri såpedispenser

Har du behov for rørlegger?
Telefon butikk:  72 42 64 64

Mobil:  46 44 92 72

Tulipanbukett 59,-
Julestjerne 29,-
Julestjerne gren 69,-
Amaryllis 69,-
Orkide 2-grens 99,-
Kaffeservice 399,-   NÅ 99,-

10 kroners marked
25 kroners marked

Juleservise
1/2 pris

Butikken er pusset opp!
Det feirer vi med gode tilbud 3. og 4. desember

Rennebu Nytt 5

Velkommen til trivelig påskehandel!
Vi på Å`bua feirer 70-års jubileum 

med mange gode tilbud!
Tilbud 30.3.- 12.4.09 (så lenge beholdningen rekker) 

Hverdagsmorr pr. kg 9990 

Pizza Big One 2490

X-tra Apelsinjuce 1,5l  890

Grillpølse Gilde 600g 1990

Mors flatbrød 1690

Smågodt løsvekt pr hekto 690

Zibro parafinovn jubileumspris 249000

Zibro parafin  jubileumspris 49900

Alle vedovner 10-15% jubilumsrabatt

Jerpstad 

ÅPNINGSTIDER:        KIOSK       BUTIKK
Onsdag 8.4. 20.00-21.00 09.00-20.00

Skjærtorsdag 12.00-21.00 Stengt

Langfredag 12.00-21.00 Stengt

Påskeaften 16.00-21.00 09.00-16.00

1.Påskedag 12.00-21.00 Stengt

2.Påskedag 12.00-21.00 Stengt

Å

Duker og løpere i vårens farger!
Godt utvalg på påskelys og servietter!

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

Prøv våre saftige

burgere!
God Påske

Har du kjøpt 
drømmehytta

bør du 
tenke på
hvordan 
du skal 
unngå 
marerittet!

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no
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–Vi tar jobben!

Snekkerarbeid – Grunnarbeid, støping, gulvpuss
Husmaling – Snømåking – Brøyting – Rengjøring

Transport i vanskelig terreng – Vedlikehold og tilsyn

Tlf 959 18 815 - e-post: epost@rbsba.no

www.rbsba.no

            

Vi serverer
kaffe og

pepperkaker
fredag 3. des.
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Førjulskveld hos Birka: 

Håndverksglede med papir og ull
I desember har Birka, nasjonalt 
senter for kunst og håndverk, kåret 
psaligraf BIT - Karen Bit Vejle 
til månedens håndverker. Dette 
markeres med en hyggelig førjuls-
kveld på Berkåk i Birkas regi. 

Håndverksglede!
Tema for kvelden er håndverksglede med 

papir og ull, og det blir aktiviteter for alle som 
har lyst til å prøve! Karen Bit Vejle er en av 
Europas få profesjonelle utøvere av psaligrafi, 
som betyr ”kunsten å male med saks”, altså 
å klippe motiver i papir. På Førjulskvelden 
får du mulighet til å stifte nærmere bekjent-
skap med denne sjeldne kunstformen. Karen 
kommer for å presentere arbeidet sitt, og ikke 
minst bistå store og små som vil prøve selv. 
Dette foregår i utstillingsrommet i første-
etasje. Rennebu Husflidslag tilbyr også akti-
viteter: toving og strikking av julekuler. Det 
foregår i lokalene til SpareBank1 SMN, som 
velvillig har stilt sine rom i Birkabygget til 
disposisjon denne kvelden. 

I år har Birka begynt med salgsutstillin-
ger i forbindelse med kåringen av månedens 
håndverker, og her selges produkter fra tre 
utkårede om gangen. I tillegg til BITs produk-
ter kan du derfor denne gangen handle tova 
ting fra UIlform i Stavanger og produkter i 
gyllenlær fra Heidi Nygård fra Brandval, som 
er månedens håndverkere i januar og februar. 

Martna og mat
Det blir, tradisjonen tro, en mini-martna 

med salg av lokale produkter: resirkulerte 
kvalitetslys fra Knausen Lysstøperi, mens 
Hognamat tilbyr lammerull, pinnekjøtt og 
spekemat. Du får dessuten ennå kjøpt pro-
dukter fra forrige Birka-utstilling: Gro’s 
keramikk, Kråkeslottet (strikkaklær), og T. 
Elmenhorst støp og design (smykker). Det 
blir salg av gavekort til Rennbumartnan, og 
et annet godt julegavetips er den nye tur-
boka ”40 turer i Rennebu” som selges fra 
Tursitkontoret. Ellers holder Rennebua Skinn 
og Husflid og de andre butikkene på Torget 
kveldsåpent. 

Salget foregår fra kl 17.00-20.00, her fin-
ner du en mengde gode julegavetips!

I andre etasje serveres ”Fredriks jule-
suppe”, kaffe og nydelige kaker fra Soknedal 
Bakeri & Konditori. Rundt omkring i 
Birkabygget blir det også stemningsfull 
underholdning fra Rennebu Kulturskole. 

Ta med hele familien og kom i julestem-
ning!
Tid: Torsdag 9. desember kl 17-20
Sted: Birkabygget på Torget i Rennebu

Av Marit Ødegaard Hagen

Martnastema 2011:

NYTTA 
PÅ NYTT

Merk deg uttrykket, for 
det vil bli hørt og sett 
både titt og ofte i året 
som kommer. Temaet 
for Rennebumartnan 
2011 skal inspirere 
til grensesprengende 
nytenking.

Idédugnad
Temaansvarlig Anne 

Kristine Stavne og resten av 
martnaskomiteen er oppglødd 
over temavalget for neste års 
martna.

– Hva vi legger i selve 
uttrykket er ikke så viktig. Det 
viktigste er at det fremmer 
kreativiteten hos utstillerne og 
alle andre som ønsker å enga-
sjere seg i martnan. Nå vil vi få 
i gang en vidåpen idédugnad, 
sier Anne Kristine.

Begeistring og engasjement
Selv ønsker hun ikke å 

legge så mange føringer for 
temaet, men poengterer at det 
er en trend både nasjonalt og 
internasjonalt med retro, gjen-
bruk og at både nytt og gam-
melt brukes og settes inn i nye 
sammenhenger.

NYTTA PÅ NYTT, handler 
først og fremst om å ta ting ut 
av sin vante sammenheng og 
presentere dem på nye måter. 
Dette kan gjelde produkter, 
råvarer og gjerne også historier 
og fortellinger. Vi vil skape for-
undring, begeistring og enga-
sjement, og gjerne provosere, 
ja rett og slett være grenses-
prengende! sier Anne Kristine.

Ønsker innspill
Som temaansvarlig ser hun 

at temaet NYTTA PÅ NYTT har 
en positiv utfordring i seg. Med 
spreke innspill fra utstillere og 
publikum, har hun stor tro på 
at Rennebumartnan i 2011 vil 
by på nye inntrykk og mange 
spennende opplevelser. Både 
aktører og publikum inviteres 
nå til å gå inn på www.renne-
bumartnan.no eller martnans 
Facebookgruppe, der de kan 
komme med ideer og innspill 
i forbindelse med martnast-
emaet  2011.

Fra Dalsbekken 
til Uganda

100 år med Rennebukraft

Fra D
alsbekken til Uganda

- 100 år m
ed Rennebukraft   

D
agfin

n
 Vold

1910 - 2010

Julegavetips:

Historia om kraftkommunen Rennebu
Rennebu har de siste 100 år vært en betydelig kraftkommune. Vi kjenner til Orkla-Grana utbyg-

ginga med Granasjøen som det mest synlige beviset. Men, visste du at Rennebu var én av de første 
kommunene med kraftutbygging nord for Dovre? Sivert Gunnes i Gunnesgrenda startet sitt sjøl-
bygde kraftverk allerede i 1911, og ble dermed en foregangsmann innen kraftutbygging. 

Boka Fra Dalsbekken til Uganda - 100 år med Rennebukraft formidler hele Rennebu sin krafthisto-
rie i fra den spede begynnelse til dagens produksjon både i nybygde grendakraftverk og gjennom 
jernstyring av kraftverk i Uganda. Boka forteller også hva kraftutbygginga har betydd for Rennebu 
som lokalsamfunn og som kommune.

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

www.mediaprofil.no

design trykkreklame
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.

Familieterapeut Eva 
Mohn, Barn Voksen 
Senteret i Trondheim, 
har fått stadig flere par 
fra Oppdal og Rennebu 
som tar kontakt med 
henne i Trondheim. 

Nå har hun bestemt seg for 
å komme til Oppdal en gang 
i uka for å ta i mot kvinner 
og menn som har behov for å 
samtale om deres små og sto-

Endelig samlivstilbud i Oppdal og Rennebu
re problemer i hverdagen. Nå 
søndag kan du nå henne på 
mobil 971 66 055 for en avtale. 

Samlivsterapeuten er sær-
lig opptatt av den tiden vi går 
inn i med storfamilien som 
samles for sine faste juletradi-
sjoner, der det er om å gjøre 
å få til gode dager for små og 
store i familien. Mange par 
sliter med den gode kommu-
nikasjonen gjennom hele året, 
men det er en tendens at paret 

Noen juletips 
for en god julefeiring vil samlivsterapeut Eva Mohn dele med oss:

- Sørg for at  du får noe tid for deg selv; en skitur, noen 
 timer med en god bok, se et tvprogram du liker, ta deg  
 et bad for deg selv, møt kompis/venninner - Legg inn noen dager hvor menyen kan være et   
 enkelt måltid, slik som pizza og pølse. Det trenger   
 ikke være julemat hver dag, som både er tidkrev-
 ende og tar kokken bort fra både det sosiale og en 
 god avslapning. Husk at kokken også trenger 
 fridager
- Avpass dagene slik at alle i familien får noen  ønsker oppfylt- De gode tradisjonene skal du hegne om, de dårlige   

 legger du bort- Legg inn en dag eller to uten besøk. Julen i år blir   
 ekstra travel, siden det er så få fridager.  Alle trenger ro for å kjenne på glede

Å i Meldal - 7336 MELDAL
Tlf. 72 49 58 00 - fax 72 49 58 01

Du finner oss i Orkedalsveien 77
Tlf. 72 48 67 00

Åpningstider:
Man-fre: 8-16 - Tor: 8-19

Åpningstider:
Man-fre: 10-16 - Tor: 8-19 - Lør: 10-13

premium malt uNi

Fossline for hele huset!

premium BJØrK SHaKer

premium uNi HVit

Vi er mest kjent for 
våre kvalitetskjøkken…

Men visste du at vi også leverer 
innredninger til hele 
boligen?

Dette betyr at du kan skape et 
personlig og helhetlig 
designuttrykk i hele hjemmet.

Vi hjelper deg å finne gode 
løsninger til bad, garderober, 
soverom, stue, entre, vaskerom,
- kun fantasien setter grenser!

ORKANGER

Behov for blikkenslager?
Ta kontakt for råd, hjelp, befaring, 

måltaking og pris.
Tlf 477 10 998 – johansen.blikk@hotmail.no

blir satt på noen ekstra prø-
velser når ferier og juledagene 
står for tur. 

Det er en modig beslutning 
å søke hjelp hos en tredjeper-
son når problemer tårner seg 
opp, og da er det ekstra tungt å 
bli henvist til en venteliste. De 
offentlige kontorene har ikke 
kapasitet til å ta unna køen 
når behovet er der, og når par 
endelig får komme til samtale, 
kan det være vanskelig å snu 

måten å være mot hverandre 
på. Det beste er selvsagt om 
paret får hjelp tidlig og når de 
selv mener at behovet er til-
stede.

Familieterapeut Eva Mohn 
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Ved bålet nedenfor Vonheim barnehage: Ingelin Aune, Runar Hovin, Anniken Grevstad, Even Sundsethaug, Emma Aasbakk Engen, Ola Hatvik Løkslett, Runa Marte 
Skjolden, Jepser Vaagen og Magnus Løvrød.

Mens avdelinga Kjillarstuggu pusses opp, har Vonheim barnehage i vinter ei utegruppe for 5-åringene - som består av 12 barn. De har en lavvo nedenfor barne-
hagen, og den er flittig i bruk. Det er ovn inne i lavvoen, og der kan de lage mat. Samtidig blir det også såpass varmt inne at det er godt å sette seg ned å spise maten der.

— Etter planen skal Kjillarstuggu bli ferdig på nyåret, men vi vil nok fortsette med å være mye ute etter det også, forteller pedagogisk leder Ragni Rogogjerd.

Uteliv i barnehagen

Julekrybben – et signaturprodukt fra Nidarosdomen
I disse dager lanserer 

Butikken ved Nidarosdomen 
et nytt signaturprodukt - 
Nidarosdomens egen jule-
krybbe. Utformingen av 
julekrybben har vært et 
samarbeidsprosjekt mellom 
NDR – Nidaros Domkirkes 
Restaureringsarbeider og Birka 
- nasjonalt senter for kunst og 
håndverk. 

Det var Hanne Langås i 
NDR som tok kontakt med 
Birka, for å se på muligheten til 
å få til et samarbeidsprosjekt. 
Birka lot seg begeistre over 
ideen, og deres designer Ane 
Nordvik Hasselberg tok opp-
draget med å utforme krybben.

– Resultatet har blitt en 
vinn-vinn situasjon. Butikken 
ved Nidarosdomen har fått et 
helnorsk produkt og en norsk 

kulturhåndverker fikk et nytt 
og spennende oppdrag som 
kan styrke virksomheten på 
sikt, sier butikkleder Hanne 
Langås.

I tillegg har Birka, som har 
som mål å legge til rette for en 
levende og lønnsom kunst- 
og håndverksnæring i Norge, 
fått anledning til å bidra i et 
kreativt utfordrende og spen-
nende prosjekt. – Våre kunder 
har etterspurt en julekrybbe 
knyttet til Nidarosdomen, sier 
Hanne Langås. - Nå er vi glade 
for å kunne tilby et eksklusivt, 
helnorsk håndverksprodukt. 

Designer Ane Nordvik 
Hasselberg i Birka har latt seg 
inspirere av Nidarosdomens 
vestfront, og hun har brakt 
inn detaljer hentet fra kirken. 
Både Marias kjole og stjer-
nen som henger ned fra den 

gotiske buen er inspirert av 
det særegne rosevinduet i 
Nidarosdomen.

– Figurene er formgitt 
med tanke på at de skal være 
Nidarosdomens egen jule-
krybbe, inspirert av høyden på 
kirken og enkelheten i skulp-
turene på vestfronten, sier Ane 
Nordvik Hasselberg.

Kunsthåndverker Margit 
Aasvold produserer og hånd-
maler figurene, som utføres 
i gips og kommer i to ulike 
typer overflatebehandling.

Krybben består av totalt 
ni deler, der den gotiske buen 
danner bakgrunn for Maria, 
Josef, engelen, hyrden med 
lammet og jesusbarnet i kryb-
ben. De som kjøper julekryb-
ben får også med juleevange-
liet – julens fantastiske fortel-
ling. 

Julekrybben produseres i 
første omgang kun i et opp-
lag på 50 stykker, og den sel-

ges eksklusivt i Butikken ved 
Nidarosdomen.
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Åpningstider 
man 20.12-23.12 kl 10-18
julaften kl 10-12
mellomjula kl 10-14
nyttårsaften stengt

God jul og godt nytt år!
Vi ønsker oss 
mye snø og gode 
forhold i bakkene

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

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

God Jul & 
Godt Nyttår  
ønskes alle!

Kjører

Trondheim - Oppdal
daglig

Bestilling før kl 12.00 blir levert samme dag

Tidligrute mob 979 64 449

William 930 17 977
Håvard 476 58 275

Vi ønsker våre kunder 
God Jul og Godt Nyttår!

Kjører

Trondheim - Oppdal
daglig

Bestilling før kl 12.00 blir levert samme dag

Tidligrute mob 979 64 449

William 930 17 977
Håvard 476 58 275

1/2 pris på alt 
garn fra Gjesdal

Velkommen
til julehandel!

God jul!

trelast - maling – verktøy - ovner  
tørrmørtel - motorsag

BERKÅK
Postmyrveien 22

7391 Rennebu

Tlf 72 42 82 80

Fax 72 42 82 81

Man-tors 8-16. Fre 8-18. Lø 9-14

Adventskalender
på Byggmakker

Vi trekker et gavekort
på kr 200,- 

blant våre besøkende 
hver dag!

Velkommen!

lykter – nisser
ute/inne lys – julegavetips

Nisser
h 60 cm kr 520,-
h 70 cm kr 598,-

Superwash – Babyull – Top Mohair
Kataloger kr 10

1/2 pris
på Linklær mm

Juleklær
finner du 
hos oss

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

Julegavetips:

Innunder blåe himmelrand
Rennebu historielag og Innset historielag sitt felles årsskrift for 2010 er en ypperlig julegave. Heftet har mye variert stoff fra alle 

deler av bygda, og i år er det ekstra mange gode bilder i farger.
— Heftet gir innblikk i vår historie, og forteller om hendinger og personer som en del av oss kjenner igjen. Både vår fjerne og 

nære historie er viktig for vår identitet, sier redaktør for bladet Arne Lundaløkk. Han sier videre at vi har godt av å se oss litt bakover 
før vi igjen ser framover. Det er mye i historia vår som er en god ballast å ha med seg inn i framtida. 

Årets hefte er på 100 sider, og det inneholder også en kavalkade over året som har gått - sakset fra Rennebu Nytt.
Heftet vil bli presentert på en tilstelning i Jutulstuggu på Stamnan den 9. desember kl 19.30. Der vil også boka om kraftutbyg-

ginga i Rennebu bli presentert, og Audun Eftedal vil snakke om lokalhistorias betydning for lokalsamfunnet.
Heftet vil bli solgt på samme måte som før via grendakontakter.

Når du skal pusse opp, 
blir det ofte mer enn 
det du har planlagt. 
Slik gikk det også med 
Oddvar Skjerve da han 
skulle gjøre noe smått-
eri på Spiren.

Blomster- og gavebutik-
ken Spiren på Berkåk trengte 
et malingstrøk her og der. 
Samtidig planla eier Oddvar 
Skjerve å skifte til nytt kjøle-
rom for blomstene. 

Lys maling
Det åt på seg, som Oddvar 

sa, men han rakk akkurat å bli 
ferdig til advent. Nå er butik-
ken blitt lys og åpen, og vir-
ker mye større enn den var. 
Utstillingsvinduene er ”åpnet 
opp”, det strømmer lys inn 
gjennom vinduene, og kun-
dene kan se inn i butikken 
utenfra. 

Det ble heller ikke med 
maling bare litt her og der. 
Hele fremre del av butikken 
har fått seg et strøk, og de 
slitte vinduene har også blitt 
hvitmalt. 

Nye innredninger
Kroken med blomster er 

også forandret. Det har blitt 
ny innredning for blomstene, 
og innredningen for gaver har 
blitt malt hvit. Dette fremhe-
ver varene, og en får lettere 
oversikt over hva som finnes i 
butikken. 

Disken har også fått seg en 
skikkelig ansiktsløftning med 
ny benkplate og front.

— Det har vært en del 
arbeid, men vi har ikke holdt 

stengt en eneste time i forbin-
delse med oppussinga, fortel-
ler Oddvar - som understreker 
at han har hatt god hjelp i bro-
ren Einar.

— Vi er godt fornøyd med 
resultatet, og vi har fått mange 
hyggelige tilbakemeldinger fra 
våre kunder, sier Oddvar.

Bugnende julebutikk
Julevarene er på plass i 

butikken, og Oddvar og Eva 
Sæther har hatt det travelt 
med både opprydding etter 
oppussinga og juleutstilling.

Mye av vareutvalget er 
Black Design, noe som de har 
hatt gode tilbakemeldinger på. 

Ellers kan en finne både leker, 
krus, glass, kaffeservise - og 
naturligvis både planter og 
avskårne blomster.

Så da er det bare å brette 
opp ermene og kaste seg ut i 
førjulstida...

Av Dagfinn Vold

Eva Sæther og Oddvar Skjerve på Spiren er i full gang med førjulstida i sin nyoppussede butikk.
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ESSO Berkåk
Berkåk, 7391 Rennebu - Tlf. 72 42 73 37 

Fax 72 42 62 60 - Mob. 958 66 161

Vi ønsker våre
kunder og forbindelser

ei god jul og
et godt nytt år!
Hilsen alle oss på
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Rennebu Nedre Handel AS
Voll, 7393 Rennebu  tlf 72 42 65 50

Åpningstider jula 2010

Mandag - tirsdag 20.-21.12 kl 09-17
Onsdag - lillejulaften 23.12 kl 09-19
Julaften 24.12 kl 09-13
Romjula  kl 09-14
Nyttårsaften  kl 09-14

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

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

DEKKSERVICE
v/ Øyvind Kjeka

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

God jul og
Godt nytt år!

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

Rennebu Turistkontor

Julegavetips
Rennebudress kr 850,-/1.150,-

Gamasjer kr 149,-/199,-
Ullbøff kr 149,-/179,-
Skihansker fra kr 199,-

Velkommen innom :-)

• Brøyting – strøing med traktor

• Transport – traktor m/henger

• Massetransport 
   – lastebil m/henger

• Levering av Grus og pukk i 
samarbeid med Lauvåsen Pukk

Sigrid Helene Bjerkli, 926 41 560

ØKONOR BERKÅK
www.okonor.no

berkak@okonor.no

For deg som vil noe

Regnskap - Økonomi - Rådgivning

Hovedk. Berkåk 
tlf 72 42 82 00

avd. Soknedal   
tlf 72 43 34 07

Trenger du rørlegger?
ta kontakt med

Døgntlf 91 31 30 30
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Travle tider på Kroken

Tre måneder er gått siden 
Kroken Bakeri ble åpnet med 
brask og bram. Og innehaver 
Inger Hilde Myrbekk har hatt 
hendene fulle siden den gang. 
Det som begynte med små-
skalaproduksjon til familie og 
venner, har nå utviklet seg til 
å favne så mye mer. I dag har 
Inger Hilde kunder fra Oslo i 
sør til Nordland i nord.

- Folk hadde trua på det jeg 
drev med, så selvtilliten vokste 
noen hakk. Siden ballet det 
bare på seg, sier bakeren, som 
ellers ikke er kjent for å være 
den som roper høyest. De siste 
månedene har hun imidlertid 
måttet finne seg i å få mye ros 
for bakerivarene sine.

Lager alt fra bunnen
Det skal mye poteter til 

for å bake lemser og flatbrød. 
Inger Hilde bruker kun man-
delpotet, eller langpotet, som 
hun sier. Hun har prøvd for-
skjellige typer rundpotet også, 
men syntes ikke at hun fikk 
det til like bra som med man-
del. Og her er det ikke den fer-
digpreparerte varianten i bøtte 
som gjelder. Nei, Inger Hilde 
skreller, koker og maler hver 
eneste potet selv. Og bak-
sten må helst skje på vaksanj’ 
måne, ellers kan resultatet bli 
mislykka.

- Jeg følger med på månen, 
ja. I de travleste tidene lar det 
seg ikke alltid gjennomføre, 
og da har jeg erfart at det blir 
færre ferdige leiver enn vanlig. 
Det ser ut som om månen har 
en eller annen innvirkning i 
hvert fall, konkluderer hun.

Steinovn og kaffekrok
Inger Hilde har ikke over-

sikt over hvor mye som bakes 
til jul, men sikkert er det at 
hun er sysselsatt ved takka 
hver eneste ledige stund fram 
mot jul. Per i dag er hun også 
ansatt i 50 prosent stilling på 
Oppdalsporten. I disse dager 
leverer hun imidlertid oppsi-
gelsen sin, slik at hun nå skal 
bli baker på heltid. For det sat-
ses på fremtiden ved Kroken 
Bakeri.

- Nylig fikk vi på plass en 
flunkende ny steinovn. Denne 
åpner muligheter for produk-
sjon og salg av blant annet 
steinsovnsbrød og pizza. Vi 
regner med å ha en innkjø-
ringsperiode nå før jul, for så å 
sette i gang for fullt på nyåret, 
sier Inger Hilde.

I tilknytning til lokalene 
finnes det også en liten kaffe-
krok. Planen er at denne med 
tiden skal bli et trivelig møte-
sted for dem som måtte titte 

innom – enten det er fastbo-
ende eller tilreisende.

- Per i dag finnes det ikke 
noe liknende på Innset. Det 
ville vært veldig trivelig å 

skape et uformelt møtested i 
grenda, der folk kan prate og 
få seg en kaffekopp eller to, 
avslutter den driftige bakeren.

Av Merete Fossum

Hognamat 
under juletreet 

i Bergen
Rundt 400 husstander i 

Bergen vil i år få produkter  
fra Hognamat under jule-
treet. Sølvik Delikatesser på 
Røros har formidlet ordren fra 
et større Bergensfirma som 
ønsker at de ansatte skal få en 
velsmakende påskjønnelse til 
jul.

 
Selger varer fra Hognamat

Daglig leder Svein Inge 
Sølvik hos Sølviks Delikatesser 
på Røros forteller at de har 
hatt varer fra Hognamat i 
butikkhyllene en god stund, 
og at responsen på produktene 
fra Rennebu har vært svært 
god. – Vi har gått ut med til-
bud om bedriftsjulegaver, og 
fikk blant annet napp hos et 
større firma i Bergen, forteller 
Sølvik. Det ble først sendt av 
sted en del produkter til prø-
vesmaking, og her fikk man 
tommelen opp med en gang. 
– Ganske raskt kom bestillin-
gen på 400 julegaver, og denne 
gaven inneholder 4 forskjel-
lige produkter fra Hognamat, 
sammen med noe sennep og 
annet tilbehør, forteller Sølvik.  
– Vi er kjempefornøyd med 
ordren, som er nesten som 
en måneds omsetning for vår 
bedrift. Det er dessuten en 
fjær i hatten å komme seg inn 
på markedet på en helt annen 
kant av landet, og vi håper det 
vil gi mersalg både for oss og 
Hognamat, sier Sølvik. 

Travel høst for Hognamat
- Høsten er en ekstra tra-

vel tid for oss, forteller Arnt 
Strand i Hognamat. Da er det 
viltsesong, samtidig som pro-
duksjonen av pinnekjøtt til jul 
starter for fullt. 2,5 tonn pinne-
kjøtt og bortimot 2 tonn fena-
lår skal leveres ut til butikk før 
jul, så nå har vi nok å henge 
fingrene i, forteller Strand. 

Leverer til butikker og stor-
husholdninger

Produkter fra Hognamat 
er å finne i butikkhyller i store 
deler av Trøndelag, Tynset og 
deler av Møre. I tillegg leverer 
de til storhusholdninger, og 
blant annet hotellnæringen 
på Oppdal er gode kunder.  – 
Det er artig når produktene 
våre blir så godt mottatt rundt 
omkring, og vi håper og tror 
det skyldes at vi holder høy 
kvalitet, sier Strand.

Rolig i januar 
Mens det nå er full aktivitet 

på produksjonssiden, regner 
de med en litt roligere start 
på nyåret. – Alt det vi arbeider 
med nå er stort sett varer som 
skal leveres før jul, og da blir 
det erfaringsmessig en litt roli-
gere periode i januar, avslutter 
Strand, som gjør seg klar til 
siste etappe før en velfortjent 
juleferie venter.

Av Mona Schjølset

Denne høsten 
åpnet Kroken 
Bakeri på Innset. 

Salget har gått over 
all forventning, 
og i disse dager 
jobber Inger Hilde 
Myrbekk på spreng 
for å ha nok varer 
til jul. Flatbrød, 
lefser og tynnlemse 
går bokstavelig 
talt som varmt 
hvetebrød.

Inger Hilde Myrbekk 
satser for fullt på Kroken 
Bakeri. Steketakkene rekker 
sjelden å bli ordentlig kal-
de nå i disse førjulstider.

Kroken Bakeri holder hus i trivelige lokaler på Innset. Her vil det 
etter hvert bli både utsalg og kaffekrok.

Julegavetips:

40 turer i Rennebu
Rennebu har unike muligheter for turer - både i nærområdene og lengre toppturer. Boka 40 turer i 

Rennebu er en fin guide og hjelp til å finne varierte turer, og turer som kan passe de fleste. Boka har blitt 
veldig populær, og er mye brukt. Den gir god informasjon og veiledning om turene, og beskriver både 
hvem turen passer for og har en god turbeskrivelse med kart. Etter hvert har flere av turene også fått 
egne skilt som er i samsvar med beskrivelsene i boka.

Boka selges på flere av butikkene i Rennebu og ved Turistkontoret på Berkåk.
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Om Arne Hårstad 
og bygdekunstens 

verdi
Rennebu har fostret flere kunstnere i ulike sjangere opp gjennom 
tidene. Noen av disse har blitt kjent i nasjonal sammenheng og 
strekker seg kanskje mot en internasjonal karriere, mens andre har 
hatt sitt publikum hovedsaklig i hjembygda. Vi omtaler gjerne denne 
siste kategorien som bygdekunstner. Arne Hårstad var en slik kunst-
ner. Han bodde og virket hele sitt liv i Hårstadgrenda og Vollagrenda 
i Rennebu, og fant sin inspirasjon i grendene og folket, eller i skogene 
og fjellene i nærheten.

Bygdekunsten som feno-
men omtales sjelden i kunst-
historien. Hvis en kunstner 
ikke når et stort eller ”viktig” 
publikum er han ofte uinter-
essant for forvaltere av den 
kunstneriske kanon. Og hvis 
en kunstner når langt nok ut 
med sine arbeider, sløyfes byg-
de-begrepet fra kunsten hans 
- om han aldri så mye arbeider 
på og med bygda. Å omtales 
som bygdekunstner sier ikke 
nødvendigvis noe om dennes 
teknikk eller kvalitet. Jeg har 
sett teknisk gode og dårlige 
verker av alle slags kunstnere. 
Tittelen refererer heller til en 
som har satt kunstneriske spor 
etter seg i et begrenset geogra-
fisk område, og som gjerne har 
ivret etter å male lokale motiv, 
kanskje uten noen ambisjon 
om å bli oppdaget eller berømt. 
For min del er begrepet knyt-
tet til kunstnerens virkeom-
råde og motivvalg – og ikke 

om han eller hun holder mål 
rent teknisk. Det finnes mange 
bygdekunstnere rundt om som 
hadde tålt nasjonal ekspone-
ring. Fenomenet er uansett 
svært interessant i et historisk 
perspektiv, da bygdekunstnere 
ofte har stått for utsmykking 
av skap, dører og drikkeboller 
i hus og gårder, og altertavler, 
døpefonter og kirkebenker 
opp gjennom tidene. Slik har 
vi i dag vitnesbyrd om hvordan 
generasjoner før oss har tenkt 
om estetikk, kultur og hånd-
verk.

Liv og virke
Arne Hårstad ble født på 

Hårstadåsen i 1914 og flyttet 
som 7-åring til Øverkroa ikke 
langt unna, da faren kjøpte 
småbruket. Som voksen bodde 
han på Utstuggu Hårstad og 
på Nerbakken på Voll sammen 
med kona Ingeborg og etter-
hvert dattera Randi Marie. I 

bind 1 av Rennebuboka omta-
les han slik: ”Alt frå barneåra 
viste det seg at Arne var ein ”sjå-
ar”. Han såg detaljar i natur og 
folkeliv. Teikneblokka kom etter 
kvart til å følgje han der han fôr, 
og ho vart meir og meir interes-
sant, med stadig nye skisser.” 
Som ung voksen gikk han vin-
teren 1939 i skole hos kunst-
neren Mikkal Hoel på Oppdal, 
og hos NTH-professor Stabell 
i Trondheim vinteren 1942-
43. Dette tyder på en kunst-
ner som tok sitt kall på alvor, 
som ville noe. Vi kan med 
dette som bakgrunn si at hans 
kunstnerkarriere startet rundt 
1940 og strakte seg gjennom 
fire år-tier like til hans død 
i 1976, 62 år gammel. I til-
legg til malerier finner vi også 
hans signatur på framskap og 
kråskap, kister, boller og lau-
per som ble fraktet til ateli-
eret hans fra gårdene rundt. 
Slik er det mange som har en 
Arne Hårstad stående i stuggu 
ennå i dag. I 1977, året etter 
hans død, arrangerte Rennebu 
folkeakademi en utstilling på 
Rennebu misjonshus hvor 
rundt 120 malerier, samt noen 
skap og andre gjenstander 
var samlet. Det har forøvrig 
så langt vist seg vanskelig å 
anslå hvor mange malerier og 
andre arbeider han står bak, 
men i løpet av vel 35 år må 
man kunne anta at produksjo-
nen har vært anselig. Mange 
arbeider finnes rundt om i 
grendene i Rennebu, noen i 
Meldal, og barnebarn av Arne 
som nå er bosatt i Soknedal 
og på Lundamo har selvsagt 
en fin samling. I tillegg må 
man anta at flere bilder fin-
nes i Trondheimsområdet og 
andre deler av landet, for det 
vites at Arne Hårstad sammen 
med Gunnar Vold i krigsårene 
tok bussen til Trondheim med 
malerier i bagasjen, der de ble 
innlevert til en gallerist som 
solgte disse videre. En måte 

både for å skaffe ekstra inntekt 
og å spre kunsten sin for to 
unge kunstnere. Sammen med 
Gunnar Vold og Knut Voll 
arbeidet Arne som maler under 
restaureringa av Rennebu kyr-
kje i 1952. Trioen jobbet videre 
med maling i Berkåk kirke 
senere på 1950-tallet. Gunnar 
Vold forteller også om da de 
tre jobbet på Nerskogen kapell 
(1962). De malte og utsmyk-
ket interiøret, og det var Arnes 
jobb blant annet å marmorere 
speil på kirkebenker og pre-
kestol. Det fortelles om lange 
dager, som da han skulle male 
skriftstedet nederst på alter-
tavlen – han lå på alterbordet 
og jobbet - sikkert ikke så god 
arbeidsstilling forresten - like-
vel så hendte det at han sovnet 
på alteret i sene kveldstimer i 
innspurten med å ferdigstille 
arbeidet til åpning av kapellet!

Plass i kunsthistorien
Hvor viktig er det å plas-

sere bygdekunstneren Arne 
Hårstad inn i kunsthistorien? 
På en måte kan det sies å være 
uinteressant, da han uansett 
hadde og fortsatt har en vik-
tig plass i lokalmiljøet som 
skildrer av liv og natur for sitt 
eget publikum. I tillegg vil 
hans dekorasjonsmaling og 
utsmykkinger leve langt inn 
i framtiden uavhengig av en 
teoretisering av hans kunst-
nerskap. På den annen side 
kan det være spennende å se 
hva som rørte seg i andre deler 
av norsk kunstliv den tiden 
han var aktiv, for derigjennom 
å forstå ham i en større sam-
menheng. Ut fra motivvalg og 
kunstnerisk uttrykk vil ikke 
Arnes malerier umiddelbart 
passe inn i etterkrigstidens 
kunsthistorie, da modernismen 
med abstrakt og nonfigurativt 
uttrykk, og etterhvert politi-
serende kunst var rådende. 
Tenk bare på Hannah Ryggens 
(1894-1970) tekstilkunst og 
Jakob Weidemanns (1923-
2001) blomsterenger. Arnes 
malerier er derimot å sam-

menligne med realismens og 
tildels romantikkens malerier 
fra siste halvdel av 1800-tallet, 
der det nasjonale med skild-
ringer av folkeliv og det nor-
ske landskapet sto sentralt. 
Han beskrives som en stillfer-
dig og tålmodig mann, og i de 
maleriene jeg har sett av ham 
er det ofte en stille natur som 
råder. Han var glad i naturen 
og oppholdt seg mye i skog 
og fjell – og der er også man-
ge av motivene hans å finne. 
Han har også utsnitt av dag-
liglivet med øyeblikksbilder av 
mennesker og hus. Her skil-
ler han seg ikke nødvendigvis 
fra andre kunstnere, men det 
som gjør ham ulik endel sam-
tidige kunstnere som gjorde 
seg bemerket på en nasjonal 
arena, er hans gjengivelse av 
naturen i tilnærmet fotogra-
fisk nøyaktighet. Mange av 
bildene hans er nettopp derfor 
verdifulle for hans publikum i 
nærmiljøet. Likefullt har dette 
også en stor historisk verdi i et 
videre perspektiv ved at han 
har dokumentert hvordan livet 
kunne arte seg i bygde-Norge 
på midten av 1900-tallet. Han 
har som bygdekunstner gjort 
andre valg enn brorparten av 
samtidige kunstnere, og dette 
er noe av bygdekunstnerens 
styrke, ikke minst for etter-
tida, da vi kan nyte godt av 
kvalitetsskildringer anno 1940, 
ikke i sort-hvitt foto, men i far-
get oljemaleri. Og det er ikke 
tvil om at Arne var en teknisk 
dyktig kunstner som beher-
sket lerret, pensel og oljema-
ling til fulle. Når jeg nå har 
studert enkelte av hans verker 
har jeg blitt fascinert av hans 
store nøyaktighet, hans utro-
lige sans for detaljer, og hans 
evne til å se motiver og utsnitt 
i hverdagslige omgivelser og 
situasjoner.

Utvalgte verker og kunstne-
risk utvikling

Jeg har hatt gleden av å 
studere et knippe av hans 
malerier som henger hos fami-Høyløe på Jøldalen.

Foto: Gunnar Vold
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lie og naboer i Rennebu, og 
jeg vil i det følgende konsen-
trere meg om noen av disse. 
Det er vanskelig å framheve 
ett bilde framfor et annet, men 
jeg velger her å presentere et 
lite utvalg fra ulike perioder i 
kunstnerskapet. Slik kan vi 
få et innblikk i utvikling og 
endring i hans uttrykk. Det 
første som slår meg er Arnes 
vare sans for farger som får 
fram stemninger på en genuin 
måte, og dette sammen med 
et blikk for detaljer gjør hans 
verker til spennende og vakre 
tidsbilder og øyeblikksskild-
ringer. Flere av bildene er uten 
tittel og jeg må da referere til 
bildet ut fra motivet. I et av 
vinterbildene hans fra 1942 
ser vi utsikten fra Øverkroa 
mot Moan og Skru’un. Det 
er antagelig en ettermiddag 
midtvinters, for det er mye snø 
og det lilla lysskjæret over fjel-
lene vitner om kald klar vin-
terluft etter at sola er borte fra 
landskapet. Vakkert, vart og 
sanselig formidlet til oss, og 
like betagende i dag som det 
var for snart 70 år siden. Fra 
1943 ser vi et bilde som menes 
å være fra Jøldalen. Det for-
telles iallefall at Arne var glad 
i landskapet her, og gjerne la 
turene sine hit. Det er som-
mer og tid for markaslått, og 
vi ser to karer puste på rundt 
en kaffekjel, skreppa står åpen 
og rommer en matbit. I bak-
grunnen står løa klar til å fylles 
med høy, og rive og ljå hen-
ger klar til bruk fra løe-taket. 
Karene skildres i uformell 
prat og landskapet er som-
mervarmt med bjørk og lyng. 
Det er som jeg kjenner lukta 
av skog, bål og nyslått gras. I 
begge disse bildene har vi en 
tre-delt interesse-sfære. For 
det første har vi den lokale 
interessen og den personlige 
gjenkjennelsen hos grenda-
folket. For det andre har vi det 
malertekniske, som jeg mener 
er svært god allerede så tidlig 
i hans kunstnerskap. For det 
tredje er maleriene viktige his-
toriske dokumenter. Det første 
maleriet forteller oss hvordan 
det så ut på Moan vinterstid 
i 1942. Det andre viser oss en 
scene fra ånnakarenes hver-
dag under 2. verdenskrig. Det 
vitner om dagligliv som gikk 
videre og arbeid som måtte 
gjøres. I denne sammenhen-
gen må man selvsagt ta høyde 
for den kunstneriske frihet, 
det at noe kan være endret 
på for å få det riktige uttryk-
ket i maleriet, men samtidig 
er det erfaringsmessig sjelden 
at store endringer er gjort. 
Det handler i så fall om små 
detaljer for å skape balanse og 
harmoni i bildet. Det fortelles 
at Arne var svært nøyaktig i 
sine gjengivelser, og at alt var 
basert på skissene han gjorde i 
blokka som alltid var med når 
han var ute til fots eller på ski.

Vi forflytter oss til 1966 og 
(ifølge en av mine kilder) til 
Ondusfjellet. Dette er et klas-
sisk eksempel på naturmaleri, 
og det er utført på en delikat 
måte hvor landskapet skil-

dres med ømhet og respekt. 
Det er en balansert harmoni i 
utsnittet som vitner om et godt 
øye, samtidig som det fortel-
ler om en kunstners kjærlighet 
til naturen generelt og fjellet 
spesielt. Jeg vil trekke linjer 
tilbake til nasjonalromatikken 
på midten av 1800-tallet. Da 
hadde man filosofert seg fram 
til at den ville naturen ikke 
bare var noe man måtte slåss 
mot og legge under seg i form 
av kulturlandskap, men at 
den kunne ha verdi i seg selv, 
den kunne være vakker, ikke 
bare skremmende, men like-
fullt måtte den temmes – for 
eksempel gjennom å males. 
Peder Balke (1804-87) er et 
eksempel på en kunstner fra 
denne epoken. 

Vi avslutter vår lille vand-
ring i Arne Hårstads ver-
den med bildet Septemberdag 
innmed Svarttjønna, vest for 
Grajelfjellet. Dette er fra 1975, 
et års tid før hans død, og vi er 
på slutten av hans kunstner-
skap. Arne virket å være glad 
i høsten, og det er naturligvis 
mer takknemlig å bruke en 
høstfarget palett enn en mer 
eller mindre grønn sommer-
palett, siden man har flere far-
ger å spille på. Dette maleriet 
åpner for alle hans kvaliteter – 
realisme, detaljfokus, kjærlig-
het til motivet, teknisk ferdig-
het og syn for fargeharmonier. 
Og her, som i mange andre 
bilder viser han at han beher-
sker noe som beskrives som 
vanskelig – det å male luft, 
himmel og skyer. Dette er noe 
han tydeligvis hadde evne til 
både å se og formidle, for him-
melfargen og skyformasjonene 
er regelrett perfeksjon.

Arne Hårstads utvikling 
som kunstner virker i hoved-
sak å være knyttet til fargebru-
ken. Flere av kildene mine har 
gjort en interessant observa-
sjon ved å legge merke til at 
fargepaletten hans endret seg 
fra å være tildels overveiende 
mørk og litt dyster til å bli frisk 
og sterk. Kan dette ha noe å 
gjøre med tiden han skapte i? 
Utvilsomt var livet mer strev-
somt i tiden under og rett etter 
2. verdenskrig enn i tiårene 
senere, og dette kan jo ha spilt 
inn på hans fargebruk. Han 
var ellers tro mot sine motiver 
i hele karrieren, og en av hans 
gjentagende kvaliteter er hans 
nøyaktighet og naturalisme 
sammen med hans blikk for 
dybde, perspektiv og detaljer. 
Bygdekunstner Arne Hårstad 
har etterlatt seg en fin og 
betydelig kunstnerisk produk-
sjon og en lokalhistorisk viktig 
samling.  

Muntlige kilder: Kristin 
Kjerstad (barnebarn), Målfrid 
Herrem (niese), Arnolf 
Hårstad (nevø) og Gunnar 
Vold (nabo og kollega).

Skriftlige kilder: Rennebu-
boka (Helge Halvorsen og 
Jenny Kosbergløkk).

Tekst: Øystein Voll
kunsthistoriker@gmail.com
Foto: Dagfinn Vold

Vinterbilde av Moan - 1942.

Ondusfjellet - 1966.

Septemberdag innmed Svarttjønna - 1975.
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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.

Adventstilbud

Lilla Azalea kr 69,-

Åpningstider
mandag-torsdag 09-16.30
fredag 09-18
lørdag 09-14
søndag 19.12 14-18
mandag 20.12 09-20
tirsdag 21.12 09-20
onsdag 22.12 09-20
Lille julaften 09-18
Julaften 09-12
Romjula 10-13

Velkommen til 
hyggelig julehandel

7335 Jerpstad  – Tlf 72 49 42 12
www.aagartneri.no

Å Gartneri

Kult 03-200518

Liten lokalbank
med god service og

konkurransedyktige priser

● Hos oss slipper du å taste 2.1... for å komme i
kontakt med en kunderådgiver.

● Selv om vi er liten kan vi tilby alle produkter og 
tjenester som storbankene tilbyr.

● Vil du vite mer om våre produkter og betingelser
så ta kontakt på telf. 72430040 eller gå inn på vår
hjemmeside.www.soknedal-sparebank.no

Osteskrin og juleosten
får du kjøpt hos oss!

Klær for fjøs, skog
og fritid.

Alt i snørydningsutstyr

Soknedal Innkjøpslag BA
– butikken for alle

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

Spar 36.000,- 
på ny Hyundai Accent nå!

*Veil. pris kr. 173.950,-, levert Drammen. Frakt og lev. omk. fra kr 4.900,- (Drammen), samt halv årsavgift kr 1.408,- kommer i tillegg. Drivstofforbruk i liter pr. 100 km/CO2-utslipp i g/km 
ved blandet kjøring: Accent: 6,4/155 Garanti: For drosjer og leiebiler gjelder egen garanti. Etter forbrukerkjøpsloven er lengstefristen for reklamasjon inntil fem år. Vi tar forbehold om evt. 
trykkfeil og prisendringer. 

Nå får du med ekstrautstyr 
til en verdi av 12.000,- kroner 
når du kjøper en ny Hyundai 
Accent. I tillegg setter vi ned 
prisen med 24.000,- kroner!

For utrolige 149.950,- får du en 
komplett familiebil. I tillegg får 
du altså med:

• Radio/CD spiller 
• Vinterhjul på felg 
• Metallic lakk

Fra 149.950,-* Tilbudspris!

Ryddesalg!

tlf  72 49 50 00
7334 Storås

www.syrstadengbil.no

Besøk oss i 
desember, 
og få med deg 
vår julekalender 
som inneholder 
flere gode tilbud.

Berkåk, tlf 72 42 71 50 – www.statoilberkaak.no

Innehaver

gis rett til å handle varer for250,-kroner to hundre femti
hos valgfri utstiller på Rennebumartnan 2011Utstilleren leverer kortet og får kr 250,- 

hos arrangøren av Rennebumartnan.

stempel     -     Kenneth Teigen

Innehaver

gis rett til å handle varer for250,-kroner to hundre femti
hos valgfri utstiller på Rennebumartnan 2011Utstilleren leverer kortet og får kr 250,- 

hos arrangøren av Rennebumartnan.

stempel     -     Kenneth Teigen

Innehaver

gis rett til å handle varer for250,-kroner to hundre femti
hos valgfri utstiller på Rennebumartnan 2011Utstilleren leverer kortet og får kr 250,- 

hos arrangøren av Rennebumartnan.

stempel     -     Kenneth Teigen

Innehaver

gis rett til å handle varer for250,-kroner to hundre femti
hos valgfri utstiller på Rennebumartnan 2011Utstilleren leverer kortet og får kr 250,- 

hos arrangøren av Rennebumartnan.

stempel     -     Kenneth Teigen

Gi gavekort til den 
som har alt!

Bli med på idedugnad!
Vi håper du lar deg inspirere og

kommer med noen spreke og kreative innspill
Les mer på www.rennebumartnan.no og 

Rennebumartnans facebook-side

Vi har gavekort som kan
brukes hos valgfri utstiller 
under Rennebumartnan.

Vanlig gavekort 
250, 500, 750, 1000...

Elektronisk gavekort 
med valgfritt beløp
Gavekort får du kjøpt 
på Rennebu Turistkontor 
tlf 72 42 77 05

Tema 2011

NYTTA

PÅ NYTT
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Førjulskos på Grindal Jule-
forestilling i 
Innset kirke

I løpet av desember er 
det mange muligheter 
til å få med seg konsert-
er og andre arrange-
ment, som kan gi både 
åndelig påfyll og god 
julestemning. 

Et arrangement som vel 
kan sies å oppfylle de fleste 
kriterier i så måte, må være 
Kulturskolens juleforestilling i 
Innset Kirke.

KULTRO prosjekt
Årets juleforestilling 

er et samarbeid mellom 
Kulturskolen og menighetene 
i Rennebu, gjennom trosopp-
læringsprosjektet Størst av 
alt.  – Forestillingen skal for-
søke å iscenesette juleevan-
geliet gjennom musikk, dans, 
kunst og dramatiseringer, sier 
Mjøen. 

Dans i kirka
I forbindelse med årets 

juleforestilling, er det også 
satt i gang en dansegruppe 
som skal delta under forestil-
lingen. I skrivende stund er 
første trening gjennomført, 
og det er Line Mjøen som står 
for instruksjonen av de unge 
danserne. – Opplegg og regi 
vil bli tilpasset ungenes nivå, 
og hovedsaken er å ha det 
artig med bevegelse til rytmer 
og musikk, fremhever Mjøen. 
Planen er at danserne skal del-
ta på et par nummer i forestil-
lingen, og spennende blir det i 
alle fall å se inngangsnumme-
ret der danserne skal forsøke å 
symbolisere Jesu fødsel.

Kunstutstilling
Elevene som går på bil-

ledfag vil også bli innlemmet 
i forestillingen. - Disse har nå 
en stund arbeidet med utfor-
ming av ulike kristne ikoner, 
og det ønsker vi å få vist fram 
under forestillingen, sier kul-
turskolerektor Arnstein Solem. 
– Billedfag er en viktig del av 
kulturskoletilbudet, så vi synes 
det er veldig artig å prøve å 
gjøre en helhetlig forestilling 
der vi får vist fram bredden i 
det vi driver med, sier Solem.  

Elevene har styringen
- Forestillingen legger opp 

til at elevene skal få prøve seg 
i ulike roller, og det er også 
elever som skal fungere som 
programledere underveis, sier 
Line Mjøen. Det er mange 
enkeltnummer som skal fram-
føres, og meningen er at alt til 
slutt skal syes sammen til en 
helhet. – Dagen før forestil-
lingen samles både elever og 
lærere i kulturskolen til gene-
ralprøve i Innset kirke, og da 
håper og tror vi ting kommer 
på plass, sier Mjøen - som gle-
der seg til forestillinga i kirka.

Det er blitt fast tradi-
sjon at grindalsbyggene 
arrangerer julekvelds-
mat på Fredheim den 
siste fredagskvelden i 
november. Oppmøtet er 
vanligvis upåklagelig, 
og årets arrangement 
var intet unntak. Riktig 
mange trosset kulden 
for å få seg en god mat-
bit i trivelig lag.

Fredheim har røtter tilbake 
til 1929. Siden den gang har 
huset naturlig nok vært gjen-
nom en rekke forandringer, 
både hva bruk og utforming 
angår. I dag leies huset ut til 
selskap og arrangementer 
av ulike slag, og huset har et 
eget styre som tar seg av drif-
ta. Mangeårig formann Nils 
Flå forteller at julekveldsma-
ten er årets høydepunkt på 
Fredheim.

- Dette arrangementet 
viser at dugnadsånden frem-
deles lever i beste velgående. 
Vi har omtrent 35 bidragsytere 
på mat, og rundt 20 mennes-
ker er involvert i øvrig komi-
tearbeid. Lokalt næringsliv er 
med på å sponse gevinster, og 
de skal berømmes for velviljen 
sin, sier han.

Selve serveringa bygger på 
kurvfestprinsippet. Det vil si 
at man setter opp en liste over 
hvem som skal levere hva av 
mat, og deretter anrettes alt 
på et langbord. Her finnes det 
mye godt – ja rett og slett noe 
for enhver smak. Krumkaker 
og moltekrem hører med til 
desserten, som seg hør og bør 
på et trøndersk julebord. Sang, 
loddsalg og ikke minst sosialt 
samvær står på programmet 
resten av kvelden. 

- Vanligvis selges det lodd 
for rundt 12 000 kroner. Dette 
er nok til å holde huset gående 
ett år fram i tid. Selve arbeidet 
med vedlikehold foregår på 
dugnad, forteller Nils.

Det er ikke bare grindals-
bygger som kjenner sin besø-
kelsestid i Fredheim den siste 
fredagskvelden i november. 
Folk fra hele bygda møter opp, 
og ofte ser man nye ansikter 
hvert år.

- Det er mye som skjer i 
disse førjulstider, og som regel 
pleier arrangementet vårt å 
kollidere med andre ting som 
foregår samme kveld. Men det 
er egentlig bare bra, for ellers 
hadde det neppe blitt plass til 
alle sammen her, smiler Nils.

Av Merete Fossum

Eiliv Grut (t.v.) og Paul Even Størseth var først ute ved det fristende 
kveldsmatbordet, som bugnet av deilige førjulsfristelser.

Marit Flå tar hånd om moltekremen, mens John Magne Eggan holder 
fortet ved den store kjelen med varm sjokolade. John Magne er kasse-
rer i styret for Fredheim, og gjorde dessuten en stødig jobb som ordsty-
rer gjennom kvelden.

Knapt en stol var ledig under årets kveldsmatarrangement i 
Fredheim. I bakgrunnen ses et majestetisk bilde av Jøldalen, som Arne 
Hårstad malte i 1962. Maleriet har i alle år dannet scenebakgrun-
nen i Aunhuset. Etter at dette huset ble lagt ned, ble bildet flyttet til 
Fredheim av Nils Flå og Ola Løseth.
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 Vil med dette ønske
nye og eksisterende kunder

en riktig GOD JUL og et GODT NYTTÅR!

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

Oppdal, Aunasenteret, tlf 72 42 16 37

Har du husket å 
ordne deg BSU? 
Spar til din første bolig.
Spar inntil 20.000,- pr. år
på bankens beste sparekonto. 

God rente fra første krone
og i tillegg kan du spare inntil 
kr 4000,- på skatten 

Start en spareavtale nå

7288 Soknedal 72 43 00 40 – www.soknedal-sparebank.no

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

Kraftverkene
i Orkla

ønsker våre forbindelser
en riktig God Jul og 

et Godt Nytt År

Med vennlig hilsen 
Kraftverkene i Orkla

McKinley 
Ullundertøy
Merinoull

Barn  kr 149,- 
pr del (veil 199,-)

Voksen  kr  249,- 
pr del (veil 349,-)

Vi ønsker alle våre kunder
god jul og godt nyttår!

Vi  ønsker alle
lesere av Rennebu Nytt 

God Jul og 
Godt Nyttår

ennebu
snekkeri ASVoll, 7393 Rennebu – Tlf 72 42 67 30

www.rennebusnekkeri.no
R@rennebusnekkeri.no
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Blir ny 
driver på 
butikken

Toril Dullum Lund vil fra 
1. februar ta over driften av 
butikken på Nerskogen.

Toril har nærmest vokst 
opp på butikken på Nerskogen. 
Hennes far drev butikken i 
hennes barndom. Det er kan-
skje derfor Toril lenge har hatt 
lyst til å drive butikk. Hun er 
også leder i Nerskogen gren-
dalag, og viljen til å være med 
på å skape noe i nærmiljøet er 
absolutt til stede. Dette er også 
en inspirasjon til å være med 
å drive butikktradisjonene 
på Nerskogen videre.   Toril 
vil kalle butikken Nerskogen 
Landhandel. Butikken er 
også et viktig satsingsområde 
innenfor Nerskogsprosjektet.

— Jeg vil være en ”gam-
mel” kjøpmann, som innebæ-
rer å skape det gamle treffste-
det med atmosfære og gode 
gammeldagse utstillingsvindu. 
Jeg vil også gjøre om lokalene 
en del og utnytte plassen som 
er der. Målet er også å få til en 
kafékrok, forteller Toril.

Nærbutikken
Den nye butikken får mer-

ket Nærbutikken - som er det 
gamle Nærmat. Dette er en del 
av Kjøpmannshuset, som til-
hører Norgesgruppen.

Tilpasset åpningstid
— Det er viktig med en 

butikk i lokalsamfunnet. Det 
er et sosialt treffsted både for 
lokalbefolkningen og hytte-
boerne, sier Toril. For å få til 
dette, vil hun tilpasse åpnings-
tidene best mulig overfor hyt-
teboerne. 

Toril vil også se litt på 
varesortimentet for å tilby de 
varene kundene vil ha. Aviser 
og ferskt brød på lørdagsmor-
genen hører med. Dessuten 
vil hun også prøve å tilby lokal 
mat.

Overfor de som har behov 
for å få varene pakket til de 
kommer innom butikken 
på vei til hytta, vil hun tilby 
muligheten for å bestille over 
e-post. Er det ønske om det, 
kan sikkert varene også brin-
ges frem til hytta.

Toril tar over butikken fra 
1. februar, men vil bruke de 
første dagene til litt oppus-
sing.  Åpningsdag er ennå 
ikke bestemt, men hun lover 
en skikkelig åpning når den 
dagen kommer.

Av Dagfinn Vold

Skilling av rein på Nerskogen

Ånegga Vasslag ga penger til Nerskogen Sanitetsforening
Hyttebygging gir mange positive ringvirkninger, som at Ånegga Vasslag har gitt Nerskogen Sanitetsforening en gave på kr 10.000. 

Tor Hartvig Bondø i Ånegga Vasslag forteller at forslaget om å gi penger til sanitetsforeninga kom spontant på lagets årsmøte. Eller 
rettere sagt - på grunn av at laget har solid økonomi kom det forslag om å bidra økonomisk til lokalt foreningsliv. — Styret fikk full-
makt til å finne hvem bidraget skulle gå til, og valget falt på sanitetsforeninga. Det er verdifullt å ha et slikt lag for oss, forteller Bondø. 
— Dette er et uttrykk for at vi i Ånegga setter pris på Nerskogen, og sanitetsforeninga fikk bruke pengene til det de ønsket, og jeg har 
hørt rykter om at de har gått til innkjøp av nye bord til Fjellheim.

Ånegga Vasslag kom i drift i oktober 2000, og da med en håndfull abonnenter. I dag er det blitt 50 abonnenter, og vannleveransene 
har gått uten videre problemer. — Og det er skikkelig godt vann, understreker Bondø. Vasslaget har årsmøte hver påske, og det blir 
samtidig et sosialt treff der praten går om løst og fast om det å ha hytte på Nerskogen.

I oktober - desember, når reinens brunstperiode er over og 
den første snøen kommer, begynner uttak av slaktedyr. Stordelen 
av slakteuttaket består av kalver som ble født samme vår, men 
også andre dyr blir slaktet.

 Stordelen av dyrene som blir tatt ut blir sendt til slakteri. 
Til eget bruk slaktes det på plassen. Da tas det vare på kjøtt, 
blod, innmat som lever og hjerte, tunge, margbein med mere. 
En annen viktig del av slaktingen er å ivareta materialer til det 
samiske håndverket, som skinn, horn, sener m.m.

Du kan få mer informasjon om reindrifta i Trollheimen på 
www.trollheimen-sijte.no

Det kan være trangt om plassen i silen når reinen skal sorteres i 
slaktedyr og livdyr.

Til høyre er søstrene Aanna Krihke og Sagka Renander i aksjon inne 
i silen. Aanna Krihke har nettopp tatt over driften etter foreldrene 
Sigvart og Aud.
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De fleste unger i dag 
omgir seg med elek-
troniske spill av alle 
slag, og er racere på 
Playstation, Nintendo 
og dataspill lenge før 
de når skolealder. Da 
er det temmelig rart å 
forestille seg en hver-
dag der man i heldige 
tilfeller hadde en bruk-
bar radio å høre på… 
Hva i alle dager holdt 
ungene på med på den 
tiden?

Mye aktivitet ute
Vi har slått av en prat med 

to damer som vokste opp i 
”steinalderen”, før de elektro-
niske duppedittene gikk sin 
seiersgang gjennom landet. 
Nelly Svedal er født på slut-
ten av 2. verdenskrig, mens 
Eldbjørg Grut har enda noen 
år på baken, og har klare 
minner fra julefeiringen også 
under krigen. På spørsmål om 
hvordan de fikk tiden til å gå 
uten TV og dataspill, svarer 
begge to at det var mye akti-
vitet og lek utendørs. Eldbjørg, 
som er oppvokst på gard i 
Skogn, forteller at de hadde en 
lang gårdsvei og et stort jorde 
som ble brukt til å renne på 
kjelke og ski om vinteren. På 
Melhus, der Nelly er oppvokst, 
var det ganske flatt rundt 
husene, men hun også minnes 
at det var mye skigåing, og at 
de brukte sparken mye på vin-
terstid.

Travel tid før jul
Begge damene erindrer at 

det var en travel tid før jul. – 
Jeg vokste opp i en stor familie, 
som eldst av sju søsken, så det 
sier seg vel selv at jeg tidlig ble 
satt til å hjelpe til med mye for-
skjellig, forteller Eldbjørg. På 
gården var det mye som skulle 
gjøres før jul, med slakting av 
dyr, baking, vasking og andre 
juleforberedelser. – Hjemme 
hos oss husker jeg veldig godt 
at mor tilbrakte mye tid i kjel-
leren før jul, minnes Nelly. Her 
hadde hun bakstrommet sitt, 
og det ble produsert et anse-
elig antall flatbrødstabler før 
jul. – Jeg var også eldst i søs-
kenflokken, og fikk hjelpe til 
med å male opp poteter som 
skulle brukes til bakingen. Å 
lage julepynt var en lystbetont 

førjulsaktivitet, forteller begge 
damene. – Vi flettet julekurver, 
girlander og lagde kremmer-
hus som vi limte glansbilder 
på, det var trivelige aktiviteter 
om kveldene. 

Juleselskap
Når alle juleforberedelsene 

var vel unnagjort og julefreden 
senket seg, var det mye artig 
som ventet i romjula. – Vi var 
en stor familie, så det var fullt 
liv når vi samlet oss til selskap i 
romjula, minnes Eldbjørg. Det 
samme var tilfellet hos Nelly 
på Melhus, både naboer og 
familie brukte å samles til jule-
selskap, noe som var stor stas 
for ungene. – Da hadde ofte de 
voksne tid til å være med på 
forskjellige leker, noe som var 
artig for alle, forteller damene. 
– En lek begge husker godt var 
at man innen en bestemt tid 
skulle skrive så mange navn 
som mulig som begynte på en 
bestemt bokstav. Det ble ofte 
mye latter når navnene skulle 
leses opp, for det kunne være 
en del merkelige navn som 

ble foreslått. – Mange navn 
som ikke ble godkjent den 
gangen, er blitt vanlige navn 
i dag, så tidene forandrer seg, 
smiler Nelly. Eldbjørg min-
nes en lek som kaltes ”Den 
sorte lek”. Her var det to som 
måtte kjenne til trikset for at 
det kunne gjennomføres, en 
deltager skulle gå ut, mens den 
som var inne skulle bli enig 
med resten av selskapet om at 
de skulle tenke på en bestemt 
ting i rommet. Den som hadde 
stått utenfor skulle så prøve å 
finne ut hva man tenkte på, 
mens den medsammensvorne 
sto og pekte på forskjellige 
ting og spurte om det var det 
de hadde tenkt på. Trikset var 
da at etter at man hadde pekt 
på en ting som var svart, kom 
det korrekte svaret. 

Hårlugg
Eldbjørg husker et spen-

nende spill som ungene brukte 
å holde på med, som de kalte 
”Hårlugg”. – Jeg husker ikke 
helt hva det gikk ut på, men 
det var et kortspill der tape-

ren ble lugget i håret, forteller 
hun. – Svarteper, kortspill og 
Monopol var også ofte i bruk 
når vi ungene møttes både til 
juleselskap og ellers, minnes 
damene.

Rolig 1. juledag
- 1. juledag skulle imidler-

tid være en stille og rolig dag, 
og da var det ikke lov å spille 
kort heller, forteller Eldbjørg 
og Nelly. - Det var også vanlig 
at man skulle holde seg innen-
dørs denne dagen, og tiden ble 
ofte benyttet til lesing og andre 
rolige aktiviteter, og kanskje 
hadde man vært så heldig å 
få en leke under juletreet som 
kunne få tiden til å gå litt for-
tere denne dagen. Det er trive-
lig å høre de to damene fortelle 
fra barndommens jul, og det er 
vel i grunnen slik at det meste 
er til å kjenne igjen fra dagens 
julefeiring. Slik sett kan vi vel 
fastslå at julen er en tid der de 
fleste er opptatt av å ta vare på 
og videreføre gode tradisjoner.

Av Mona Schjølset

Hårlugg, Svarteper og Den Sorte LekJulekonsert 
med kor og 

korps
Tradisjonen tro blir det 
også i år juleavslutning 
for kor- og korpsmil-
jøet i bygda. 

Fredag den 17. desem-
ber oppfordres vi til å ta en 
liten pause i juleforberedel-
sene, og la den gode jule-
stemningen synke innover 
oss gjennom sang, musikk, 
allsang og adventstanker i 
Samfunnshuset på Berkåk.

Samspill
Rennebu Skolekorps og 

Rennebu Musikkorps har 
øvd inn felles program nå før 
jul, og de vil opptre sammen 
under julekonserten. – Det er 
artig både for store og små og 
spille sammen, sier Renathe 
Mjøen Kristiansen, som er 
dirigent i Rennebu Skolekorps.  
I denne avdelingen får vi høre 
både Prøysens julesanger, Jul 
i Skomakergata, og kanskje et 
mer oppjazzet arrangement 
med sangsolist. 

Guttesopran med Pie Jesu
Rennebu Mannskor har 

foran årets julekonsert øvd 
inn Pie Jesu sammen med 
Alexandru Gros Grindvoll, 
som skal være solist. – Dette 
gleder vi oss stort til, og vi reg-
ner med at publikum får både 
tårer i øyekroken og frysnin-
ger på ryggen, sier dirigent 
i Rennebu Mannskor Ann 
Kristin Haugerud. 

Rennebu Songkor som 
arrangør

I år er det Rennebu Songkor 
som står for selve arrangemen-
tet. – Songkoret har hatt et 
travelt år, og de fleste har vel 
fått med seg at vi har feiret 40 
års jubileet vårt på forskjellige 
vis, sier Marit Gorsetbakk, som 
er leder i koret. – Nå gleder vi 
oss til å avslutte jubileumsåret 
med tradisjonell julemusikk 
og god førjulsstemning, og 
ønsker alle velkommen til en 
trivelig stund i samfunnshuset 
den 17. desember, avslutter 
Gorsetbakk.

Av Mona Schjølset

Kommunekampen i Rennebu
Årets kommunekamp er ferdig, og de som hadde flest registrerte turer til de fire postene i 

Rennebu var Ole Johan Bergsrønning med 132 turer, Anne Grete Granli med 132 og Inger Skamfer 
med 102. Disse tre var i en særklasse foran de andre som hadde registrert turene sine. 

Bare 21 personer hadde registrert turene sine, og det er kanskje litt i underkant av hva som er 
forventet. Årsaken kan være at det er mange turtilbud i Rennebu, og at turgåerne ikke er helt kjent 
med Kommunekampen og måten turene skal registreres på. Turene registreres nemlig på nettsiden 
www.kommunekampen.no. Det var Snillfjord kommune som vant årets kamp, og de hadde 166 
registrerte turgåere på sine fire turposter.

FYSAK-koordinator i Rennebu, fysioterapeut Kari B. Tronsgård, delte ut boka 44 turer i Rennebu 
til de tre med flest turer i år - Ole Johan Bergsrønning, Inger Skamfer og Anne Grete Granli.

Nelly Svedal og Eldbjørg Grut husker godt sin barndoms juleleker.
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Muligheter for trebasert industri?
Rennebu har en sterk trebasert industri som skaper mange arbeidsplasser i bygda, og er svært 

viktig for videre utvikling av Rennebusamfunnet. Onsdag 17. november hadde kommunen invitert 
til et møte for å diskutere om det er grunnlag for ytterligere styrking av denne næringen. 15 frem-
møtte fikk høre foredrag fra professor Harald Landrø og fra rådgiver Joakim Dørum i Tresenteret.

Initiativtaker til møtet var tidligere rådmann, Arve Withbro, ildsjel som brenner sterkt for tre-
industrien i Rennebu. Møtet konkluderte bl.a. med at det skal etableres et forum med treff noen 
ganger pr år for faglig påfyll.

Interesserte kan kontakte næringsrådgiver Jan Bredeveien (jan.bredeveien@rennebu.kommune.
no / 970 94 240)

Husker mye snø
Det er kanskje ikke så 

overraskende at Line nev-
ner snø når vi spør om hun 
har noen minner fra de første 
årene i Rennebu. – Jeg husker 
at det var så mye snø at det 
gikk helt opp til verandaen på 
huset vårt, og jeg husker trive-
lige sparkturer sammen med 
bestemor, forteller Line. Det 
er Lines slekt på farssiden som 
kommer fra Rennebu, mens 
slekta på morssiden er fra 
Oppdal, så sånn sett kan man 
godt si at hun er kommet til-
bake til kjente trakter.

Oppvekst på Frøya
Det meste av oppveksten 

har Line tilbrakt på Frøya, og 
hun forteller om en aktiv hver-
dag med en mor som enga-
sjerte seg sterkt innenfor kul-
turlivet i kystbygda. – Mor var 
lærer på videregående skole, 
tegning, form og farge, og var 
et kreativt og inspirerende 
menneske. – Vi hadde et nært 
og godt forhold helt til mor 
gikk bort i 2009, forteller Line. 
Lines mor var blant annet med 
å sette opp Titran-spelet, som 
er basert på den dramatiske 
historien om Titran-ulykken.

Til USA med store drømmer
Den kreative oppveksten 

virket inspirerende på Line, 
og som ganske ung og uredd 
reiste hun til New York med 
visjoner om å gjøre rask kar-
riere innen film- og teater-
bransjen. – Som veldig mange 
andre fikk jeg selvfølgelig erfa-
re at dette ikke er den enkleste 
måten å livnære seg på, sier 
Line og smiler. Årene i USA 
ga meg imidlertid noen flotte 
opplevelser, og jeg fikk mye 
livserfaring i løpet av denne 
perioden. 

Off Broadway
- Jeg jobbet en periode 

som statist på Broadway, 
men arbeidet mest på Off 
Broadway, forteller Line. Dette 
er en teatergate med flere små 
teaterscener som lager litt 
mindre oppsetninger enn orgi-
nalscenene. Skuespillerne som 
jobber her har stort sett prøvd 
lykken på Broadway, men ikke 
helt slått gjennom, forteller 
Line. – Veldig mange kreative 

personer var tilknyttet miljøet 
her. Musicalen RENT nevner 
Line som et høydepunkt fra 
denne perioden.  RENT star-
tet på Off Broadway, men ble 
etter hvert så populær at den 
ble satt opp på hovedscenen, 
og senere ble denne musicalen 
også internasjonalt kjent, og er 
nå satt opp på scener mange 
forskjellige steder i verden. – 
Jeg jobbet en periode sammen 
med han som skrev dette styk-
ket, men han døde dessverre 
før stykket ble internasjonalt 
kjent, forteller Line. – Det 
var derfor en ganske spesi-
ell følelse å se oppsetningen i 
Trondheim, og se hvor popu-
lær denne oppsetningen ble 
også her.

Kunsthistorie, drama, teater 
og medievitenskap

I 1995 ble Lines mor såpass 
alvorlig syk at hun valgte å 
dra hjem fra New York for å 
være i nærheten av henne. 
Denne prioriteringen valg-
te hun å følge helt fram til 
morens bortgang i fjor. – Det 
var riktig og viktig for meg 
å prioritere mamma i disse 
årene, sier Line.  Etter at hun 
kom hjem igjen til Trøndelag 
valgte hun utdannelse innen 
kunsthistorie, drama og teater. 
Medievitenskap har hun også 
tatt med seg, og har så vidt 
luktet litt på journalistyrket 
også. Selv om hun har en allsi-
dig bakgrunn er det vel drama 
og teater som ligger hennes 
hjerte nærmest, og det var det-
te engasjementet som brakte 
henne tilbake til Rennebu.

Trosopplæring – ”Størst av 
alt”

- Det var en venninne som 
tipset meg om den ledige stil-
lingen innen trosopplæring i 
Rennebu, og mente det ville 
være midt i blinken for meg, 
forteller Line. – Akkurat nå 
holder jeg på med videre-
utdanning i pedagogikk i 
Trondheim, og jeg fant ut at 
det kunne kombineres med 
et engasjement i Rennebu. 
Fra 1. september var hun på 
plass ved menighetskontoret, 
og ifølge henne selv har hun 
stortrivdes fra første dag! – Det 
er artig å komme tilbake til en 
plass jeg har vært mye på ferie, 

og jeg har i løpet av høsten 
stiftet bekjentskap med mange 
trivelige folk, forteller hun. – 
Foreløpig går engasjementet 
mitt fram til jul, og situasjonen 
for neste år er enda litt uav-
klart. Skulle det åpne seg en 
mulighet, vil jeg imidlertid bli 
glad for å fortsette arbeidet her 
i Rennebu, smiler hun.

Lys Våken, Kul Tro og 
Konfirmasjonsleir

I løpet av denne høsten 
har Line fått med seg mye av 
arbeidet menigheten har ret-
tet mot barn og unge. – Det 
vi arbeider mest med akkurat 
nå er prosjektet Lys Våken, 
et våkedøgn i kirka for 11-12 
åringene, der vi skal være lys 
våkne for oss selv og Gud, 
forteller Line. Dette skal skje 
4. – 5. desember, og bare et 
par dager etterpå er det klart 
for Kul Tro i Innset kirke. – Vi 
har vært så heldige å få til et 

samarbeid med kulturskolen i 
Rennebu, slik at årets julekon-
sert blir et Kul Tro prosjekt, 
med både dans, dramatiserin-
ger og flott musikk, forteller 
Line engasjert. – Jeg er veldig 
imponert over kulturskolen 
i Rennebu, her er det mange 
flinke unger, så juleforestil-
lingen kommer til å bli kjem-
pebra! Konfirmasjonsleir har 
Line også fått med seg i løpet 
av denne høsten. Også dette 
var en flott opplevelse. 

— Det er veldig mange tri-
velige ungdommer,  som det 
skulle vært kjekt å følge videre 
gjennom konfirmasjonsforbe-
redelsene, sier hun.

Rolig og tradisjonell jule-
feiring

Det kristne budskapet står 
sentralt i Lines julefeiring, 
sammen med gode tradisjo-
ner, baking, vasking og etter-
tanke i adventstiden. – Det blir 

Tilbake til røttene
Det er vel kanskje å ta litt hardt i og si at vikar i 
trosopplæring i Rennebu, Line Mjøen, har 
kommet tilbake til røttene, men det er i alle fall 
et faktum at hun tilbrakte sine 3-4 første leveår i 
Buveien på Berkåk. 

en rolig julaften med brødrene 
mine i Trondheim, vi tenner lys 
på graven til mor, og så er det 
selvfølgelig tradisjonelt med 
god julemat, julesanger, gaver 
og trivelig samvær, forteller 
Line. I romjula skal hun også 
arbeide litt på et bokollektiv i 
Stjørdal. – Jeg har tilbudt meg 
å jobbe, slik at de som er fami-
lisert heller kan få fri til å være 
sammen med dem, sier Line. 
En annen sterk tradisjon for 
Line i forbindelse med julen, 
har vært å donere penger til 
Fretex, Bymisjonen, Blå Kors 
eller lignende organisasjoner 
som representerer nestekjær-
lighet både i teori og praksis. 
– Dette er viktig for meg, og 
nestekjærligheten synes jeg er 
det aller fineste med hele jule-
budskapet, avslutter Line.

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold



Rennebu Nytt26

ønsker alle 
ei god jul og 
et godt nytt år!

Din transportør

Gule priser

Takk og PRIX 

for Gule priser
Berkåk, 
tlf 72 42 72 10

hverdager 8 - 22 
lørdag 9 - 20

Ønsker alle våre kunder en riktig god og fredelig jul.

Vi i SpareBank 1 SMN i Rennebu og Oppdal ønsker 
alle kunder en riktig god jul og et godt nyttår.

Nye og kjente kunder ønskes velkommen innom 
for en prat om økonomi - sparing, fi nansiering og 
forsikring. 

Du kan også ringe oss på tlf. 07300

God jul!

Gryteklart pinnekjøtt  
8800

 pr. kg

(holmens 1kg fryst)  

Enghav lutefisk (1kg fryst) pr pk  1890
 pr. kg

Medlemskupp  

6pk Claustaler classic/santa 2190
 +pant

Lambi tørk
4pk mønstret 

2300
 

Coop blå 
kaffe
500 gr filtermalt 

2300
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Nye avtaler om Post i Butikk
Post i Butikk på Berkåk vil innen 1. juli 2011 bli flyttet fra Mix Berkåk til COOP Prix Berkåk. Dette er et 

resultat av tildeling etter konkurranseutsetting av Posten Norge AS sine avtaler for drift av Post i Butikk. 
Avtalen gjelder i tre år med virkning fra 1. juli 2011, med opsjon på inntil to år.

Posten melder at i underkant av ti prosent av dagens Post i Butikk innen 1. juli neste år skal flyttes til nye 
butikker. Sammen med hver enkelt butikk vil Posten sørge for at posttilbudet og servicen til kundene blir godt 
ivaretatt både i flytteperioden og i de nye butikkene som overtar.  Drift av Post i Butikk er vurdert til å være 
en anskaffelse omfattet av ”Lov om offentlig anskaffelse”. Det følger av dette at alle avtaler om drift måtte 
sies opp og reforhandles. Når Posten nå skifter samarbeidspartner for 120 Post i Butikk, er derfor ikke dette et 
uttrykk for at vi er misfornøyd med disse butikkene, men et resultat av en åpen konkurranse.

Baker havrekjeks 
til firrijulsåpent

Olaug Reitås viser Magnus Lygre hvor langt innover margarinen han skal skjære for å få 200 gram. 
Anna Dalshaug, Nora Stene og Eivind Haugen følger spent med.

I Havrens år pas-
ser det å bake havrekjeks. 
Spesielt når en får hjelp av 
Bygdekvinnelaget.

På Voll skole hadde 5. 
-7. klasse bakedag sammen 
med Olaug Reitås, Anne 
Helene Kvam og Målfrid 
Herrem fra Bygdekvinnelaget. 
Havrekjeksene som ble bakt 
skal selges på Firrijulsåpent 
ved skolen den 11. desember. 
Da går det tradisjonelle arran-
gementet av stabelen, og det 
er første gang Voll skole med 
FAU er med som arrangør 
sammen med Voll grendalag. 

Smakte fortreffelig
Bakinga gikk med liv og 

lyst, selv om kjevlinga kun-
ne være en liten utfordring. 
Stabelen med ferdigstekte 
havrekjeks vokste raskt, og 
RNs utsendte kan bekrefte at 
kjeksene hadde en fortreffelig 

smak.
Skolen har ved flere anled-

ninger hatt samarbeid med 
Bygdekvinnelaget, og lærer 
Åse Marie Næss er som regel 
primus motor for slike aktivi-
teter.

100 kilo med grøt
— Kjeksbakinga fun-

gerer som en slags elevbe-
drift, og den skal vi selge på 
Firrijulsåpent, forteller rektor 
Heidi Reitås Sæther. Skolen 
vil ha åpen skole denne dagen, 
og foruten salg av havrekjeks, 
vil elevene invitere publikum 
med på aktiviteter i juleverk-
stedet, juleleker, julesanger 
og julefortellinger. Litt innøvd 
underholdning blir det også 
innimellom. Det vil bli salg 
av både risengrynsgrøt, kaf-
fe, gløgg og pepperkaker, og 
Heidi forteller at det er bestilt 
over 100 kilo med grøt.

— Denne dagen er et prø-
veprosjekt for oss ved skolen, 
og den avløser juletrefesten vi 
har hatt tidligere. 

Julegaver?
Leder i Voll grendalag, 

Rune Jerpstad, forteller at 
denne dagen samkjøres med 
skolen, og blir dermed en litt 
annen Firrijulsåpent enn før. I 
starten var arrangementet ved 
Gammel-Bua, men de senere 
åra har det vært i gymsalen i 
skolen. Her vil det bli salg fra 
flere produsenter med for-
skjellig varesortiment - både 
til egennytte og som julegaver. 
Det blir hestekjøring og lodd-
salg.

Av Dagfinn Vold

Christiane Richter følger spent med i bakgrunnen når Målfrid Herrem 
tar ut det første bakebrettet med havrekjeks.

Emil Jerpstad, Anita Øverland og Anne Haugen Olsen får hjelp av  
Anne Helene Kvam til å helle oppi smeltet margarin.
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Siste nummer av Arkitekt-
nytt har tettstedsutvikling 
som tema, og i den forbin-
delse er er Torget i Rennebu 
omtalt som et godt eksempel 
på stedsutvikling i BLEST-
programmet. Vi sakser fra 
artikkelen i Arkitektnytt, 
skrevet av Jan Carlsen:

Hvis ikke tettstedsutviklin-
gen blir et offentlig anliggende, 
overlates det hele til private 
aktører, og da er sannsynlig-
heten for at man får en mini-
mumsløsning ganske stor, understreker Tor 
Medalen. I følge Medalen viser generelle erfaringer med BLEST at 
privat sektor sjelden tenker helhetlig, fordi hver utbygger fokuserer 
på eget prosjekt.

Medalen trekker fram flere vellykkede steder, men framhever 
opprustingen av torget i Rennebu. 

— Prosjektet var preget av en fornuftig bruk av eksterne råd-
givere, god prosjektledelse ved en landskapsarkitekt, bruken av 
stedlige materialer og ikke minst den økonomiske støtten fra lokalt 
næringsliv, sier Medalen.
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Mange framover-
lente personer i 
Rennebu
Statssekretær Hege Solbakken redegjorde for 
årsaken til at departementet tildelte 900.000 
kroner over tre år av de såkalte bolystmidlene til 
Rennebu 3000. I Kommunal- og regionaldeparte-
mentet har vi merket oss at Rennebu har ildsjeler 
som er på hugget, det er mange framoverlente 
personer i kommunen, sa hun.

Det var over 250 søkere til 
midlene, og til slutt fant depar-
tementet ut å ville støtte 35 
av disse. Dette gjelder både 
regionale og lokale prosjekt. 
Rennebu 3000 tør å satse og 
samarbeidet med kommunen 
er noe vi her har merket oss. 
At kommunen viser såpass til 
innsats og er konkrete, er vik-
tig. Dette er noe flere kan ta 
lærdom av, tør man ikke satse, 
får man heller ikke resultater, 
sa Solbakken.

For å få økt bosetting er til-
gang til arbeid naturligvis en 
av de viktigste kriterier. Her er 
det et faktum at veksten i sys-
selsettingen er større dess stør-
re arbeidsmarkedsregionen er. 
Utfordringen for kommuner 
som Rennebu er at veksten i 
stor grad kommer i storbyre-
gionen. Statlige virksomheter 
konsentrerer sine fagmiljø, og 
rekruttering til kompetanse-

arbeidsplasser i regionene blir 
vanskeliggjort. Statssekretær 
Solbakken er helt enig i at det 
er for mye ”seminarisering” 
i Norge i dag, og var ganske 
tydelig på at regjeringen vil gå 
mere direkte på kommunene 
i framtida. På spørsmål om 
hvordan hun sammenlignet 
Rennebu i forhold til andre 
kommuner som har fått til-
skudd gjennom bolyst, svarte 
statssekretæren at departe-
mentet har merket seg satsin-
gen på de unge, og at mange 
av tiltakene er veldig konkrete. 
Veldig bra, sa hun. På spørs-
målet om eventuelle kom-
munesammenslåinger, mente 
Solbakken at dette er et spørs-
mål som kommunene selv må 
få bestemme. Det er dere som 
ser hva som er til det beste for 
dere, dette må derfor være et 
lokalt spørsmål. Poenget er å 
gi folket muligheten til å leve 

livet der de selv vil. Legger 
en til rette med eksempelvis 
fibernett, et godt utbygd sko-
letilbud etc., har distriktene 
gode sjanser for å overleve, sa 
Solbakken. Representanten fra 
departementet var svært for-
nøyd med besøket i Rennebu 
og avsluttet med ordene ”stau 
pau” på klingende vestlands-
dialekt (hun er fra Austevoll i 
Hordaland) og et bredt smil.

Solbakken var også impo-
nert over hvordan det gamle 
og dårlig vedlikeholdte torget 
er blitt forvandlet til en perle 
og en møteplass for innbyg-
gerne. Her kan vi tilføye at 
måten torget på Berkåk er blitt 
utformet på, har vakt såpass 
stor interesse i fagmiljøer, at 
det er omtale fra torget i sis-
te nummer av Arkitektnytt. 
Fagtidsskriftet spanderer sågar 
bilde fra torget på førstesiden.

Av Jan Inge Flå

Statssekretær Hege Solbakken i Kommunal- og regionaldepartementet kom på småbarnstreff på Frivilligsentralen og delte ut smukker med påtrykket ”Rennebu 3000”. Rundt 25 
småbarnsmødre med sine barn var innom Frivilligsentralen denne dagen.

Merel Gobbens koser seg med sin nye Rennebu 3000-smukke.
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Flyttet hjem til Gunnesgrenda
Jakob Gunnes har tatt 
over hjemgården og 
flyttet i sommer til-
bake til Gunnesgrenda 
sammen med familien.

Kona Sigrid (Hamre 
Gunnes) kommer opprinnelig 
fra Måløy, og hun forteller at 
de brukte god tid på å bestem-
me seg. 

— Det ble luftet av mine 
svigerforeldre før det var 
aktuelt å ta over. Dermed 
fikk tanken modnes, før vi 
bestemte oss for å flytte til 
Gunnesgrenda og ta over går-
den. Og så langt har vi abso-
lutt ikke angret. sier Sigrid.

— Jeg har bestandig trivdes 
her, så for meg var nok valget 
enklere, skyter Jakob inn.

De siste årene har de bodd 
på Byåsen, og Sigrid har arbei-
det ved St. Olavs som radio-
graf og Jakob som revisor i 
firmaet BDO. Før de ble et par, 
bodde de i Ila begge to, men 
det var på Oppdal i skiheisen 
de møttes. 

Norgesmester
Jakob er som kjent en habil 

skiløper, og ble Norgesmester 
i kombinert sprint i 1999. Nå 
er det ti år siden han har prøvd 
hoppskiene, men han savner 
for så vidt ikke det aktive skili-
vet med rundt 160 reisedøgn i 
året. — Men jeg var priviligert 
som fikk oppleve denne aktive 
perioden, sier Jakob. 

— Nå kan vi nyte skiturene 
sammen, og Rennebu har rike 
muligheter til både toppturer 
og turer i oppkjørte løyper, sier 
Jakob. 

 — Jeg har vel gått like mye 
på ski i hele mitt liv som Jakob 
gjorde på ei uke i sin aktive 
periode, skyter Sigrid inn.

Overtatt gården
Jakob og Sigrid tok over 

gården fra siste årsskiftet. De 
trives fortsatt godt med valget, 
og det at flere andre i samme 
alder også har valgt å flytte 
tilbake gjorde valget enklere. 
Dessuten er det ikke så lang 
vei til Trondheim for å besøke 
venner de har der.

Sigrid innrømmer at hun 
savner sjøen litt, men veien 
ut til Måløy er også overkom-
melig når trangen til å kjenne 
saltvann i neseborene blir for 
stor. 

Da det ble bestemt at de 
skulle ta over gården, begynte 
Kari Hanna og Gunnar å byg-
ge kårhus ved siden av gården.  
Da de var inne i kårhuset star-
tet oppussingen av låna. Den 
er ennå ikke ferdig, men de 
har kommet så langt at de flyt-
tet inn i løpet av juli i år. 

Sigrid og Jakob har tre 

barn - eldstebror Sivert og 
tvillingene  Ivar og Sondre. 
De synes det er luksus å ha 
bestemor og bestefar i nærhe-
ten. Samkvemet mellom gene-
rasjonene er godt, noe som 
bidrar til at trivselen bare blir 
bedre.

Driver med korn
— Fjøset begynte å bli ned-

slitt, så vi måtte ta et valg på 
hvordan vi ville drive gården. 
Da vi begge har andre yrker, 
fant vi ut at det beste var å 
drive gården videre med korn-
produksjon, forteller Jakob. 

Ellers har gården plan-
tet en del juletrær, og disse er 
det Kari Hanna som har mest 
ansvar for.

Permisjon og pendling
Sigrid har for tiden permi-

sjon fra jobben som radiograf 
ved St. Olav. I stedet studerer 
hun pedagogikk med tanke 
på at hun i stedet kan fortsette 
som lærer.

Revisorfirmaet BDO, der 
Jakob arbeider, har kontor i 
flere norske byer. Han har for 
det meste utgangspunkt for 
arbeidsdagene i Oppdal. Èn til 
to dager i uka pendler han inn 
til kontoret i Trondheim.

– Jeg har også noen bedrif-
ter her i Rennebu, men tar 
gjerne i mot flere, smiler Jakob.

Jul i Gunnesgrenda
Familien har tidligere også 

feiret jul på Jærom, som går-
den heter. Jula i år blir dermed 

ikke den store overgangen, sjøl 
om det blir i eget hus. 

Jakob er oppvokst med 
lutefisk til julekvelds, men det 

Ivar, Sivert og Sondre har funnet seg godt tilrette i sin nye tilværelse på gården i Gunnesgrenda.

Familien Hamre Gunnes trives godt på Jærom i Gunnesgrenda: Sivert, Jakob, Sigrid med Sondre og Ivar i fanget.

har etterhvert blitt naturlig 
med pinnekjøtt. Men lutefis-
ken blir det på lille juleaften.

Av Dagfinn Vold
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www.torslaft.no

Tradisjonell handlaft 
Hellaft/Stavlaft
Tilbygg, 
restaurering etc

Vi ønsker 
alle våre kunder og 

forretningsforbindelser 
en riktig god jul 
og godt nyttår.

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

Det viktigste er følelsen 
du sitter  igjen med...

Bygg varige verdier

Vi ønsker alle 
våre forbindelser

ei god jul og
ett godt nytt år

Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Vann og energibrønner

Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

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

Etablert 1989

Rørlegger/avd.lager ved Mærk bru
- mellom Jerpstad og Berkåk
Oddvar Lien: 901 64 232 

Ønsker alle våre forbindelser og samarbeidspartnere 
God Jul og Godt Nyttår!
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RNs Jule-X

Navn:     Adresse:

Send kryssordet til Rennebu Nytt, c/o Mediaprofil as, Berkåk 7391 Rennebu innen 11. januar 2011.

Tre med riktig løsning får tilsendt Rennebu kommune-pins og Flax-lodd. 
Vinnerne blir offentliggjort i neste hyttedistribusjon - påskenummeret 2011.
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Stein Mjøen i Nerskogen løypeforening 
forteller at det blir oppkjørte løyper på vanlig måte 
også i vinter. Det vil si en vel to mil lang løype 
fra nord til sør, nærmere bestemt fra Bløtslette 
til Skarbakken. Det vil også bli kjørt opp ei sløy-
fe på ca. tre kilometer innover mot Skrikdalen 
og Minnilldalsmyrene. Det meste av løypenet-
tet vil bli kjørt opp med hjelp av løypemaskin, 
forteller Stein. Det er også planlagt å koble løy-
penettet på rennebusida sammen med løypene 
fra Oppdal. Sammenkoblingen skjer naturlig 
nok ved Skarvatnet/Gjevillvatnet, og vil si at det 
totalt vil bli oppkjørt over 10 mil med løyper i 
Nerskogsområdet denne vinteren. Det vil bli god 
anledning for alle de som ferdes i området til å ta 
turen ut på ski, det være seg i jula og ellers i løpet 
av vinteren. Stein Mjøen i Nerskogen løypefore-
ning ber oss informere om at foreninga nå utar-
beider nye nettsider. Her vil det bli link til innbeta-
lingsside for løypekjøringen. Dette tilbudet koster 
nemlig en god del penger, og det er derfor viktig 
at du også gir ditt bidrag slik at dette tilbudet kan 
opprettholdes og videreutvikles. I den store hyt-
teundersøkelsen fra 2009 kom det for øvrig fram 
at oppkjørte skiløyper er den tjenesten hytteeierne 
vektlegger som aller viktigst i kommunen vår.

Entusiastene i skigruppa i Rennebu idretts-
lag vil også denne vinteren sørge for velprepa-
rerte løyper i Berkåks- området. Oddvar Myrmo 
forteller at skigruppa nå har lagt planen for opp-
kjøring av løypene for vinteren. Under forutset-
ning av at det blir nok snø, hvilket vi for så vidt 
regner med går i orden etter hvert, vil det bli flere 
traseer å velge mellom i jule- og nyttårs helgen. 
Aunrøa, Bredalen/Litjrunden vil bli oppkjørt dag-
lig, det samme gjelder Burennet hvis det er behov 
for det. Også på østsida, mot Skaumsjøen, vil det 
bli kjørt daglig hvis forholdene tilsier det, opplyser 
skigruppa. Unntaket for all slik kjøring er 1. jule-

dag, dette i henhold til lov om motorisert ferdsel i 
utmark. 

Løypegjengen sørger for optimale spor gjennom 
hele vinteren. Det kjøres spor hver dag, til glede for 
de aktive og alle vi andre som er mer eller mindre 
hyppige på ferde ute i skiløypene. Også for skigrup-
pa medfører denne tjenesten store utgifter, så for å 
sikre at de flotte løypene ligger der og venter på deg, 
nær sagt døgnet rundt, er det ytterst kjærkomment 
at du bidrar. Det ligger lapper med kontonummer i 
trimkassene, ellers kan du gå inn på hjemmesidene 
til Rennebu idrettslag. Og for sikkerhets skyld; kon-
tonummeret til løypekjøring er 4227.11.07441.

Innset Idrettslag står på ingen måte noe tilbake 
fra sine kolleger på Berkåk, og sørger for godt pre-
parerte løyper hver vinter. Løypene går i forskjel-
lige traséer og for å være sikker på å få med deg alle 
mulighetene, henvises det til løypekartet du finner 
på Rennebu kommune sine hjemmesider. Grovt sett 
kan en si at løypene går fra byggefeltet på Ulsberg 
og sørover til Innsets gamle idrettsplass. Fra lys-
løypa går det også løype opp til Eggasetra, forbi 
Damtjønna og ned til Innset kirke. Fra Innset kirke 
går det oppkjørte skispor til Øyasetra, herfra svin-
ger sporet nedover mot Nåverdalen. Jon Austberg 
forteller at de nå disponerer nytt prepareringsut-
styr, noe som skulle tilsi at løypene blir minst like 
velpreparerte i vinter som de har vært de senere år. 
Naturligvis under forutsetning av at det kommer til-
strekkelig med hvit nedbør fra oven, det har vært litt 
ymse med den slags de senere åra. 

For nærmere opplysninger om oppkjørte 
skiløyper i området Ulsberg/Innset anbefaler vi 
altså å gå inn på hjemmesiden til Rennebu kom-
mune.

Av Jan Inge Flå

Er du heldig kan du kanskje 
opplevele å møte Mikkel Rev ved 
skiløypa. Foto: Dagfinn Vold

Lyset midtvinters setter en 
ekstra spiss på skituren. 
Foto: Dagfinn Vold

Oppkjørte skiløyper i jula
I skrivende stund er det 
knapt nok tilstrekkelig 
med snø til at det går 
an å kjøre opp skispor. 
Men det bruker som 
regel å ordne seg med 
den biten også, til stor 
glede for alle som liker 
å spenne på seg skia 
for å ta seg en trenings- 
eller trimtur i vår vakre 
natur.
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Motorferdsel i utmark:
SONER FOR LEIEKJØRING I RENNEBU KOMMUNE 2009-2014

Grindal

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

Vedtatte planer

Reguleringsplan Mjuken, mindre endring og 
tomtedeling
Kommunestyret godkjente i møte 11.11.10 
mindre endring av reguleringsplan Mjuken, i 
henhold til Plan- og bygningslovens § 12-14.

41/3 - Reguleringsplan for Nerskogen 
hyttegrend
Kommunestyret godkjente i møte 11.11.10 
reguleringsplan for Nerskogen hyttegrend, i 
henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12. 

98/3 - Reguleringsplan for Langklopp 
fjellgård
Kommunestyret godkjente i møte 11.11.10, 
i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12 
reguleringsplan for fritids- og boligbyggelse 
Langklopp Fjellgård. 

Reguleringsplan for Kvenndalen steinbrudd 
og masseuttak
Kommunestyret godkjente i møte 11.11.10 
reguleringsplan for Kvenndalen steinbrudd 
og masseuttak, i henhold til Plan- og byg-
ningslovens § 12-12.

84/4 - Reguleringsplan for Nylykkja hyttefelt
Kommunestyret godkjente i møte 11.11.10 
reguleringsplan for Nylykkja i henhold til 
Plan- og bygningslovens § 12-12.

Viser til fullstendig vedtak og plan på 
kommunens hjemmeside 
www.rennebu.kommune.no .
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra 
kunngjøringsdato.
Krav om erstatning for tap i forbindelse med 
reguleringsplanen framsettes for Rennebu 
kommune innen 3 år fra denne kunngjøring.

- Rådmannen

Formannskapets forslag 
til budsjett for 2011 
og forslag til nye gebyrregulativer legges 
ut til offentlig ettersyn ved Servicetorget og 
biblioteket på Berkåk fra torsdag 2. desember 
2010. 
Kommunestyret behandler sakene i møte den 
16. desember.

- Rådmannen

Ledig omsorgsleilighet
Hjemmebaserte tjenester har ledig leilighet 
i omsorgsboligen på Berkåk.
Leiligheten er på ca. 47m² + bod.
Husleie er på kr. 4-035,-  + strøm.
Det kan søkes om bostøtte.

Nærmere opplysninger og søknadsskjema 
fåes ved henvendelse til
Hjemmebaserte tjenester, 
tlf 72 40 25 05, 72 40 25 30. 
Søknad sendes: Rennebu kommune, 
Hjemmebaserte tjenester, 7391 Rennebu.
Søknadsfrist: 10.12.10

Oversikt over leiekjørere snøscooter 
for vintersesongen 2010/2011

Motorferdsel i utmark – bruk av leiekjørere snøscooter.
Bestemmelsen om leiekjøring er en sentral bestemmelse i 
motorferdselloven. Det er fra sentrale miljøvernmyndigheter 
et ønske at ved motorferdsel i utmark  skal 
leiekjørere i størst mulig utstrekning benyttes. 
For å redusere kjøringen, bør nødvendig 
transport med snøscooter i størst mulig 
utstrekning skje som leiekjøring. 

Rennebu kommune er oppdelt i 8 soner 
for leiekjøring. 
Det er for perioden 2009 – 2014 godkjent 
47 leiekjørere, alle sonene har god dekning. 

En leiekjører kan ta på seg oppdrag som: 
•  transport mellom bilveg og hytte. (Det er her ikke stilt nærmere detaljkrav 
 med hensyn til avstand mellom bilveg og hytte, eller hva slags type transport 
 det må gjelde.) 
•  tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag 
•  transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse
•  transport for massemedia på reportasjeoppdrag 
•  transport av funksjonshemmede 
•  transport av ved 
•  transport etter dispensasjon gitt av kommunen.

Ved spørsmål kan Rennebu kommune, Enhet for landbruk og miljø kontaktes på tlf 72 42 81 00
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Bruktbilsalg
Merke                             Årsmod/regår Motor Farge KM Salgspris
Case 988 Gravemaskin  1998 Diesel Gul 114000 t 250000
Toyota Hi Ace 4x4 2008 D-4D Sølv 69000 205000
Toyota Hi Ace 4x4 2006 D-4D Blå 101000 165000
Volvo EC 45 Gravemaskin  2001 D Gul 3200 150000
Ford Mondeo stv 2001 25,0 Tdi Blå 109000 110000
Ford Mondeo stv 2001 2,0 aut Sølv 170000 85000
Valtra 6550 laster 2004  Blå 4500 t 285000
Toyota Hi Lux D-4D 2004 D-4D Hvit 120000 145000
Toyota Hi Ace 4x4 2005 D-4D      Grønn 185000 149000
Toyota Hiace 2007 D-4D  Hvit 19000 145000
Valtra N111 Q 55 Laster  2007 4x4 Sølv 1500 T 415000
Valtra M120 Q55 Laster  2005 4x4 Sølv 2880 T 375000
Valtra M130 Q 65 Laster 2006 4x4 Grønn 3819 T 405000
Suzuki XL 7 2004 2,0 TDI Svart 71000 225000
VW Touran 2007 1,9 tdi Grå 53000 155000
Peugeot 406 Stv 2000 2,0 Hdi Sølv 172000 69000
Toyota Corolla 2005 D-4D Blå 35000 169000
VW Touran 2007 1,9 Tdi Sølv 60000 148000
VW Caravelle, 8 seter 2004  2,5 TDI Svart 140000 285000
VW caravelle 2001 2,5 tdi Svart 270000 1650000
VW Caravelle 1996 2,4 D Blå  300000 38000
Daihatsu Terios SX 2007 1,5 Svart 55000 211000
Mazda 6 stv 2006 2,0 TD Blå 203000 69000
Audi A 4 stv Qattro 2004 1,9 TDI Sølv 239000 165000
Toyota Carina stv 1995 1,6 Blå 256000 28000
Mitsubishi L 300 4x4 lang 1995 2,5 TD Hvit 298000 38000

2512 Kvikne - Tlf 952 88 834/913 23 319

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

Førjulskveld hosBirka 
Håndverksglede med papir og ull

Hjertelig velkommen!

Kl. 17.00 Dørene åpner
Håndverksaktiviteter for alle som har lyst til 
å prøve! Psaligrafi (papirklipp) med Karen 
Bit Vejle, og strikking av julekuler og toving 
ved Rennebu Husflidslag. 
Salg av produkter fra:

•	 BIT – Karen Bit Vejle - psaligrafi
•	 Ullform - toving
•	 Heidi Nygård - gyllenlær
•	 Hognamat
•	 Knausen Lysstøperi
•	 Gro`s keramikk
•	 Kråkeslottet - strikkaprodukter
•	 T. Elmenhorst støp og design - 

smykker 

-Salg av ”Fredriks julesuppe”, kaffe og 
kaker fra Soknedal bakeri og konditori, 
i 2.etasje
-Stemningsfull underholdning ved Rennebu 
kulturskole

18.00 Bli kjent med BIT – Karen Bit Vejle 
Presentasjon av Karen Bit Vejle, psaligraf 
= papirklippkunstner, som er månedens 
håndverker hos Birka i desember

19.30 Vi trekker gevinster i gratis-
lotteriet. Alle som kommer får et lodd! 

Birkabygget 9.desember, kl 17 - 20

i lokalene hos Frua Spa 
(tidligere Byggmakker)

Åpent hver onsdag
Ta med håndduk!

Ring for timebestilling  

Mob 913 43 836

Helse er helhet – senk skuldrene hos meg.

– en oase på fjellet

Introtilbud:
45 min rygg- og nakkemassasje kr 300,-
60  min Sjokolademassasje kr 400,-

Gi gavekort til noendu er glad i!

Åpningstider:
Man 12-19
Ons 12-20
Søn 15-20
Tove Solem Helgemo
tlf 922 83 592

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!



Velkommen te

FIRRIJULSÅPENT
på Voll skole lørdag 11.desember kl 11.00 – 14.00
 
Det blir salg av julebakst, julekort og andre nyttige ting. Både 
elevene og andre selger varer du trenger til jul.
 
Elevene inviterer også publikum med på aktiviteter i juleverk-
stedet, og til juleleker, julesanger og julefortellinger. Litt innøvd 
underholdning blir det også innimellom.
 
I tillegg blir det salg av risengrynsgrøt, kaffe og kaker, gløgg og 
pepperkaker. Det blir hestekjøring og loddsalg.
Vel møtt til julestemning på Voll
 
Arr: FAU Voll skole og Voll grendalag

Julekonserten 2010
Berkåk samfunnshus fredag 17. des. kl. 19.30
Aktører: Kor og korps fra bygda.
Ord for kvelden: Randi Olise Hoel
Inng: Voksne kr 150 – barn kr 50.
Arr: Rennebu Songkor

Husk Julebord!
Husk julebord, med god julemat fra Stensås,
fredag 10. des. kl. 19.30 i Samfunnshuset, Berkåk. 
Musikkskolen, og Arne Rees trio kommer.
Velkommen! - Styret

 
LHL Rennebu

Lokalhistorias betydning for lokalsamfunnet
Jutulstuggu 9. desember kl 19.30
Arne Lundaløkk presenterer årets skrift fra historielaget og
Dagfinn Vold boka 100 år med Rennebukraft.
Audun Eftedal snakker om lokalhistorias betyding for lokalsam-
funnet.
Salg av kaffe og hyllkake. Gratis inngang.
Arr: Frivilligsentralen og Historielaget

Sesongavslutning 
for alle spillere (født 1999 og eldre), 
trenere, lagleder og foreldre/foresatte i Berkåk 
Samfunnshus søndag 5.12.2010 kl. 17.00. 
Vi får besøk av Jo Sondre Aas og Ivar Skjerve. 
Vel møtt. Hilsen Rennebu IL Fotball

1,1 mål hyttetomt i nydelige omgivelser i Innerdalen selges. 
Ligger ca 250 m fra Innerdalsveien. Kr 95.000,-
Ring 909 30 013 for nærmere opplysninger.

Tusen takk til alle som gledet meg med gaver, blomster og 
hilsninger på 60-årsdagen min. 
En spesiell takk til mann og barn som ordnet selskap.
- Anne Marie Nyhus

Solariumseng med ansiktssol selges billig. 470 57 923.

BURENNET 2011
Søndag 13. mars kl 11.00

Turrenn på 28 km som arrangeres for 33. gang. 
Start og mål på Rennebu skistadion på Berkåk. 
Spurtpremier og lagspremie til største klubb.
For mer informasjon se www.rennebu-il.no

35kunngjøringer

Dette skjer i Rennebu
02.12. Mottak av klær Refshus skole 15.00-18.00
03.12. Julebasar Rennebu Skolekorps Rennebuhallen 18.00
 Musikk, åresalg, kaffe og kaker
04.12. RNF Julebord Rennebuhallen 19.00
07.12. Formiddagstreff Omsorgsbolig 11.00
07.12. Juleforestilling Innset Kirke 18.30
 Elever i Kulturskolen
08.12. Formiddagstreff Menighetshuset 11.00
09.12. BIRKA-kveld Birkabygget 17.00-20.00
 Salgsutstilling, underholdning, kaffesalg
09.12. Lokalhistorias betydning i lokalsamfunnet - Jutulstuggu 19.30
10.12. Adventstreff på Arbeidssenteret  10.00-14.00
 Salg av julevarer, underholdning, kaffesalg
11.12. Julebord Pensjonistforeninga Samfunnshuset 13.00
14.12. Salgsmesse elevbedrifter Frivilligsentralen 12.00 - 14.30
15.12. Salgsmesse elevbedrifter Frivilligsentralen 09.00 - 14.30
16.12. Formiddagstreff Staure, Voll 11.00
17.12. Julekonsert m/ kor og korps Samfunnshuset 19.30
18.12. Håndballkamper i Rennebuhallen:
 J12  Rennebu – Melhus / Gimse 2  15.00
 G10 Rennebu – Melhus / Gimse 2  16.00
 J14  Rennebu – Alvdal / Folldal  17.00

Rennebu Husflidslag har åpent hus i Elverhøy (Joveien 4) mandager kl. 18.00-21.00
Rennebu Skolekorps har øvelse i samfunnshuset hver torsdag kl. 18.00-20.00
Rennebu Mannskor har øvelse på Berkåk skole hver tirsdag kl. 19.30-22.00
Rennebu Songkor har øvelse på Voll skole hver onsdag kl. 19.30-22.00
Rennebu Musikkorps har øvelse onsdager kl. 19.30-21.30 
Hørselshjelp på Frivilligsentralen første torsdag i måneden kl. 10.00-12.00
Rennebu Skytterlag har treningsskyting på innendørsbanen tirsdager kl. 17.00 og 
torsdager kl. 18-20
Spinning alle hverdager, for timeplan se www.oppspinn.net
Frisktrim i Rennebuhallen onsdager kl. 10.30-11.30
Step i Rennebuhallen torsdager 19.30-20.30

Trenger du skyss eller følge til et arrangement eller aktivitet, ring Frivilligsentralen 
tlf72 42 62 64

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

Du kan også lese 
Rennebu Nytt i pdf-utgave på 

www.rennebunytt.no

Staurstø på Nerskogen. Foto: Dagfinn Vold
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– rett rundt hjørnet

Tilbudet gjelder t.o.m 4. des

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

Søn 19. des 14-18
Man 20. – tors 23. des 8-22
Julaften 9-14
Romjula alle dager  9-18
Nyttårsaften 9-16

Ferdigstekt ribbe og
lutefisk i løsvekt til jul?
Vi tar imot bestilling

NYGRILLET KYLLING
Den Stolte Hane

En aktiv medspiller som har nett, kraft, installasjon og Euronics Berkåk

Åpningstider:
Man-tor 07.30-16.00
Fre 07.30-17.00  –  Lør 10.00-14.00

Lys i mørketida…

Belysning til
advent og jul
– staker, stjerner og bjeller.

Årets julekalender: 
Vi trekker daglig ut en vinner blant våre kunder 
som er innom butikken. Vinnerne blir kontaktet.

Vi holder stengt 30. november pga varetelling.


