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Rennebu består av mange levedyktige grendesamfunn
med mange aktiviteter. På bildet er familien Uv på Stamnan
på tur til Litjhøktjønna med skøytelek og mat.
Foto: Dagfinn Vold
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Sammenslåing
- eller ikke diskusjonen
er i gang ...
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i Rennebu, Jerpstad,
Kvikne og Soknedal.
Opplag dette nummer
4.700
Sendes ut til alle
hytteeiere i Rennebu
og på Kvikne i tillegg
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Byggesakskontoret

åpent
Mandag og fredag
kl 08.00 - 15.30
Tirsdag, onsdag,
torsdag
kl 12.00 - 15.00

NAV

Tlf. 55 55 33 33
Åpningstid
kl 10.00 - 15.00,
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Blir det kommunesammenslåing i Rennebu? Det kan
ingen svare på i dag. Men første fase i den såkalte kommunereformen er i alle fall godt i gang. Allerede er det
gjennomført fem folkemøter på like mange steder i kommunen; Nerskogen, Sandbrekka, Åshuset (Gisnåsen),
Berkåk og Innset. Til sammen har over to hundre av
Rennebus innbyggere deltatt på disse møtene. Alle
møtene var preget av stort engasjement. Diskusjonen
gikk livlig både i grupper og i plenum.
Hovedspørsmålene i møtene har dreid seg om i hvilken
geografisk retning vi tenker, dersom sammenslåing blir
aktuelt – hva er pluss og minus med de ulike alternativene? Som ventet var meningene delte og til en viss grad
farget av hvor i bygda man hører til. Det var derfor ingen
overraskelse å høre folket på Nerskogen framheve den
nære tilknytningen til Oppdal som viktig, og at mange av
de frammøtte på Sandbrekka og særlig Grindalsbyggene,
heller ønsket seg nedover dalen langs Orkla. At de som
derimot bor på Innset eller i Gisnåsen ikke ser en sammenslåing med Orkdal som særlig aktuell, er like forståelig. For de fleste som er bosatt i øvre del av bygda
vil E6-aksen Oppdal – Rennebu – Midtre Gauldal trolig
være den foretrukne retningen.
På møtene var også noen inne på muligheten av å dele
bygda om det skulle bære i ”feil” retning. Og under
møtet på Berkåk ble det fra enkelte også satt spørsmålstegn ved om det i det hele tatt kan være nødvendig å
slå Rennebu sammen med andre kommuner for å løse
utfordringene vi står overfor? Kan ikke Rennebu klare
seg godt ved å bli stående som egen kommune? - Vi deltar jo i mye interkommunalt samarbeid og har løst oppgavene godt hittil, ble det blant annet uttrykt.
At meningene spriker litt i flere retninger, skal være visst.
Og at spørsmålene som stilles, er mange. I dag kan man
jo spørre om vi i det hele tatt vil klare å bli enige om en
samlet konklusjon som bygda kan leve med? Det vil
tiden vise. Men jeg velger å se på dette som verdifullt
og et uttrykk for mangfold. Folkemøtene er til for at folk
skal få komme til orde. På den måten kommer også
mangfoldet i argumentasjonen til syne og politikerne vil

kunne få et bedre grunnlag for sine beslutninger senere.
Vi har fått svært positive tilbakemeldinger fra møtedeltakere på at vi bestemte oss for å holde folkemøter i grendene. Således blir terskelen for å ta ordet lavere og folket
får møte politikerne ansikt til ansikt og høre deres resonnementer. Tankene settes i sving og dialog skapes.
Forhåpentlig vil denne prosessen skape avklaringer
underveis, både om det er behov for å bli større som
kommune, og om hva som kan være den beste løsningen
både for bygda og regionen på lengre sikt. Kanskje vil vi
komme til at det avgjørende tross alt ikke er hvor kommunegrensene går, eller hvor hovedadministrasjonen i
kommunen holder til. Men at det viktigste for innbyggerne er at de kan kjenne seg trygge og får de tjenestene
de har krav på. Så vil de kunne fortsette å handle der de
har handlet før, eller delta i kulturtilbudene som før, selv
om de må krysse en kommunegrense eller to. Livet vil
nok gå videre.
Når tiden er moden har jeg tro på at vi skal klare å komme til en samlet konklusjon også i Rennebu, selv om det
spriker litt i dag. Så får vi prøve å respektere hverandre så
godt vi kan, uenighet til tross. Til sist tar jeg med en lun
replikk som kom fra den gode mann, innsetingen Kåre
Haugan, ved slutten av folkemøtet på Innset forleden.
Foranledningen var at jeg hadde nevnt sammenslåingen i 1964 og vist til at Innset krets den gang ble lagt til
Rennebu. Da jeg så skulle oppsummere møtet til slutt,
ble jeg avbrutt av Kåre. Han lurte på ”om det ikke var
blitt en feil i det jeg hadde framført?” Som han sa: ”Det
var vel omvendt?”. Dyrebar avslutning, spør du meg!

Status på planlagt utbygging av bredbåndog mobilforhold i deler av Rennebu
Siden valget av utbygger ble tatt i oktober, har
Telenor jobbet med detaljer og planer for utbyggingen blant annet med befaringer i området.
— I løpet av desember vil det bli sendt ut et informasjonsbrev som bygger på Telenor sine planer, og i januar planlegges et
informasjonsmøte med detaljert informasjon rundt utbyggingen,
sier rådgiver Trond Jære i Rennebu kommune. Jære sier videre
at det har tatt lengre tid enn antatt, men Telenor ønsker å få en
best mulig oversikt over omfang og detaljer før de informerer om
utbyggingen som forutsettes utført innen 2015.
God løsning
— Rennebu kommune er glade for det som ser ut som skal
bli en god løsning for deler av strekningen Flågrenda til Grindal.

Øvrige områder som ikke har eller får tilfredsstillende forbindelse
med dette prosjektet, vil vi jobbe videre med, sier Jære.

Bygdasenteret

Service, handel og informasjon
Hos Bygdasenteret på Berkåk merkes det også godt at det nærmer seg jul, og
daglig leder Merethe Fossum kan fortelle at de akkurat nå har ventelister på
vasketjenester.

Adventsstemning
Advent markerer forberedelser til juletiden, og det er en
gammel tradisjon å markere denne tiden ved å tenne lys
hver av de fire søndagene. Det er usikkert når denne tradisjonen ble innført, men en myte forteller om en tysk kvinne
som ville lage en kalender for sin funksjonshemmede sønn,
som gledet seg til jul. Hun fant opp adventsstaken og tente
lys for å telle ned til jul.
Vi tok turen ut og stilte noen spørsmål rundt adventstida:
1. Hva er det viktigste for deg og din familie i førjulstiden?
2. Baker du mye til jul og hva er din favoritt julebakst?
3. På hvilken måte handler du julegaver?
Monica Aspeggen, Berkåk
1. Det blir som regel litt travelt i førjulstida, men både baking og vasking hører med. Familien har en
tradisjon med å finne juletre ute i
skogen, og det skal vi gjøre i år
også. Selv gleder jeg meg til nissen
kommer på førjulsbesøk på arbeid.
Det er en hyggelig tradisjon at
nissen kommer med twist til alle
oss på kontoret.
2. Ja, jeg baker litt til jul, og det går mest i de tradisjonelle
julekakene. Pepperkaker er nok familiens favoritt. I tillegg
blir det en del hvetebakst, både brød og rundstykker er
godt å finne i fryseren i romjula.
3. Jeg synes det er trivelig både å gi gaver og få gaver selv.
Det er en hyggelig tradisjon, og i år har jeg handlet de
fleste julegavene på internett.

Merete Fossum ved Bygdasenteret har også julegaver i hyllene.
- Ja, det er tydelig at mange
vil ha det rent og trivelig til jul,
så vi har stor etterspørsel etter
vasking både av hytter og privatboliger, forteller Fossum.
Høsten
er
også
tid
for å få veden i hus, og
Bygdasenteret kjøper opp ved
fra Arbeidssenteret og selger
den videre. Mange syns også
det er greit å få veden tilkjørt,
så Bygdasenteret har mange
oppdrag med vedtransport.
Viktig informasjonskanal
Selv om Bygdasenteret
både drifter en god del tjenestetilbud og har en del varer for
salg, ønsker Merethe Fossum
også å poengtere den betydningen de har som informasjonskanal, spesielt gjennom
sommersesongen.
- Vi ser at veldig mange
turister stikker innom for å
få svar på forskjellige spørsmål. Slett ikke alt har direkte
tilknytning til Rennebu, men
de stopper fordi vi ligger sentralt til ved veien, og vi prøver
så godt vi kan å finne svar på
det de lurer på. Selv om dette
ikke genererer så mye i kroner og øre, syns jeg absolutt
det bekrefter vår rolle som en
viktig informasjonskanal, sier
Fossum.
Fiskekort og jaktkort
Gjennom sommersesongen er det også en god del
etterspørsel etter fiskekort, og
i tillegg tilbyr Bygdasenteret
desinfisering av fiskeutstyr.
– Første halvdel av årets

laksesesong var jo relativt dårlig, og selv om det tok seg litt
opp mot slutten var det nok en
sesong godt under gjennomsnittet, forteller Fossum.
Etterspørselen etter fjellfiske er derimot mer stabil,
og her er det jo rike muligheter i alle deler av kommunen.
Utover høsten er det jakt som
står i fokus, og selv om det flere steder har vært restriksjoner
på rypejakta, kan Fossum rapportere om stor jaktinteresse
og stabilt salg av jaktkort.
Julemarked med juletresalg
Bygdasenteret arrangerer
også i år Julemarked, så fredag
19. desember blir det mulighet
til å få kjøpt seg juletre, og som
tidligere blir det kaffe fra svartkjel og god julestemning.
- Vi har veldig gode erfaringer fra tidligere Julemarked,
så det gleder vi oss til. Vi kan
jo håpe at det kommer litt
julesnø før den tid, så blir det
ekstra stemningsfullt rundt
kaffebålet, smiler Fossum.
Reisen til fjellet
Bygdasenteret har sekretærfunksjonen i Reisen til

fjellet, som er et nettverk for
kultur- og naturbasert reiseliv
i Rennebu. 2014 har vært et
aktivt år for nettverket, og ifølge Fossum er det mange spennende prosjekter og planer på
gang også for det kommende
året.
– Det har vært veldig interessant å følge prosessen i
Reisen til fjellet, og det er bygd
opp mange gode relasjoner
mellom aktørene, som i neste
omgang vil komme publikum
til gode gjennom spennende
pakkeløsninger, opplevelser og
tilbud, sier Fossum.
Julestemning i Bygdapøbben
Også i kjelleretasjen hos
Bygdapøbben er det lagt opp
til et variert juleprogram. Både
guiz, vennekveld, trubaduraften m.m. står på programmet
i løpet av desember og juledagene.
Oppdatert informasjon og
oversikt over aktiviteter finner du på Bygdapøbbens facebookside.
Av Mona Schjølset

Helge Sumstad, Berkåk
1. Jeg deltar aktivt i de tradisjonelle
juleforberedelsene, både når det
gjelder baking og vasking. Rundvasken er mitt ansvar, og det har
det vært i alle de år.
2. Hos oss er det svært lite julebakst,
men jeg steker smultringer, dvs.
kona baker ut mens jeg steker.
Andre julefavoritter vi må ha til jul
er krumkaker og kakemenn.
3. Når det gjelder julegavehandelen, er det kona som står
for alle innkjøp i familien. Hun er som regel tidlig ferdig,
så når vi går inn i adventstiden, er de fleste julegavene i
hus. Hun er glad i å strikke og lager derfor mange av julegavene selv. Det er mange myke pakker fra oss under
juletreet i år.
Ingegjerd og Steinar
Mortensen, Berkåk
1. Det er ikke så mye som
må gjøres. Vi prøver
heller å nyte adventstida, den går jo så fort.
Det å kjøpe julegaver
hører selvfølgelig med,
så det er en viktig del av
vår førjulstid.
2. Vi baker ikke mye, men vi må ha krumkaker og delfiakake. Det er en tradisjon hos oss.
3. Måten å handle julegaver på har forandret seg både i
samfunnet generelt og for vår del. Før dro vi ofte til
Trondheim eller Oppdal på julehandel, noe som var en
koselig førjulstradisjon. Nå handler vi mye på internett og
vi koser oss med netthandel også vi.
Jan Håvard Eidem, Stamnan
1. Førjulstiden min består i å kjøpe
julegaver. Litt julevask hører også
med og når juletreet skal pyntes, er
det enkelt å ta frem et ferdigpyntet
tre fra kjelleren.
2. Sjøla tar seg av julebaksten, og
favorittene mine er colakaker og
kokosmakroner. Det hender jeg
kjøper litt julekaker, men jeg baker
ikke noe særlig selv.
3. Stort sett blir julegavene kjøpt via internett. Det er enkelt
og greit. Noe må jeg selvsagt ute i butikkene og handle,
men netthandel er veldig praktisk synes jeg.

Vedsentralen ved Rennebu
Arbeidssenter ute på vedlevering på Nerskogen.
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Satser på kjøtt fra Trollheimen
For å få mer ut av
gårdsdrifta og opprettholde bosetting
ute i grendene er det
flere og flere som satser på å videreforedle
råvarer fra egen gård.
Alf Erik Lånke og Siv
Remetun Lånke på
Nerskogen selger kjøttprodukter fra egen gård
under merkenavnet
Trollheim.
Bakgrunnen for at Alf Erik
og Siv startet med foredling
av Limousinkjøtt var først og
fremst etterspørsel fra de som
har hytte på Nerskogen. Dette
gjaldt også tilbud om hesteskyss og rideturer. Både Alf
Erik og Siv har kokt mye mat
og liker å holde på med mat.
—
Hovedkundegruppa
vår er så langt Rennebu,
Nerskogen og hytteboerne.
Vi ville nok ikke startet med
dette hadde det ikke vært for
hytteboerne, det ville vært for
tungt, sier de to. De som har
bygd hytter på Nerskogen i de
senere årene og nå er ferdig
med hytta, vil gjerne vise frem
Nerskogen til venner og gjester.
Startet i det små
Siv og Alf Erik har så langt
prøvd seg litt frem med mindre
enkeltprodukter og de velger å
bruke tid for å ha kontroll på
veksten. Med flere føtter å stå
på for gården, vil det også bli
enklere med generasjonsskiftet.
De har kjøttfe av rasen
Limousin, og de leverer alt til
Nortura for slakting. Deretter
får de tilbake de dyra de vil ha
til egen foredling, og denne
foredlingen foregår i anlegget til Hognamat på Berkåk.
Foruten salg fra egen gård
selges kjøttet på Nerskogen
Landhandel, og de deltar
også på Rennebumartnan,
Matfestivalen i Trondheim og
på Nerskogskonserten.
Startet med burgere
Produktet de startet med
var Limousinburger, og oppskriften på denne burgeren har
de utviklet selv. Det er burgeren de fortsatt selger mest av,
mer enn både biff og andre
produkter de har.
De har også utviklet et eget
burgerbrød som de selger når
de er på messer og selger varme burgere. Burgerbrødene er
med utgangspunkt i en oppskrift etter Sivs morfar som var
baker.
— Mat som har en historie
er alltid populært, og vi baker
burgerbrødene i eget godkjent
kjøkken, forteller Siv – som
også kan røpe at de tilsetter
urter i burgerbrødet.
Alf Erik og Siv forteller
at de satset hardt på burgere
i starten, og de forventet i
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utgangspunktet ikke å selge så
mye som de har gjort.
— Salget av burgerne viser
at vi har lyktes med oppskrifta,
og ved butikken på Nerskogen
er det burgere det går mest av.
Tørka kjøtt og biff
Det er gårdsdrifta som ligger i bunnen for all annen drift
på Svengård, og kommende
vinter har de 75 limousinkyr
som skal kalve. De leverer ca
13 tonn kjøtt til Nortura, og av
dette tar de tilbake vel 1 tonn.
Av dette lager de forskjellige typer biff, som indrefilet,
ytrefilet og entrecote. De tørker også kjøtt, og dette kjøttet
er også veldig populært. De
forteller også at de kan lage
kjøttkaker, men det er mest på
bestilling.
Gode tilbakemeldinger
— Vi får bare gode tilbakemeldinger, og varene vi leverer
blir tydeligvis godt tatt imot,
sier Alf Erik. Hytteboerne er
også flinke til å stikke innom
på Svengård og kjøpe direkte
fra Alf Erik og Siv.
Planer om egen servering
Alf Erik og Siv hviler ikke
på laurbærene så langt. De
har planer om å bygge uteservering på gården med en tett
gapahuk med stekeovn for å
skape en stemningsfull opplevelse. Da de har mye hus
på gården har de også idé om
å begynne med selve foredlingen selv. Dette kan gi flere
arbeidsplasser for kommende
generasjon på gården.

Kjøring med hest
På gården har de også flere
hester, og så langt er hestene
brukt mest til kjøring. De har
nå planer om å satse mer på
barneridning. De vil sette opp
en innhegning for kontrollert
ridning, og de vil kunne tilby
drop-in-ridning på bestemte
dager. Målet er å få dette tilbudet på plass før jul.
Kanefart
— Vi har også tidligere hatt
tilbud om kjøring med vogn
eller slåe, og mot jul og i jula
har dette vært et populært tilbud. Det er litt høytidelig å
komme opp i kirka julaften
med hesteskyss, og etter gudstjenesta gå ut igjen til den ventende hesteskyssen og få skyss
tilbake til hytta, forteller Alf
Erik.
De har planer om etter
hvert å kunne tilby pakker
med kjøring og servering.

Besøk fra barnehager
— Vi har fra tid til annen
besøk fra barnehager, og vi har
gode tilbakemeldinger fra barnehager som vært her. De har
oppfordret oss til å tilby dette
også til andre barnehager, og
det vil vi nok vurdere å gjøre,
forteller Siv.
Av Dagfinn Vold

Alf Erik Lånke og Siv Remetun
Lånke har mye god mat å by
på - bl.a. roastbeef av Limousin
storfé (nedenfor).
Trollheim deltok på Mat-festivalen i Trondheim sist sommer,
der de hadde stor suksess med
sine Limousinburgere.
(bildet nederst)

Den nye bonden

Nylig disputerte Reidun Heggem, opprinnelig fra Grindal i Rennebu,
for doktorgraden med avhandlinga ”Den nye bonden – mellom endring
og kontinuitet.

Hva betyr landbruket
for Rennebu ?

Reidun
Heggem
Cand.polit. (sosiologi)
Reidun Heggem sitt forskningsfelt dreier seg rundt rekruttering til landbruket og problemstillinger knyttet til kvinner i landbruket. Heggem er forsker 3 og stipendiat (sosiologi, NTNU) ved Norsk senter for bygdeforskning. Hennes
avhandling fokuserer på overgangen fra å være bonde i betydninga produsent av mat og fiber til å bli bonde i betydninga forsørger av ei lang rekke goder av produkt, service og symbolsk
verdi.

Hovedtema
i
Reidun
Heggems doktoravhandling er
rekruttering til norske landbrukseiendommer sett i lys
av et landbruk i endring mot
større fokus på alternativ bruk
av gårdens ressurser. Sentrale
tema er kjønn og tradisjon –
sett i sammenheng med definisjonene av kompetanse og
en god bonde.
Sentrale funn i avhandlinga
er at det fortsatt er en utbredt
oppfatning blant bønder at
menn er født med en interesse
og kompetanse som omhandler traktorkjøring, maskiner og
teknologi. Denne oppfatningen slår ut både i inkludering
og ekskludering av kvinner i
landbruket avhengig av verdsettinga av maskulin og feminin
kompetanse og muligheten
for å tilegne seg den kompetansen man angivelig ikke er
født med. Et landbruk i endring krever ny kompetanse
som setter bonderollen og det
maskuline hegemoniet i spill.
Analysene tyder likevel på at
vi samtidig kan oppleve en ny
æra der kvinner blir inkludert i
landbruket på bakgrunn av sin
uformelle og formelle utdanning og oppdragelse.
— Jeg var interessert i å se
hva som skjedde med begrepene bonde og landbruk – hvilket innhold det er i begrepene.
Samtidig har jeg vært opptatt
av jentenes rolle og posisjon
i landbruket. Det er kun 14%
jenter som er registrert som
hovedbruker, forteller Reidun
Heggem. Det er økt fokus på
tilleggsnæring som turisme og
servicebasert næring, og ikke
lenger tradisjonell tilleggsnæring som brøyting. De nye tilleggsnæringene er ikke knyttet direkte til landbruket, men
mer til naturressursene som er
knyttet til gården. Her er det
jentene kommer inn.
Synliggjør odelsjenta
Bosetting på gardsbruket
og rekruttering til landbrukseiendommen er ofte uavhengig av tradisjonelt landbruk.
Når det er snakk om bonden
og landbruk, er det de som får
subsidier som kommer i statis-

tikken. Heggem ville se på alle
landbrukseiendommer
som
har bosetting, en vid forståelse
av begrepet landbruk, og derigjennom opprettholder landbrukseiendommen. De driver
ofte med annen næringsutvikling, og det er her kvinnfolka
blir synlig. Det er de som ofte
starter med mat og turisme. Da
blir odelsjenta synliggjort på
en annen måte.
Ny form for kompetanse
Når landbruket endrer innhold så etterspør landbruket
nye former for kompetanse.
Da er det ikke lenger maskin
og traktorarbeid som er det
viktigste. Det blir viktigere å
være vertskap, snakke forskjellige språk og drive markedsføring. Dette påvirker synet på
den som egner seg best til å
overta gården. Da er det kanskje ikke gutten som har vokst
opp i traktoren som er den
mest aktuelle, men jenta som
flytta til byen, tok utdanning
og flyttet hjem igjen.
— Men, det trenger ikke
nødvendigvis å være knyttet til
kjønn. Et eksempel er gården
hjemme på Grindal, der Vegard
tok over og driver alternativ
næringsvirksomhet. Det blir et
større rom for alternativ bruk
viss de slipper til og får prøve,
sier Heggem.
”Traktorgenet”
— Foreldre som sitter på
gårdene i dag lever i den troa
at det er forskjell på gutter og
jenter – at for guttene er det
medfødt det å kjøre traktor.
Dette gir seg tradisjonelt utslag
på den måten at gutten som tar
over gården driver på samme
måte som sin far. Men, noen
skjønner at jenta også kan lære
seg å kjøre traktor. Landbruket
trenger ny kompetanse, og det
er det kanskje datteren som er
innehaver av. ”Traktorgenet”
er dermed ikke lenger så relevant, sier Heggem.
Odelsloven
Den nye bonden står ofte
mellom endring og kontinuitet. En sterk tradisjon kan
hindre nødvendig nytenking,
samtidig kan odelsloven føles
som en plikt til å føre livsver-

ket videre, og dette kan være
på godt og vondt. Det blir et
spenningsfelt for bonden med
respekten for det en har, altså
videreføring av det tradisjonelle, opp i mot å tenke nytt.
De som er mest positiv til
å opprettholde odelsloven er
de som driver konvensjonelt
landbruk og har tatt over gården etter familien. De jobber
mye, og ofte er det en mann
som følger sin far.
De som har begynt å tenke nytt er kanskje odelsjenta
som allerede har brutt noen
forventinger, og tenker på ny
næringsutvikling, og dermed
ikke er bundet i en tradisjonell
bondetradisjon. Dette er generelle trekk i landbruket, og ikke
nødvendigvis knyttet til geografi. Det er nok forskjeller i
typer produksjon – hvor det
ligger til rette for stordrift eller
hvor de blir tvunget til å tenke
nytt. Gårdbrukere i Rennebu
har både Orkla, fjell og mange
andre muligheter til å tenke
alternativt.
Ikke alle kan drive kultur- og naturbasert reiseliv,
og det ligger heller ikke for
alle. Mange begynner med feil
utgangspunkt – det er bare å
vaske opp i fjøset og begynne
med overnatting. Det krever
en realitetsorientering mot
markedet. Rørosregionen er
et godt eksempel innen mat,
der de har sett og utnyttet
mulighetene. Det har noe med
måten å tenke og organisere
seg på, sier Heggem
Stått stille
Det har stått veldig stille
med kvinner i landbruket, og
det er et paradoks i et av verdens mest likestilte land at det
bare er 14% kvinnfolk som er
registrert som hovedbruker.
Nå kan det kanskje gå mot at
det er større vilje til å slippe til
de som tenker litt annerledes,
og med antydet endringer i
landbruket, kan det kanskje
åpne for nytenkning og økt
kvinneandel som hovedbrukere.

Nøkkeltall for Rennebu
- 142 aktive gårdsbruk med 38 000 dekar produktivt jordbruksareal
- 1.480 dekar korn
- 1.140 melkekyr
- 185 ammekyr og 2.070 øvrige storfe (okser, kviger og
kalver)
- 6.300 vinterfora sau
- 45.000 kyllinger
- 55. 000 kalkuner
- 800 revetisper
4,1 % av arelaet i Rennebu er dyrket jord
I Rennebu produseres det hvert år:
Ca 520 tonn korn(fôrkorn)
- en person spiser 81 kilo brød og kornprodukter i året
Ca 8.060.000 liter melk
- et års forbruk til ca. 87.000 personer
Ca 350 tonn med storfekjøtt
- et års forbruk til ca. 20 000 personer
- Ca 155 tonn lammekjøtt
- et års forbruk til ca. 30.000 personer
Ca. 400 tonn fjørfekjøtt (kylling og kalkun)
- et års forbruk til ca. 23.000 personer
Pr. 1.1.2014 hadde Rennebu 2.556 innbyggere
Tall fra Totalkalkylen for Landbruket (NILF 2012) og
rapport ”Verdiskaping og sysselsetting i landbruket i
Trøndelag ” (TFoU 2009)
• Landbruket i Rennebu sysselsetter ca. 153 årsverk
direkte i sin landbruksproduksjon
11,6 % av befolkningen i Rennebu er sysselsatt direkte i
landbruket.
• Landbruket i Rennebu bidrar med sysselsetting av ca.
355 personer
Landbruksproduksjonen i Rennebu krever stor innsats
av leverandører og videreforedlingsbedrifter. Dette foregår hovedsakelig i regionen og en nedbygging av landbruket vil få betydelige konsekvenser også utenfor landbruket.
• Landbruket i Rennebu omsetter mat for ca. 90 mill.
kroner i året.
• Samlet omsetningen i regionen som følge av dette
utgjør ca. 198 mill. kroner.
Den økte omsetningen hos underleverandørene og foredlingsindustrien samt den økte kjøpekraft hos ansatte og
eiere tilsier at vi kan gange landbruksproduksjonen med
2,25 for å beskrive disse ringvirkningene.
• Landbruket i Rennebu mottar ca. 34 mill kroner i
støtte for denne produksjonen.
Dette viser at landbruksstøtten ikke bare støtter bøndene
men også industrien, næringslivet og lokalsamfunnene i
Trøndelag.
• Landbruket i Rennebu kjøper arbeidskraft, varer og
tjenester i distriktet for ca. 57 mill. kroner
Kilde: Rennebu Bondelag

Av Dagfinn Vold

Rennebunytt
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• Kakkel- og steinovn
• Peis og vedovn
• Pipemuring og
rehabilitering
• Flislegging
• Mur og puss

Impex

Byggevarer Stokke
Innset, 7398 Rennebu – Tlf 950 96 245
impex@loqal.no – www.impexbygg.com

Ønsk dine kjente og kjære
god jul med blomster og julegaver
fra Å Gartneri!
Som interfloramedlem kan vi
hjelpe deg med blomsterhilsen
i inn- og utland.
Husk å bestille i god tid før jul!

Mye fint i julepynt
– lys og servietter!

Velkommen til

Adventstilbud
fra tirsdag 25. november

Julemarked

Lilla Azalea kr 59,-

Salg av juletrær

Åpningstider:
mandag-onsdag
torsdag
fredag
lørdag

julenek, kranser og god lokalmat
fredag 19. desember
kl. 12.00 - 18.00

09-17
09-19
09-18
09-14

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

Følg oss på

Husk å
skifte batteri
Alle røykvarslerbatterier må byttes ut én gang i
året. Disse får du selvsagt gratis hos oss.
Kom innom kontoret vårt på Berkåk eller på
Oppdal, ring oss på 72 40 49 90 eller gå inn på
gjensidige.no/batteri for mer informasjon.
Vi benytter anledningen til å ønske alle
kundene våre en fredelig førjulstid.

Velkommen
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Nærbutikkens betydning for grenda
Utenom Berkåk er det to butikker i Rennebu – én på Nerskogen og én på Voll.
Begge butikken er med i det som kalles Merkur-programmet.

Hva betyr
nærbutikken
for deg?

Hege Rånes, Nerskogen
Styreleder Kjell Gunnes og daglig leder Frøydis Olaussen ved Rennebu Nedre Handel AS.
Merkur-programmet er et utviklingsprogram for butikker i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i
distrikta tilgang til en nærbutikk av
god kvalitet. Merkur arbeider bl.a.
for at butikkene skal få tilleggstjenester som øker lønnsomheta og
gir innbyggerne i lokalsamfunnet
bedre tjenester. Programmet er eid
av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Bygdas servicesenter
Nerskogen
Landhandel
og
Rennebu Nedre Handel er begge
både et salgssted for dagligvarer og
en viktig møteplass for grenda og
bygda. Begge butikkene har en kaffekrok der grendefolk kan møtes.
Utviklinga av butikkene som sosial
arena er et viktig satsingsområde for
Merkur-programmet.
Butikkene i distrikta er i ferd med
å bli bygdenes servicesenter med
post, tipping, apotekvarer, lokal mat
og turistformidling. Slike tilleggstjenester gir butikken flere bein å stå
på, og samtidig får folk i grendene et
bedre tilbud.
Butikken er uvurderlig
Rennebu Nedre Handel AS er
den eneste butikken mellom Berkåk
og Å, og styreleder Kjell Gunnes sier
at butikken er veldig viktig for nerbygda.
— Vi har hatt økende omsetning jevnt over hele tiden, og vi har
i alle år gått med overskudd. Men,
det krever god og tett styring, og god
oppslutning fra kundene, forteller
Gunnes. Samtidig som han understreker at det er viktig med tillit fra
kundene,som at en kunde stikker
innom og gir daglig leder Frøydis
Olaussen en handlelapp og hele
pengeboka og sier: du ordne ta du!
Gunnes forteller at det som sliter
økonomisk er at marginene blir mindre for hvert år, og det er litt frustre-

rende når en ser hva de store dagligvarekjedene tjener.
Gode tilbakemeldinger
Kundene trives på butikken på
Voll, og butikken får mye skryt for
blant annet frukt og grønnsakdisken
– som de også er blitt prisbelønnet
for.
Kundene er flinke til å stille opp
når ting skal gjøres på butikken.
Kaffekroken har fått møbler laget
av kunder, Bygdekvinnelaget er alltid positiv, og grendalaga på Voll,
Stamnan og Grindal stiller opp etter
tur og hjelper til mot betaling når
butikken arrangerer sitt årlige førjulstreff. Dette treffet er for å gjøre
stas på kundene og fungerer som et
”julebord”for nerbygda. Nærmere 90
personer kommer for å spise rømmegrøt, spekemat, bløtkake og høre
på Rennebu Songkor.

Planer om utvidelse
Både butikken på Voll og
Nerskogen er små og trange. På
Nerskogen planlegges det nybygg,
mens de på Voll har planer om utvidelse ved å utnytte mer arealet i bygget for å få bedre butikkplass.
— Vi ønsker oss en utvidet kaffekrok med flere småbord for å få
en plass der flere kan møtes over
en kaffekopp. Dette er foreløpig på
tenkestadiet sammen med personer
i Norgesgruppen, men vi er overbevist om at en kaffekrok – eller kaffebar som vi ønsker å kalle det – vil ha
positive ringvirkninger for butikken,
sier Gunnes.
Butikken er et viktig servicesenter for nerbygda, og her skal de finne
det meste de har bruk for – dagligvarer, post, MyPack, tipping, apotekutsalg og kafé. Dermed slipper de å dra
andre steder.
Av Dagfinn Vold

— Butikken betyr vanvittig mye. Når
den er blitt så bra som den har blitt her
på Nerskogen kan vi handle det meste vi
trenger. Vi var en periode uten butikk, og
da oppdaget vi hvor upraktisk det er. Det
ble skikkelig tungvint, og vi måtte planlegge på en helt annen måte. Men, det er
viktig å bruke butikken for å beholde den.
Nå er vi så heldige at vi har mange hytteturister som gjør at vi kan ha en butikk
med så godt vareutvalg – det kommer oss
fastboende til gode. Bruken øker i takt
med vareutvalget.
Butikken kunne gjerne vært litt større,
og potensialet for en større butikk er helt
sikker til stede. Jeg vil gi skryt til de ansatte som driver og som klarer å holde opp
et så godt utvalg i butikken.

Jonas Halvorsen og
Anne Helene Kvam, Voll

— Bua på Voll betyr mye og er en plass
å treffes, og det er viktig med kaffekroken.
Vi har behov for en møteplass. Samtidig
er bua en viktig arbeidsplass i nærmiljøet.
Bua har de varene vi trenger, og det er
aldri noe problem å handle på bua.

Målfrid Herrem og Marit Gorsetbakk på dugnad for Rennebu Bygdekvinnelag på
Rennebu Nedre Handel.

Rennebunytt
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Vi ønsker alle
God jul og Godt nytt år!

Sjekk når bilen din skal på

periodisk (EU)-kontroll på
www.automester.no
NYHET! Hydralikkslangeverksted!
Service og reparasjoner på alle bilmerker
Diagnoseutstyr til de fleste bilmerker.
PKK (EU) kontroll. Frontruteskifte/reparasjon.
Åpent: mandag-fredag kl 07.30 –15.30.

BERKÅK BIL a.s
- autorisert bilverksted -

7391 RENNEBU – Tlf 72 42 75 90

Rennebua AS
Torget, Berkåk – tlf 72 42 61 51

Åpningstider i julen
Tors 22.– fre 23. des
Julaften
Mellomjula
Nyttårsaften stengt

10-18
10-12
10-13

Bunadskurs

på nyåret
Påmelding tlf 72 42 61 51

Skihelg i Rennebu

BURENNET - lørdag 14. mars 11.00
For 37. gang - 28 km turrenn med flott trasé i nydelige omgivelser.
Trimklasse 18 km: påmelding og start fra kl 9 – 11.

LARSRENNET – søndag 15. mars 12.00

Skaff deg oversikt over
hele din økonomi
Ta kontakt med oss i dag
for å bestille en rådgiversamtale.
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Tradisjonsrikt arrangement for unger født i 2003 eller senere (12 år).
Barneskirenn for alle som liker å ha ski på beina,
ingen nedre aldersgrense.
Informasjon om arrangementene: www.rennebu-il.no

Esters leverpostei

Før jul er tiden for slakting og videreforedling av slaktet. Nå er det ikke alle
som slakter egne dyr, men en kan få kjøpt det meste på butikkene av råvarer
en trenger til for eksempel å lage leverpostei.

Esters le

verposte

1 kg svin
e
½ kg spe lever
kk
8 små ka
vri
12 ansjos nger
2 løk
2 ts knus
t laurbærb

i

lad
Ingredien
sene d
blandes o
g males tr eles i passe b
ite
e ganger
i kjøttkve r,
rn.
Tilsett de
re
2 ss pote tter:
tmjøl
1 ss salt
6 ss ansjo
s
1 ½ ts pe lake
pper
1 ts ingefæ
1 ts nellik r
½ ts mus
k
4 store eg at
g
3 –4 dl m
elk
Alt røre
smurte fo s godt samme
n, og ha
rmer. Sett
e
og stek p
osteien i stekovnen på 15 s i
vannbad
0 gr
ca 2 time
r.
LYKKE T
IL!

Det finnes mange måter å lage det meste på, og Ester har arvet sin leverposteioppskrift fra tidligere
generasjoner. Få ting smaker så godt før jul som nystekt og varm leverpostei på flatbrød og med noe
godt å drikke til!
Ingrediensene som brukes ligger
klar for maling.

Ingrediensene blandes og males
tre ganger i kjøttkvern.

Leverposteien has i former og
stekes i vannbad.

Rennebunytt
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Spennende gjenbruksbutikk på Berkåk
Rennebu Arbeidssenter
har åpnet gjenbruksbutikk, og i disse dager
har de julemarked med
utvidet åpningstid.
Gjenbruksbutikken
ved
arbeidssenteret ble startet opp
sist vår, og de har langsomt
bygd den opp med et godt
vareutvalg.
— Før drev vi med
baking og leverte bakevarer til både private og bedrifter. Vi har nå sluttet med det
og endret arbeidsoppgaver
der vi kan aktivisere flere.
Gjenbruksbutikken har flere
arbeidsoppgaver som henting,
prissetting, oppussing, utstilling og ikke minst at vi får
kunder inn på besøk, forteller Ingvild Brevik – leder ved
Rennebu Arbeidssenter.
Stor etterspørsel
Brevik forteller at foruten å
drive med en positiv aktivitet
for senteret, er også miljøaspektet meget viktig. Det er noe
kundene setter pris på, og de
har erfart at det er stor etterspørsel etter det de kan tilby i
butikken.
— Vi har mange ting i
retro-stil fra 60- og 70-tallet som er populære, og noen
ganger får vi også inn små
skatter og antikviteter. Disse
går raskt ut igjen.
Nisje i Rennebu
Brevik forteller at det ikke
er noen gjenbruksbutikk i
Rennebu fra før. Gjenbruk er
inn i tiden, og de har derfor fått
mange positive henvendelser
på tiltaket. Butikken er allerede blitt populær – både med
tanke på å levere inn varer og
å kjøpe varer, og det har ført til
at de har litt for liten plass.
Butikken inneholder for-
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skjellige bruksting og småmøbler som kjøkkenbord og
stoler. De har også furumøbler
som de pusser opp igjen og
maler i eget verksted. Tidligere
fikk de nærmere 40 potetkasser fra Gauldalen, og disse er
blitt meget populære.
Tar i mot varer
Butikken tar i mot varer
fra de som har ting de ikke
har bruk for lengre, og de tar
imot det meste utenom klær
og store sofagrupper. De kan

også hente varer hvis det er
ønskelig, og de som vil komme
å levere selv kan helst komme
i åpningstida fra kl 8 til 15.30.
— Det er også mulig å sette
varer igjen utenfor døra hvis
en kommer etter åpningstid.
Vi blir alltid glad når det står
varer når vi kommer om morgenen, sier Brevik.
Julemarked
4. til 6. desember arrangerer arbeidssenteret julemarked med utvidet åpningstid.

Da blir det i tillegg til vanlige
varer i butikken også satt frem
julevarer som de til nå har satt
til side – som julekopper, kakebokser, lysestaker, juleplatter
og selvproduserte varer som
tennbrikketter.
— Her er det mange gode
idéer til julegaver, og gjenbruksvarer er også gode julegaver, sier Brevik.
Av Dagfinn Vold

Kjellrun Solli er klar bak kassa i
gjenbruksbutikken, der de også
har varer som egner som mot jul
når de inviterer til julemarked
4. - 6. desember.

Tim Hansen klar for prising av
nye varer som har kommet inn.

Julehandel i
Rennebu
Man trenger slett ikke dra utabygdes for å få
tak i julegaver, for hvis man bruker fantasien
og tenker litt alternativt er det mange gavetips
hos lokale butikker og produsenter.
De fleste av oss har jo egentlig det vi trenger, og det som
blir mangelvare for mange før jul er rett og slett tid. Da kan
det være lurt å handle mest mulig lokalt, og på den måten
slippe unna stressende byturer med parkeringsproblemer,
køståing, grinete unger og slitne mannfolk.

Potetkasser kan egne seg meget godt til hyller,
og i førjulstida passer det kanskje med oppskriftsbøker?

I hyllene på gjenbruksbutikken er det mye fint servise, og til julemarkedet vil de også sette frem
julekopper og annet som egner seg til jul.

Butikker
I Berkåk sentrum fins et lite knippe spesialbutikker, og
både Spiren, Rennebua og Snertne Sneller har mange julegavetips. For mannfolk vil det nok være flere aktuelle gaveartikler hos Byggmakker, og her finnes også ting og tang
som kan være nyttig både på hytta og hjemme. Ser man
godt etter i hyllene er det jo etter hvert også blitt slik at dagligvarebutikkene har en del gaveartikler. Superundertøy,
sokker, sportsundertøy, votter, hansker, drikkeflasker, matbokser m.m.

Kortreist mat og lokale produkt
Det har etter hvert blitt mange lokale matprodusenter i Rennebu, og dette kan være veldig populære gaver
til dem som har alt. Flatbrød fra Kroken Bakeri, spekemat
fra Hognamat, Limousinburger fra Trollheim eller ost fra
Grindal Ysteri er nok noe de fleste vil sette stor pris på å finne under juletreet.
For et års tid siden etablerte Rennebusmia seg i egne
lokaler på Berkåk, og her har man i tillegg til produksjonslokaler et lite utsalg av smedprodukter. Dette er artige og
unike produkter som det er trivelig å gi bort til jul.
Bygdasenteret har varer fra en rekke lokale produsenter,
i tillegg til produkter fra noen utvalgte håndverkere som vi
har blitt kjent med gjennom deltagelse på Rennebumartnan.
Eksklusivt håndverk fra martnasdeltagere og andre dyktige
håndverkere selges også i Birkas eget utsalg på torget.
Hos Rennebu Arbeidssenter har man startet gjenbruksbutikk, og her er det mulighet for mange gode kjøp (Se egen
omtale).
Årsskrift og kalendere
For mange er det også en fin tradisjon å gi bort lokale årsskrift eller kalendere til jul, kanskje spesielt populært å få for
dem som bor utabygdes. ”Innunder blåe himmelrand” utarbeides av Rennebu historielag og Innset historielag. Dette er
en publikasjon som gis ut hvert år, og har etter hvert opparbeidet seg en trofast kjøpergruppe. Lionskalenderen og
Kulturskolekalenderen har også blitt populære julegaver, og
en kalender er jo uten tvil noe alle har bruk for.
Trendy og miljøvennlig
Som man ser er det mange muligheter for å gjøre unna
julehandelen her i bygda. Nå er det jo regnet både som trendy og miljøvennlig å handle lokalt og kortreist, så vi som har
så gode muligheter bør absolutt følge denne trenden. Det å
støtte opp om lokalt næringsliv er også både viktig og nødvendig, og de butikkeiere og utsalg Rennebunytt har vært
i kontakt med ga i alle fall tydelig uttrykk for at de vil sette
stor pris på litt ekstra trafikk nå i førjulstida.

Asle Dolpen og Inge Prestrønnig i arbeid på snekkerverkstedet på Arbeidssenteret.

Av Mona Schjølset

Rennebunytt

11

Julegavetips!
Innehaver

Kjøp
gavekort
250,-

Innehaver

le varer for

gis rett til å hand

le varer for

gis rett til å hand

250,-

re femti

kroner to hund

som kan brukes hos valgfri utstiller
på Rennebumartnan i 2015.

re femti

ller på
hos valgfri utsti
an 2014
Rennebumartn

kroner to hund

ller på
hos valgfri utsti
an 2014
Rennebumartn

kr 250,er kortet og får
Utstilleren lever
artnan.
n av Rennebum
hos arrangøre

kr 250,er kortet og får
Utstilleren lever
artnan.
n av Rennebum
hos arrangøre

-

Kenneth Teigen

Besøk oss gjerne i Birkabygget,
kontakt oss på tlf 72 42 77 48// 917 83 500
www.rennebumartnan.no
stempel

stempel

Kenneth Teigen

-

Innehaver
Innehaver

le varer for

gis rett til å hand

le varer for

250,-

gis rett til å hand

250,-

re femti

kroner to hund

ller på
hos valgfri utsti
an 2014
Rennebumartn

re femti

kroner to hund

ller på
hos valgfri utsti
an 2014
Rennebumartn

Rennebumartnan 14. – 16. august 2015

kr 250,er kortet og får
Utstilleren lever
artnan.
n av Rennebum
hos arrangøre

kr 250,er kortet og får
Utstilleren lever
artnan.
n av Rennebum
hos arrangøre

stempel
stempel

-

-

Kenneth Teigen

Kenneth Teigen

Rennebu Snekkeri
kjøkken – bad – garderobe – soverom – spisestue

Hos oss kan dere leie:
Gravemaskiner
2.0t / 2,8t
Kompaktlaster med
pallegafler, skuffe og snøfres
Minidumper
Flishugger som tar opp til 16 cm tre
Biltransporthenger
Maskinhenger
Tipphenger
Byggtørkere
Strømaggregat
Kompressor
Diverse annet verktøy/snekkerutstyr
Vi utfører stubbfresing
Maskinene kan også leies
med fører for mindre oppdrag

Voll, 7393 Rennebu
tlf 72 42 67 30
post@rennebusnekkeri.no
studio i Kjøpmannsgata 6
i Trondheim

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud

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

Din lokale rørlegger
Hytteprodukter gjennom hyttetorget
Varme- og sanitæranlegg
Modernisering av bad
Varmepumper
Vann og energibrønner

Telefon 72 42 64 64 – Industriveien 4, 7391 Rennebu
mandag – fredag 08.00 - 16.00 – lørdag 10.00 - 13.00
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Et annerledes og
spennende treningstilbud
Hver tirsdag ettermiddag møtes et knippe spreke damer i alderen 16 – 70 år
på Rennebu Helsesenter for å være med på Yoga eller Mindfulness, og flere
deltar også på begge gruppene.

Utlån av
ski og annet utstyr
Rennebu Frivilligsentral og Rennebu
kommune har gått sammen om å starte en
Utstyrssentral.

— Når vi er en friluftskommune med mange muligheter
er det greit å ha tilgjengelig utstyr når det trengs. Vi ser at det
er behov for å låne utstyr som ski, skøyter, pulk, slalomutstyr,
hjelmer og annet utstyr i enkelte situasjoner. Dette kan være
aktuelt for skolen, idrettslag eller private som får besøk og
ikke har utstyr som passer den besøkende. Derfor vil vi gjerne ha en sentral for utlån av utstyr til alle aldersgrupper, forteller Maj Britt Svorkdal Hess ved Rennebu Frivilligsentral.
Utstyrssentralen er et samarbeid mellom Rennebu
Frivilligsentral, Rennebu idrettslag, Rennebu helsestasjon,
skolene og flyktningetjenesten, og sentralen skal ha tilhold
hos Rennebu Frivilligsentral.
Instruktør Stina Tørum Kristiansen viser en yogastilling.

Selv om treningsformen
innbyr til konsentrert stillhet,
kan instruktør Stina Tørum
Kristiansen røpe at det rett
som det er bryter ut latter som
følge av morsomme stillinger
eller øvelser.
- Jeg legger ikke opp til at
det skal være altfor høytidelig
og innadvendt, for det tror jeg
passer både meg og deltagerne
best, sier Kristiansen.
Mange år med Yoga
Stina Tørum Kristiansen
flyttet sammen med sin tyske samboer og deres sønn til
Grindal for tre år siden, og det
var nærmest etter oppfordring
fra naboene at hun startet opp
dette treningstilbudet her i
Rennebu.
- Jeg begynte med yoga
gjennom et kurs i Oslo for 6
år siden, og syns det var både
nyttig og spennende for egen
del, forteller Kristiansen.
Siden den gangen har hun
gått mange kurs, og startet
etter hvert opp med å holde
kurs selv. I dag har hun faste
grupper både på Berkåk, Voll,
Å og Meldal, og har fått mange gode tilbakemeldinger fra
kursdeltagere.
- Mange har kanskje en
oppfatning om at dette er litt
sært og annerledes, men opplegget jeg kjører er så absolutt tilpasset dalføret her, så
jeg føler at de fleste finner seg
godt til rette og blir komfortable med treningsformen, sier
Kristiansen.

Å senke tankebølgene
Det fins mange retninger innen yoga, men ifølge
Kristiansen er noe av det mest
essensielle å senke tankebølgene.
- Vi tenker jo generelt veldig mye, og ofte kan det være
nyttig å lære noen teknikker
for å holde på en tanke eller
styre unna uønskede tanker,
sier Kristiansen.
I tillegg er det mye fokus
på pusten vår, det å lære seg
å puste med magen og oppleve hvor godt det gjør for hele
kroppen. De aller fleste vil nok
oppleve dette som avstressende, og det er vel ikke til å
komme i fra at det er noe mange av oss kan ha bruk for i en
travel hverdag. Bevegelighet
og styrking av kjernemuskelatur er også viktig, og en del
øvelser kan nok minne om det
man gjør i en vanlig styrketreningsøkt.
- Det er faktisk flere som
har kommentert at de har gjort
lignende øvelser i forbindelse
med styrketrening. Forskjellen
fra et treningsstudio er jo ofte
at her brukes musikk som
virkemiddel for å gire seg
opp, mens vi i yoga bruker
musikk for å roe oss ned, sier
Kristiansen.

- De fleste har en tendens
til å tenke mye på det som har
skjedd, og ikke minst på det
som skal skje, så ofte glemmer vi å fokusere på det som
skjer her og nå. Dette fokuserer vi på i Mindfulness, og deltagerne trener på å observere
hvilke tanker som kommer, og
oppleve tilstedeværelse gjennom mange ulike sanser, sier
Kristiansen.
Ifølge Kristiansen er det
mange av teknikkene i Yoga og
Mindfulness som går litt over i
hverandre, så hun syns det er
nyttig å kunne integrere en del
elementer der det er hensiktsmessig.

Mindfulness
I tillegg til Yoga praktiserer
Stina Tørum Kristiansen det
som kalles Mindfulness. Dette
er en type mental trening som
fokuserer på å være tilstede i
øyeblikket.

Mer informasjon finner du
på facebook.com/yoga/mindfulness i Rennebu og Meldal

Ikke påmelding og møteplikt
For å kjøre en viss sammenheng mellom liv og lære,
har Kristiansen bevisst valgt å
la deltagerne ha stor frihet til
å velge når eller om de møter
opp til timen.
- Det koster 50 kroner
timen, og da er det ingen som
forplikter seg til å møte opp
hver gang. Jeg ser jo likevel at
veldig mange kommer igjen
hver uke, så da tar jeg det
som et tegn på at de trives og
har utbytte av timene, smiler
Kristiansen.

Av Mona Shjølset

Ønsker seg utstyr
— For å bygge opp et utvalg av utstyr oppfordrer vi de
som har utstyr som ikke lengre er i bruk om å gi det bort til
Utlånssentralen. Utstyret må være helt og i skikkelig stand,
og når det gjelder bindinger på langrennsski ønsker vi standard NNN-bindinger. Med standardiserte bindinger vil vi få
størst mulig bruksområde på utstyret og det vil bli enklere å
tilpasse den enkelte, sier Hess.
Gode og varme klær
Hess forteller at det ofte er bruk for lugger, votter, noe å
sitte på og andre klær når en ikke har eller glemmer å ta med
når en skal på tur. Derfor søker de strikkere som kan strikke i
størrelsene fra fem år og til voksne. Dette er også utstyr som
skal lånes ut og leveres tilbake til Utstyrssentralen etter bruk.
De som har utstyr til overs eller som vil bidra med strikking kan kontakte Maj Britt på Frivilligsentralen.
Av Dagfinn Vold

Praktbok om furukjemper

Morten Gåsvand har med denne boken dokumentert en viktig
del av norsk natur som vi kanskje tar for gitt. Han har gitt oss et
spennende innblikk i de mektige furutrærnes verden. Et imponerende arbeid.
Dette er klassisk godt dokumentarfotografi, stilrent og elegant
fotografert med en rolig og nøytral fargepalett. Trærne står frem
som skulpturer med historier. De er morsomme, triste, rare og
ensomme. Ofte i dialog med hverandre der de danser, klemmer og
strekker seg mot omgivelsene.
Kim Nygård, Adresseavisen
Boka er å få kjøpt på Bygdasenteret på Berkåk.
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Tradisjonelt smedarbeid

Førjulstid!
Kaffe – Te – Konfekt

Rennebu Nytt

1

Lilla blomster, lys og pynt
Julegaver, leker, smykker

PIP-serien
÷30%

Vi smir våre produkter på tradisjonell måte. Vi kan smi det meste f.eks. dørlås,
dørbeslag, opphengskroker, skiltoppheng, lysekroner og lysestaker. De fleste
produktene kan tilpasses kundens behov.
Vi tar også på oss større arbeider som f.eks. trapper, rekkverk og porter.
På nettsiden vår har vi også netthandel av smedprodukter.
RennebuSmia holder til i nye lokaler bygd i tradisjonell stil på Berkåk, der det også er
eget utsalg. Vi kjøper antikk og har utsalg av f.eks. stoler, bord og kister.

Julestjerne
rød/hvit

NÅ 39,-

GAVEKORT

Gavekort kjøpes på valgfritt beløp, og kortet
kan benyttes på valgfritt arrangement.
Gavekortet kan skrives ut hjemme, påføres
personlig tekst og man kan velge et bilde
med julemotiv!

Berkåk - tlf 72 42 74 45

RennebuSmia AS, Terminalveien 8, 7391 Rennebu
tlf 488 44 401 - www.rennebusmia.no - Facebook/Rennebusmia

mandag-fredag 10-17 – lørdag 10-14

AKTUELLE FILMER PÅ STØREN KINO
se www.storenkulturhus.no for detaljert program.

ØYSTEIN SUNDE
OG MEGET I SLØYD
- Men DA må du ha
Tirsdag 10. februar kl 19.30

KARSEN OG PETRAS
VIDUNDERLIGE JUL

EXODUS: GODS AND KINGS
Am. Action/Eventyr. Fra 19.desember.

No. Tillatt for alle. Barnefilm

- Bygd for fart

F R A R E G I S S Ø R E N AV R I N G E N E S H E R R E T R I L O G I E N

Fredag 27. februar kl 19.00

©2014 Disney

KVELI RÅNES BREMSETH
AL
SNAK LE
KE
NORS R
K

HOBBITEN: FEMHÆRERSLAGET

TINGELING: LEGENDEN OM
DRØMMEBEISTET

New Zealand/Am. Eventyr. Fra 10.desember.

Am. Animasjon/Familiefilm. Fra 28. desember

I

KJØP GAVEKORT

3D OG HFR 3D

VI
SNAKKER
NORSK

på Støren Kulturhus!
Perfekt som julegave.
Valgfritt beløp, som kan benyttes
både på kino og kulturarrangement.
Kjøpes på vår hjemmeside eller
i billettskranken.
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2D OG 3D

PROPERTY OF FOX. PROMOTIONAL USE ONLY. SALE, DUPLICATION OR OTHER TRANSFER OF THIS MATERIAL IS STRICTLY PROHIBITED.

MADAGASKARPINGVINENE
Am. Animasjon/Familiefilm. Fra 28. desember

HORRIBLE BOSSES 2
Am. Komedie. Fra 28. desember

Blink med skyteskole for damer
I høst har en gjeng med
humørfylte damer deltatt på skyteskole i regi
av Rennebu Skytterlag.
Damene har nå gjort
unna tre kurskvelder,
mens de to siste kveldene blir på nyåret.
Ifølge initiativtaker Mona
Isene blir terskelen for å melde seg på skytekurs gjerne
litt lavere når det kun er for
damer.
- Vi har hatt lignende kurs i
Budal, med veldig god respons,
så det kan se ut som damene
liker at de får gjøre dette på sin
egen måte, sier Isene.
Stor interesse
Det er nok mange ulike
grunner for å melde seg på
skyteskole, men i bunnen ligger naturligvis en interesse
for å lære seg grunnleggende
skyteferdigheter. Flere av deltagerne forteller at de har barn
eller barnebarn som driver
med skyting, noen er gift med
ivrige skyttere, et par av damene har tatt jegerprøve og vil
lære litt mer om skyting, mens
andre har drevet aktivt med
skyting tidligere og vil friske
opp kunnskapene igjen.
Feminin inspirasjon
For å understreke at dette
kun er tilpasset damer, har
arrangørene lagt opp til litt
feminin inspirasjon i tillegg til
skyteopplæringen. Den første kvelden var damene på
besøk hos Snertne Sneller,
og her ryktes det om treffsikkerhet både i valg av størrelse, snitt og farger. Den
kvelden Rennebunytt besøker
damene på innendørsbanen
til Rennebu Skytterlag, er det
Inger Måren som er invitert
for å demonstrere Oriflame
produkter. Også her ser det
ut til at damene på kort tid er
i stand til å blinke seg ut noen
favorittprodukter som sannsynligvis vil komme svært godt
med når vi går inn i en hektisk julebordssesong. I løpet av
de neste kurskveldene er det
Casa Interiør, Hårpleie/Styling
og Mary Kay som står på programmet, så arrangørene har
virkelig lagt seg i selen for å
finne feminin inspirasjon tilpasset de fleste damer.
Påkledning...
For å kunne prestere optimalt på skytebanen kreves en
del ekstrautstyr når det kommer til påkledning. Det er
jakker spesielt designet med
tanke på å gi skytteren best
mulig støtte til både rygg og
armer, og her snakker vi ikke
om en lett og ledig jakke man
bare slenger på seg i forbifarten! I tillegg er det capser,
øreklokker, lapp over øyet og
hansker for dem som trenger det. Heldigvis er flere av
instruktørene på kurset små-

barnsmødre, og har dermed
bred erfaring i å hanskes med
gjenstridige glidelåser, trange
knappehull og lange jakkeermer. Denne erfaringen ser ut
til å komme svært godt med
når 18 damer skal få på seg alt
skytterutstyret, og en periode
har instruktørene mer enn
nok med å fungere som påkledersker. Dette avstedkommer
naturligvis både festlige kommentarer og hjertelige lattersalver, og det skal innrømmes
at det tar sin tid før alle damene er klare til å fyre løs mot
blinken.
Treffsikre
Etter en stund har imidlertid alle fått riktig påkledning,
og en konsentrert stillhet senker seg mens kurslederne gir
de siste instruksjoner. Så braker det løs med skyting, og det
er helt tydelig at flere av disse
damene har skutt blink tidligere, for her er det mange gode
skyteresultater.
Innimellom
seriene går praten livlig, både

om skyting og andre tema.
Som damer flest er de imidlertid vant til å finne fokus i riktig
øyeblikk, så prat og latter ser
ikke ut til å påvirke skyteresultatene i særlig stor grad.
På spørsmål om hvor aktive de kommer til å bli etter
fullført skyteskole, er det litt
delte meninger i gruppen.
Noen spøker om landsskytterstevne, mens andre tror
det vil være mer enn nok for
konkurransenervene å møte
opp på skytterlagets egne treningskvelder. Det er imidlertid flere av damene som tar
til orde for at det kunne vært
artig om hele gjengen meldte
seg på et lokalt stevne, så det
er ikke helt utenkelig at vi kan
få se skytterlagets damer vise
fram sine nyervervede skyteferdigheter i løpet av vinteren.
Det er i alle fall ingen tvil om
at alle de humørfylte damene
vil være et positivt tilskudd til
skyttermiljøet i bygda.
Av Mona Schjølset
Eli Grøtte er klar for skyting.

Gjertrud Steigedal og Inger Måren demonstrerte Oriflame-varer for
skytterdamene.

Det ble mye bra skyting på damene - både god samling og litt spredning.
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Fôr og utstyr
til dine kjæledyr
finner du hos oss

Åpningstider: Man-fre 9-16.30 – Lør. 9-14

Vi bygger din drømmehytte

Nye og spennende
hyttemodeller!

Sande Hus og Hytter AS – tlf 950 93 400

www.sande-hytter.no

Kjøp kraft basert
på innkjøpspris hos oss
• Trygt
• Enkelt
• Gebyrfritt

God energi til folk
krk.no
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7288 Soknedal - tlf 72 43 60 70
soknedal@innkjopslaget.net

Hyttesatsingens betydning
Rennebu Ting & Tang
for ei levende Nerskogsgrend
I perioden 2003 til 2010 ble det bygd 256 hytter på Rennebusida på
Nerskogen. Med en gjennomsnittsverdi på 2,3 millioner kroner betyr det
en samlet utbygging på ca 600 millioner kroner.

Bak det velklingende navnet Rennebu Ting
& Tang finner vi fire gutter, som gjennom prosjektet med elevbedrifter, skal produsere den
meget nyttige tingen mobilstativ. Det er ganske enkelt et lite stativ som kan plasseres på
bord, kontorpulter eller hyller, og ifølge guttene er dette noe absolutt alle vil ha bruk for.

Rennebu Ting & Tang består av Ole Gunnes, Magnus Lygre,
Sander Pedersen Havdal og Emil Lund Frøseth, viser sitt egenproduserte mobilstativ.

Jan Perry Lund og Stig Holthe-Berg mener hyttebygginga betyr veldig mye for utviklinga på Nerskogen.
Jan Perry Lund og Stig
Holthe-Berg
er
begge
ansatt i Lund Hyttebygg
på Nerskogen, og dermed
dypt inne i hyttesatsinga på
Nerskogen.
— Perioden fra 2003 til
2010 var det stor aktivitet, og
det ble bygd hytter for nærmere 100 millioner kroner hvert
år. I tillegg kommer restaureringsmarkedet, forteller Lund.
Aktiviteten etter 2010 har vært
på nærmere 25 hytter i året,
og det tilsvarer ca 40 – 50 millioner. Dette synes Lund og
Holthe-Berg er formidabelt i ei
lita grend der det bor 140 personer.
Nerskogen trenger en
slik verdiskaping som disse
arbeidsplassene det medfører,
og hyttesatsinga er også en
stor inntektskilde for Rennebu
kommune. Dette er motivasjonsfaktorer for å opprettholde disse inntektsmulighetene.
Ingen butikk uten hyttene
— Med alle hytteboerne
er det større muligheter for å
oppgradere infrastrukturen for
befolkningen i grenda. Uten
hyttene ville nok samfunnet på
Nerskogen sett helt annerledes ut. Vi hadde nok helt sikkert ikke hatt noen butikk, sier
Lund. Hytteboerne er med på
å løfte vareutvalget og dermed
gjøre butikken bedre.
Mange arbeidsplasser
Når gårdbrukerne selger
hyttetomter vil det gjøre de i
stand til å oppgradere gårdsbrukene, og dermed opprettholde sysselsettinga også på
gårdene. Antall bruk har ikke
gått tilbake i samme grad på
Nerskogen og i Rennebu som

gjennomsnitt ellers i landet.
Dette gir også optimisme for
ungdom som velger å bygge
bolig på Nerskogen, og ta over
brukene – men de er avhengig
av at det i tillegg finnes alternative arbeidsplasser.
Lund og Holthe-Berg forteller at det er 10 personer
bosatt på Nerskogen som er
direkte sysselsatt med hyttebygging, og i tillegg kommer
arbeidsplasser på butikken
og inntekter til gårdbrukerne
for tomtesalg. Tar en med de
som arbeider med det samme
i hele kommunen blir tallenebetydelig høyere. Bare Lund
Hyttebygg har 13 faste ansatte
og fire på deltid.
4G-dekning
Nerskogen har også fått
god dekning på mobil og
mobile bredbånd, og det
ville nok ikke blitt prioritert
av operatørene uten hytter.
Bredbåndløsningen via telefonlinjer kom som et resultat av Nerskogsprosjektet, da
både fastboende og bedrifter
avhengig av hyttenæringa var
avgjørende.
Fortsatt dårlig vei
— Når det gjelder vei har
ikke hyttenæringa hjulpet så
mye, sier Lund med et smil.
Men, det har blitt fast dekke
hele strekningen, selv om det
stedvis er dårlig. Lund forteller at det er sendt et utspill
til kommunene Rennebu og
Oppdal om å utbedre veien.
Dette er viktig for alle, og ikke
minst for butikken, da det
kommer kunder blant annet
fra Skaret som kjører på en
veldig dårlig vei.

Fortsette utviklingen av
grenda
Lund sier at i respekt for de
som starta på Nerskogen med
bureising på 30-tallet plikter
de å ta i mot mulighetene de
har for å videreutvikle grenda.
Samtidig må de ha respekt for
de som er kritisk til hyttesatsinga, og få til et godt samarbeid mellom reindriftsnæringa,
jordbruket og hyttenæringa.
Dette er alle tre viktige pillarer
for Nerskogssamfunnet. Med
gjensidig respekt og forståelse
sier Lund at det bør være plass
for alle.
Stort potensiale
Hytteboerne er et stort
potensiale for Nerskogen når
det gjelder næringsutvikling
som tjenesteyting med vedlikehold og vareleveranser.
— Det er vel 1000 hytter
som skal oppgraderes hvert
tyvende år, og det vil si rundt
50 hytter for året. Samtidig blir
det mer og mer fokus på lokal
mat og lokale opplevelser. Det
er i dag vilje til å betale for det
som er litt utenom det vanlige,
men det handler om å profesjonalisere seg og sette ting i
system på en god måte.
Det er også planer om et
nytt butikkbygg på Nerskogen,
for grenda trenger en ny og
moderne butikk for å videreutvikle turistnæringa på
Nerskogen og i Rennebu.
— Rennebu er slik bygd
opp at vi har mange grendesamfunn, og identiteten
til rennbyggene ligger mye
knyttet til grendene, avslutter
Lund.
Av Dagfinn Vold

Som det fremgår av bedriftsnavnet har de holdt mulighetene åpne, slik at de kan utvide produktspekteret dersom
noen kommer opp med noe lurt. Foreløpig er det imidlertid
full fokus på produksjon av mobilstativ fram mot salgsdagene de skal ha sammen med resten av klassen 15. og 16
desember.
Mange oppgaver
Rennebu Ting & Tang består av Magnus Lygre, Ole
Gunnes, Sander Pedersen Havdal og Emil Lund Frøseth. De
fleste som jobber med elevbedrifter velger å jobbe sammen
i grupper, og dermed har de mulighet til å dele litt på de
oppgavene som følger med en bedriftsetablering. I Rennebu
Ting & Tang er det Magnus som har fått rollen som daglig
leder, Ole tar seg av økonomi, Emil styrer markedsføring,
mens Sander er produksjonsansvarlig. Selv om det er en viss
rollefordeling, forstår vi på guttene at det er helt naturlig å
ha åpne kommunikasjonslinjer slik at alle hjelper til med alt.
Kan også brukes til iPad
Det hendige mobilstativet er også designet slik at det
kan brukes til å sette fra seg en iPad, og ifølge guttene vil
dette være helt genialt hvis man f. eks. ønsker å se film på
denne. For å sondere markedet litt har guttene allerede vært
en runde på kommunehuset, og skal vi tro de optimistiske
salgsprognosene vil det smarte mobilstativet bli å finne på
de fleste kontor her utover nyåret.
Salgsdag og messe
Alle elevene på niendetrinn har denne høsten jobbet
med elevbedrift, og tradisjonen tro skal de delta på elevbedriftsmesse i februar. Dette er noe Rennebu kommune
arrangerer i samarbeid med Meldal og Midtre Gauldal.
Bortimot 250 ungdommer deltar hvert år på denne messen,
som i år arrangeres i Meldalshallen.
Akkurat nå er det imidlertid førjulssalget på
Frivilligsentralen 15. og 16. desember som står i fokus, og
hit kommer både Rennebu Ting & Tang og de andre elevbedriftene som årets niendeklassinger har etablert. Ifølge de
fire guttene vi snakket med, vil det bli gode muligheter til å
få gjort unna en del julegavehandel på salgsdagene, og ikke
minst vil det bli en del godt bakverk.
- Det er mange som skal selge bakevarer, så det er ingen
grunn til panikk hvis man er litt sent ute med julebaksten i
år, avslutter guttene.
Av Mona Schjølset

Neste Rennebunytt
- og det siste før jul kommer torsdag 18. desember.
Frist for levering av stoff er tirsdag 9. desember!
tlf 72 42 76 66
mari@mediaprofil.no - dagfinn@mediaprofil.no
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Astrid med full fart
på karrieren
For Astrid Smeplass
har tiden etter Idol
vært en fantastisk reise,
og hun har i løpet av
det siste halvannet året
fått med seg opplevelser
og erfaringer de fleste
på hennes alder
bare kan drømme om.

Foto: Stian Andersen

I oktober slapp hun singelen 2AM, og nok en gang
har både musikkbransjen og
publikum tatt imot henne med
åpne armer.
- Jeg er litt overrasket
egentlig, for denne sangen er
slett ikke laget for å få til en
radiohit. Den er spesiell og kul,
og jeg er utrolig fornøyd med
den. Likevel trodde jeg dette
kom til å bli mer som et statement fra min side, for å vise
hvilken retning jeg ønsker å
gå, sier Astrid.
Videoinnspilling
I forbindelse med utgivelse
av singelen har Astrid også
vært i Los Angeles for å spille
inn musikkvideo, en opplevelse som både var veldig artig,
veldig rar og ikke så rent lite
flau...
- Jeg må jo innrømme at
det er en flau opplevelse å stå
foran kamera og mime, mens
mange folk står rundt og ser
på. Absolutt alt dreier seg liksom om min person, og det
opplevdes veldig sært, smiler
Astrid.
Samtidig syns hun selve
opplevelsen med å besøke Los
Angeles var kjempeartig, og
hun er helt klar på at dette er
noe som hører med når man
jobber i musikkbransjen.
- Det var en utrolig nyttig
erfaring å ha med seg. Folka
jeg jobbet med var kjempeflinke, så det gikk helt greit, sier
Astrid.
Trives i Oslo
Som mange sikkert har fått
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med seg, flyttet Astrid til Oslo i
sommer. Her deler hun leilighet med Julie Bergan, og de to
jentene trives både godt i hverandres selskap og med bylivet.
- Vi reiser og jobber mye
begge to, så det er jo ikke slik
at vi henger sammen hele
tiden og da blir vi heller ikke så
lei av hverandre, sier Astrid.
For Astrid sin del har høsten bestått av mye låtskriving
og studiojobbing. Opptredener
og forespørsler om å delta på
ulike arrangement og events
er det managementselskapet
som styrer, og det syns Astrid
er helt greit.
- Jeg syns jo i utgangspunktet at alt høres kjempeartig ut, så det er bra å ha noen
som hjelper meg å sile ut litt
innimellom, ler Astrid.
Mye hardt arbeid
For mange virker det kanskje som en drømmetilværelse
å kunne leve av musikken, og
få muligheten til å ta steget inn
i kjendistilværelsen på denne
måten. Det høres jo unektelig
også veldig lett ut når artistene serverer oss sitt ferdige
produkt gjennom TV-ruta eller
radioen, men i likhet med
mange andre har også Astrid
fått erfare at det er hardt arbeid
som gjelder også her.
- Det ligger ufattelig mye
jobb bak hver eneste låt, og
det er jo ikke noe alle tenker
over. Så blir det jo også ekstra
morsomt når man lykkes, og
publikum liker det man kommer med, sier Astrid.
Hun tror nok også det å

være villig til å jobbe såpass
hardt har åpnet noen dører for
henne.
- Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger på at jeg
er villig til å jobbe for det jeg
tror på, og det at jeg har egne
meninger, forteller Astrid.
Internasjonal lansering?
Etter utgivelsen av singelen
2AM har også den internasjonale musikkbransjen vist en
gryende interesse for sangfuglen fra Rennebu. Ifølge Astrid
har det vært positive tilbakemeldinger både fra Frankrike
og Tyskland, og hun har vært
på flere møter med plateselskap i London. Selv om hun
syns oppmerksomheten er
smigrende, er dette noe hun
foreløpig tar med stor ro.
– Det er jo selvsagt artig at
det åpner seg slike muligheter,
og at mange flinke folk vil jobbe med meg, men jeg kjenner
vel på at det er litt tidlig ennå,
sier Astrid.
Det som imidlertid er planlagt er en del promotering i
Norden utpå nyåret, og så får
hun ta det videre derfra etter
hvert.
- Det blir en liten ”møteturne” nå på nyåret, og jeg reg-

Astrid i Los Angeles under innspillingen av musikkvideoen til
singelen 2AM.

ner med det fører til at jeg setter underskriften min på noen
papir her eller der, så får vi se
hva det bringer med seg, smiler Astrid.
Nyttår i New York
Desember ser også ut til å
bli en travel måned for Astrid,
og det første som står på programmet er opptreden i Idol
fredag 5. desember. Der skal
hun fremføre låten 2AM, og
hun ser fram til å få en liten
smakebit av Idol-sirkuset
igjen.
- Idol var en topp opplevelse for min del, så jeg gleder

meg til å treffe igjen en del folk
fra den tiden, smiler Astrid.
Julaften og de første dagene i romjula skal tilbringes
hjemme på Berkåk, før Astrid
sammen med en venninne
setter seg på flyet til New York,
hvor de skal feire nyttårsaften.
- Vi vet ikke helt hva vi går
til der, kanskje blir det så overveldende at vi bare blir sittende på hotellrommet og se
utover byen, ler Astrid.
Til Cuba med Idolvenninner
I slutten av januar er det
så klart for reunion med to

Snart kommer nissen
Like sikkert som førjulstida kommer, dukker
nissen opp på Berkåk.

Astrid sier at innspillingen av musikkvideoen i Los Angeles var en opplevelse som både var veldig artig,
og veldig rar. Og det var ikke så rent lite flaut å stå foran kamera og mime.

Nissen på Berkåk sprer glede rundt om på arbeidsplasser med
sin twistboks.

gode venninner fra fjorårets
Idol, for da reiser Astrid på
ferie til Cuba sammen med
Siri Vølstad Jensen og Astrid
Sugaren. De tre jentene inngikk nemlig en avtale om at
dersom en av dem vant Idol
skulle hun invitere med seg
de to andre på en spennende
ferie. Som kjent ble det Siri
Vølstad Jensen som stakk av
med seieren, og hun var ikke
snauere enn at hun holdt sin
del av avtalen med de andre
jentene.
- Selvfølgelig sa vi at hun
kunne få bruke premien akkurat som hun ville, men det var
jo kjempeartig at hun ville ta
oss med på tur. Det tror jeg blir
helt topp, og jeg gleder meg til
å oppleve Cuba, sier Astrid
Litt rart å bli kjent igjen på
gata...
Selv om hun fortsatt kan
leve en relativt anonym tilværelse, opplever Astrid stadig
oftere å bli kjent igjen på gata.
Oppmerksomheten er nesten
utelukkende av det positive

slaget, og hun syns foreløpig
det er bare trivelig at folk kommer bort og snakker litt.
- Det er jo selvfølgelig litt
rart at folk kjenner meg igjen,
men det er så mange som
ønsker meg lykke til eller spør
hvordan det går, og det er jo
bare trivelig. Skal man drive
med musikk er det jo faktisk
en forutsetning at folk fatter interesse for det jeg driver
med, så litt ekstra oppmerksomhet tar jeg med på kjøpet,
sier Astrid.
Jeg er klar!
For oss som har sett Astrid
vokse med oppgavene på lokale scener opp gjennom årene,
er det ingen overraskelse at
hun har kommet dit hun er i
dag. Spørsmålet var vel egentlig ikke om dette kom til å skje,
men på hvilket tidspunkt.
En varm junidag i 2008
fikk undertegnede oppgaven
å være med Astrid på en opptreden gjennom kulturskolen
i Rennebu. En lokal forening
skulle ha medlemsmøte, og

ønsket seg et kulturinnslag.
Astrid hadde valgt seg
Gabriellas Song, og jeg hadde fått det ærefulle oppdrag
og sette i gang en CD-spiller
med komp. I et lite rom med
relativt dårlig akustikk og en
CD-spiller som hadde sett
sine beste dager, fikk i alle fall
undertegnede en av sine mest
spesielle
musikkopplevelser
noensinne. En voksen sang,
en spinkel jentunge, en klokkeklar stemme og en sjelden
musikkforståelse. Der og da
tror jeg de fleste i rommet loddet dybden av noe som kunne
komme til å bli så uendelig
mye større. Så gikk det noen
år, Astrid meldte seg på Idol,
og sendte samtidig en ganske
klar melding til musikkbransjen i Norge:
Nå er jeg klar, og jeg har
mye å bidra med!

— Når jula nærmer seg kjenner jeg det i blodet. Det blir
en egen drivkraft og stemning når jeg tar frem nissejakken,
finner frem sparken og drar ut, forteller nissen. Han sier at
han blir godt tatt i mot samme hvor han kommer, det ligger
som en forventning i lufta. Endelig kommer nissen, og det er
bare glade ansikt å møte.
Nissen sier at selv om det er mye vondt i verden er det
viktig å nyte de gode øyeblikkene. Når nissen kommer blir
det derfor ei fristund - enten det er under formannskapsmøte, på en travel arbeidsplass, på arbeidssenteret eller på
helsesenteret. Alle har tid til å legge fra seg arbeidet i en travel hverdag når nissen stikker innom med sin twistboks. Det
er kanskje dette adventstida er ment til - å stoppe opp og gi
hverandre gode opplevelser?
— Om jeg blir litt sliten, gir det så mye at det er verdt
det. Det er påfyll og gir ny energi, og jeg får mange gode tilbakemeldinger, forteller nissen da vi traff han på hemmelig
adresse nylig. Både jeg og nissen kjente forventninga - snart
er det tid for nissebesøk!
Av Dagfinn Vold

Tekst: Mona Schjølset
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Velkommen til distriktets

største sportsbutikk
Din treningspartner – Spesialist på ski og sykkel

Oppdal, Aunasenteret, tlf 72 42 16 37

Nerskoglaft as

Nerskogen, 7393 Rennebu
tlf 918 00 974 - 952 56 570 – granatun@online.no

Brønnboring – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056

rorleggern@oppdal.com

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

Din lokale leverandør av
• småhus i tradisjonell handlaft etter dine tegninger og ønsker
• bygg i stavlaft og bindingsverk
• restaurering, tilbygg og grunnarbeid
• hyttetomter i Sørøyåsen på Nerskogen

2015-koppen
er her!

vi setter spor

299,-

oxygen.no

Statoil E6 BERKÅK

Lokal drivkraft
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Parallellveien 10
7391 Rennebu
Tlf. 72427150

Mediaprofil
- reklamebyrå
og grafisk
verksted
Mediaprofil er et allsidig
reklamebyrå og grafisk
verksted som tilbyr
et bredt spekter av
tjenester innen trykk,
grafisk design og
reklame.

Vi kan hjelpe deg og din bedrift med
• logo og grafisk profil
• brosjyrer i små og store opplag
• redigering og produksjon av bøker
• plakater og banner

• nettsider for små og mellomstore bedrifter
• forretningsmateriell / postalia
• skilt og vindusdekor
• og mye mer...

tlf 72 42 76 66 - mediaprofil.no

Vi har egen digitalprint
med rask og sikker
levering av trykksaker!
Rennebunytt
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Johndoe med to nye utgivelser

Etter en pause med platemarkedet har
Johndoe kommet med to utgivelser i 2014
– ”Slugger” og ”Sosialt liv”.
Terje Uv fra Vollagrenda har vært
gitarist i bandet siden 2000.
Foto: Maria Gosse

Johndoe har holdt på siden
1996, og bandet består av Stian
Lundberg, Øystein M. Eide,
Jonas Skybakmoen og Terje
Uv. Jonas Skybakkmoen og
Øystein M. Eide startet bandet
i 1996, og de har vært samme
gjengen siden 2001.
Drar lasset sammen
— Jeg traff Jonas i 2000,
og vi begynte å spille litt. Jeg
”masa” meg med, for jeg mente at jeg hadde noe å tilføre.
Jeg fikk også med Stian på
trommer, og kjemien mellom
oss fire stemte fra første dag.
Vi har samme musikksmak,
samme ambisjonsnivå og vi
drar lasset sammen, forteller Terje Uv. Styrken til bandet
er at de alle tar ansvar, og de
styrer alt selv utenom booking.
Jonas Skybakmoen er for tiden
primus motor, og Uv forteller
at det passer bra da han er den
eneste som ikke har barn.
Litt lei etter ”Dødvinkel”
Johndoe kjørte forholdvis intenst fra 2001 og frem
til 2007 – etter utgivelsen av
platen ”Dødvinkel”. — Etter
det ble vi nok litt lei, og det
var hardt å komme skikkelig i
gang igjen. Men, vi har vært i
studio hvert år, og holdt spillinga varm. Vi ble etter hvert
voksne og fikk familier, og
måtte gjøre noen valg. Samlet
har vi i bandet fått sju unger,
og det gjør også sitt, forteller
Uv.
Reunion-konsert
I fjor fikk de lysten tilbake for å holde konserter, og
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de annonserte en konsert på
Blæst i Trondheim utpå høsten.
Billettene ble revet bort med
en gang, og den ene konserten
ble til to.
— Vi var veldig spente på
responsen etter oppholdet,
men den var overveldende.
Vi har et trofast publikum i
Trøndelag, og dette ble en
skikkelig
vitamininnsprøytning. Vi bestemte oss da for å
gjøre ferdig plata vi så smått
har holdt på med, forteller Uv.
Festivalsommer
Etter at plata ”Slugger”
kom ut ble det spillejobber
på flere festivaler i løpet av
sommeren – Øya, Pstereo,
Malakovfestivalen, Vinjerock.
Det ble en skikkelig bra festivalsommer.
Passer ikke Oslo-pressa
Jonas fikk skikkelig inspirasjon og skrev mange nye tekster. Etter fire dagers øving og
fire dager i studie var utgivelse
nummer to i løpet av året klar
– ”Sosialt liv”.
— ”Slugger” var en litt roligere plate. Med på den siste
fikk vi lyst til å blåse litt mer
ut. Vi var forberedt på litt dårlig mottagelse i Oslo-pressa,
for de har ikke hele tiden vist
at de har sansen for rock fra
Trøndelag. Men, Aftenposten
ga oss faktisk terningkast fem
for den siste plata og fire for
”Slugger”, sier Uv.
Stort og trofast publikum
— Vi var storfornøyd med
utgivelsene selv, og de har
også blitt godt mottatt blant

vårt publikum.
Selv om Johndoe har
et trofast publikum både i
Trøndelag og i Oslo, prøver
de å utvide fanskaren. Derfor
var de nylig til Tromsø, og der
har de ikke vært på nærmere
sju år. Kommende helg er det
konsert i Stavanger. I januar
blir det konsert i Samfundet
og videre klubbspilling utover
våren med låter fra ”Sosialt liv”
som basis i repertoaret.
— Vi er kontrollfriker alle
i bandet, og må helst ha løpet
klart for hver konsert. Samtidig
har vi erfart at det føles bedre å
spille når en har noen usikkerhetsmoment – da blir vi mer
skjerpet.
Av Dagfinn Vold

Terje Uv er til daglig gårdbruker på Voll.
Jonas Skybakmoen:

Terje er den beste gitaristen jeg vet om
Vokalist i Johndoe Jonas Skybakmoen setter stor pris på
gitarist Terje Uv.
— Terje har stor kompetanse på gitarer, bokser og forsterkere, ja nesten et nerdete forhold til gitar, forteller
Skybakmoen. Han vet også det meste om priser og hvor en
kan få tak i diverse utstyr til en hver tid.
— Det hender det kommer en mail sent på kvelden, der
Terje har kommet over noe utstyr på finn.no som kanskje
kan være av interesse for oss. Jeg har mange ganger dratt
nytte av Terjes kompetanse, for jeg er ikke så teknisk interessert og så handy. Terje har det bondegenet som kan fikse og
reparere det meste.
Skybakmoen synes Terje også har god musikksmak, og
han er som et levende rockeleksikon. Han er kort og godt en
kul samarbeidspartner, diplomatisk og en god kompis med
alle i bandet.
— Dessuten har Terje den lekenheten som kreves for å
spille i et rockeband. Han er en viktig del av Johndoe. Terje
tar scenen som en scenepersonlighet selv om han er en rolig
kar til vanlig. Vi går alle inn i en ”sone” når vi går på scena,
og skaper energi sammen, sier Skybakmoen.
Av Dagfinn Vold

Alexandru med i
Norges første Boyband
Det har vært en særdeles spennende høst for Alexandru Gros Grindvoll,
men forrige fredag kunne han endelig slippe jubelen løs da det ble klart at
han var en av de fire utvalgte som skal være med å danne Norges første boyband.

Heidi Skjerve med
“Speilets tale”
”Speilets tale”, hvor tekster av sterke, kvinnelige norske lyrikere sitter i høysetet, er en
nyutgitt plate med Heidi Skjerve som vokalist.

Selv har han jo visst om
utvelgelsen en stund, men for
å holde på spenningen i forhold til TV-opptakene har han
ikke hatt lov å røpe noe før nå.
- De fleste i klassen har
nok skjønt det etter hvert, for
det har jo blitt noen turer til
Oslo i løpet av høsten, smiler
Alexandru.
Et lett valg
Ifølge Alexandru var det litt
tilfeldig at han meldte seg på
dette prosjektet.
- Det var pappa som kom
over en annonse i en avis og
lurte på om dette kunne være
noe for meg. Jeg syntes det
så kjempespennende ut, så vi
undersøkte litt nærmere og
fant ut at det kunne være artig
å sende inn en søknad, forteller Alexandru.
Søknaden Alexandru sendte inn var en musikkvideo,
der han selv både synger og
er med som skuespiller. Dette
falt tydeligvis i god jord hos
selskapet Eccentric Music, som
står bak Prosjekt Boyband. I
en av episodene som har blitt
sendt på tv2.no får Alexandru
mye skryt både for sangstemmen, og ikke minst for måten
han opptrer på i musikkvideoen.
Ifølge David Eriksen, som
er daglig leder i Eccentric
Music, var Alexandru et lett
valg.
- Alexandru er en meget
talentfull ung gutt, som har
kommet langt allerede. Vi er
veldig sikre på at vi skal klare
å hjelpe ham å ta enda noen
skritt videre, sier Eriksen.
Over 300 søkere
Det
var
ikke
bare
Alexandru som fattet interesse
for Prosjekt Boyband. Over 300
håpefulle unggutter fra hele
landet søkte om å få bli med,
og av dem skulle det plukkes
ut åtte deltagere til en siste
kvalifiseringsrunde. Blant disse
åtte var altså Alexandru, og for
noen uker siden var guttene
samlet i Oslo for å kjempe om
de fire plassene i boybandet.
- Vi flyttet inn i en leilighet sammen, og mens vi bodde der prøvde vi oss både på
dans, koreografi, håndtering
av media og forskjellig annet.
Jeg syns det var kjempeartig,
og selv om det var litt aldersforskjell fikk jeg god kontakt
med de andre guttene, forteller
Alexandru.
Fire plasser
Etter at de åtte guttene
hadde vært gjennom den siste
kvalifiseringsrunden, ble det
en tøff jobb for produksjonsselskapet å velge ut de fire som

Alexandru Gros Grindvoll under siste års UKM.
til slutt skulle bli med videre.
Selve utvelgelsen er også filmet, og Alexandru er spent på
å se dette opptaket.
- Det var utrolig spennende! Vi sto der på rekke alle åtte,
mens de fortalte hvem de hadde valgt ut. Jeg ble naturligvis
kjempeglad på egne vegne,
men jeg syntes jo også synd på
dem som ikke fikk bli med, for
alle var veldig flinke, sier den
sympatiske 14-åringen.
Trenger et norsk alternativ
Allerede før jul er det planen at det nyetablerte boybandet skal slippe sin første singel,
og det knytter seg naturligvis
stor spenning til hvordan den
kommer til å bli mottatt. Ifølge
David Eriksen har det allerede
vært bra interesse fra bransjen,
og han tror definitivt markedet
er klart for et norsk boyband.
- Dette er jo et fenomen
som har blusset opp de siste
årene, og vi trenger absolutt
et norsk boyband. Målet er å
bygge et godt alternativ innenfor popmusikken, og videre
fins det ingen grenser for hva
man kan få til, sier Eriksen.
Travelt
Alexandru går i niendeklasse på Rennebu Ungdomsskole,
og med såpass mye reisevirksomhet har det blitt en del
fravær denne høsten. Dette er
imidlertid noe Alexandru har
prøvd å kompensere med litt
ekstra innsats på leksefronten
i helgene, for den unge herremannen har på ingen måte
tenkt å la en eventuell fremtidig stjernestatus påvirke skolegangen.

- Skolen er jo selvfølgelig
like viktig for meg som dette
prosjektet, så jeg prøver hele
tiden å holde meg à jour med
lekseplaner og innleveringer,
sier Alexandru.
Gleder seg til å komme i
gang
Når Rennebunytt prater
med Alexandru står han igjen
på farten til Oslo, i forbindelse med offentliggjøringen av
navnet til de fire guttene som
til slutt ble plukket ut til boybandet. Hva som nå venter, og
hvilke prosjekter de skal i gang
med har ikke Alexandru helt
oversikt over foreløpig.
- Det blir veldig spennende, for vi vet ikke så mye enda.
Vi spilte inn en liten demo i
forbindelse med en tidligere
samling, og det låt overraskende bra, så jeg gleder meg
skikkelig til å komme i gang,
smiler Alexandru.
At han blir den desidert
yngste av medlemmene i bandet ser han overhodet ikke
på som noe problem. Ifølge
Alexandru var kjemien mellom
guttene helt på plass, og han
har ikke noe imot å ta rollen
som bandets lillebror.
Som sjarmerende lillebror
blir det vel sannsynligvis også
en del oppmerksomhet fra
smådamene, noe det ferske
boybandmedlemmet allerede
har fått merke.
- Det har blitt noen ekstra
følgere på Instagram ja, men
det er jo bare hyggelig, sier
Alexandru med et lurt glimt i
øyet.

På denne plata synger Heidi Skjerve, og en kammertrio
bestående av Trond Harald Saltnes, Guro Stigen Kvannli og
Marthe Belsvik Stavrum med bratsj, fløyter, kontrabass og
harpe spiller.
”Speilets tale” var i utgangspunktet en konsert hvor
knallgode tekster danner kjernen og utgangspunktet.
Musikken ble skrevet til en samarbeidskonsert mellom
Bjørnsonfestivalen og Operaen i Kristiansund i 2013.
Plata heter ”Speilets tale”, etter Inger Hagerups dikt med
samme navn.
Alle diktene på plata er signert viktige norske lyrikere og
spenner fra 1930 - 2012 i utgivelsesår, og de er på bokmål,
nynorsk og dialekt. På konsertprogrammet finner du fantastiske tekster av Halldis Moren Vesaas, Inger Hagerup, Synne
Lea, Signe Seim, Astrid Krog Halse, Aina Villanger, Magli
Elster, Synnøve Persen, Gunvor Hofmo, Aslaug Vaa og Astrid
Hjertenæs Andersen.
— Sjangermessig er jeg litt usikker på hvor vi befinner
oss, men det er melodiøs musikk, sanger, viser. Poenget med
å lage musikken var å understreke teksten, så når utrykket varierer fra tekst til tekst, varierer det også fra låt til låt,
forteller Marthe Belsvik Stavrum – som har komponert og
arrangert all musikken.
Plata er spillt inn i Øra Studio og er utgitt på Øra
Fonogram, med Jostein Ansnes som produsent.
Plata er tilgjengelig på spotify, wimp, amazon, og i tillegg
kan den kjøpes fysisk på Platekompaniet og andre platebutikker.
Les mer om speilets tale på
http://marthebelsvikstavrum.com/speilets-tale/

Hold deg orientert om det som skjer i
Rennebu kommune på

Facebook.com/rennebukommune

Tekst: Mona Schjølset
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27,8 cm

Vi ønsker deg
en hvit jul...

Rennebu

Har du en jobb du trenger noen til å utføre?
Vi i Bygdeservice vil gjerne prøve å hjelpe deg,
og vårt snekkerlag har ledig kapasitet!
Ta kontakt for et uforpliktende tilbud

Telefon 959 18 815
Vi tilbyr

Hjemmetjenester som renhold, vindusvask,
skift gardiner, rundvask, hjelp til å handle
Snekkering, reparasjoner og vedlikehold, husmaling
hytter og tilbygg, rydding av loft/kjeller/uthus/låve,
snømåking, brøyting
Transport, rydding og bortkjøring av hageavfall,
transport også i vanskelig terreng
Hagearbeid, trefelling, plenklipping, ugrasluking

Vi ønsker alle våre kunder ei god jul!

Det hvite kjøkken er fortsatt en bestselger!
Kom å se vårt store utvalg
i kjøkkenbutikken på Å!

Å i Meldal - 7336 MELDAL
tlf 72 49 58 00 - post@fossline.no
Åpningstider: man-fre 8-16 – tors 8-19

for hele huset
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Nyåpning på Kraftlaget

Kvikne-Rennebu
Kraftlag SA, som til
daglig går under navnet
Kraftlaget, hadde i forrige måned åpning av
sine ombygde lokaler
og samtidig markering
av sin nye profil.
Omlag 60-70 personer var
innom Kraftlaget under nyåpningen, og everksjef Kristin
Reitan orinterte om bakgrunnen for omprofileringen og
ombyggingen.
— Vi ønsket oss en ny profil som kan ta oss inn i fremtida, og vi ønsket å vise kraftlaget med et lokalt uttrykk, sa
Reitan. Kraftlaget opprettet
kontakt med Form til Fjells på
Røros, som har vært med på å
utvikle den nye profilen.
God energi til folk
— Vi arbeider hver dag

med å gi god energi til våre
kunder, og derfor ble vårt nye
slagord God energi til folk.
Kraftlaget er det navnet vi
går under til hverdags, og det
ble derfor naturlig at den nye
logoen vår ble en stor K og
ordet Kraftlaget.
Reitan fortalte også at for
å fremstå tydelig og skille de
ulike instansene Kraft, Nett og
Installasjon, har de tre fått hver
sin farge i den store K. Klær
og biler viser også hvor de forskjellige høre hjemme.
— God energi til folk krever overskudd, og vi utfordret
alle ansatte til å vise hva som
er god energi for dem. I resepsjonen henger det 24 bilder av
ansatte som stråler av energi,
sa Reitan.
Finansiert gjennom salg
Reitan
fortalte
under
åpninga at ombyggingen og
omprofileringen ikke skulle

være kostnadsdrivende for
Kraftlaget, så det er finansiert
ved å selge det gamle kraftlagsbygget på Berkåk og leiligheta i Spania.
Konkurranse
Under åpningen hadde
Kraftlaget en konkuransen,
hvor besøkende skulle gjette
gjennomsnittsalderen til de
ansatte. Riktig alder er 40,1 år,
og av to som gjettet 41 år, ble
Bodil Gunnes den heldige vinner av en el-kontroll i bolig.
Kom innom!
— Vi er utrolig fornøyd med
arbeidet LH Bygg Entreprenør
AS har utført, og vi oppfordrer alle til å ta turen innom de
fine lokalene våre, oppfordrer
Kristin Reitan.
Av Dagfinn Vold

Mads Bjerkset Teigen (fra nettavdelingen) og Niklas Nyberg (fra
installasjonsavdelingen) stod for selve åpninga ved å tenne lyskuben
(bildet under) som står opp mot E6. På bildet over står de i den nye
resepsjonen sammen med everksjef Kristin Reitan.
I de nyoppussede lokalene har de også en avdeling der de viser frem
et bredt utvalg av utelamper, brytere m.m. montert på panel levert
av lokale produsenter. (bildet nederst til venstre)
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Grisslakting
Spennende skoledag på Voll:

Ser man noen tiår tilbake hadde de
fleste et avslappet og naturlig forhold
til slakting av dyr, og også for barna
var dette en del av livet på landsbygda.
Dette har etter hvert forandret seg, og
det er slett ikke alle unger som tenker
over hvordan juleribba havner på middagsbordet eller hvordan man går fram
for å slakte et dyr.

Elevene ved Voll skole fikk nylig være med på denne prosessen, og ut fra reaksjonene så det ut til at de fleste syntes
dette var både spennende og lærerikt.
Lokale slaktere
Bakgrunnen for at elevene fikk være med på grisslaktingen var at Anders og Berit Kristin Voll skulle slakte en av
grisene på gården. Siden Anders er lærer ved Voll skole ble
det naturlig nok snakk om dette, og etter hvert bestemt at
elevene skulle få være med å se på både slakting og partering. Per Ivar Stavne og Sveinung Lygre var innleid som slaktere, og forklarte for elevene hvordan de gikk fram både med
slakting og partering.
Spesiell lukt
Det var en gjeng med spente elever som møtte opp for
å se på grisslaktingen. Selve avlivingen ble raskt og effektivt
gjennomført av de erfarne slakterne slik at man unngikk de
verste grisehylene, noe mange kanskje hadde gruet seg litt
til på forhånd. Etterpå måtte grisen skåldes og innvollene tas
ut. Alle som har vært med på dette har vel erfart at det etter
hvert blir en forholdsvis spesiell lukt, og dette var også noe
elevene fikk merke. Grisen må også tappes for blod, og de
som ønsket det fikk prøve å røre i blodbøtta etterpå.
Partering
Etter at grisen hadde fått hengt et par dager ble den så
fraktet til gymsalen på Voll skole, hvor den skulle parteres.
Slakterne hadde fått med seg enda et par erfarne medhjelpere, og nå fikk elevene virkelig se hvor mye mat det egentlig er i en gris. For å synliggjøre dette enda bedre for elevene,
var det også kjøpt inn en del ferdige produkt som alle stammer fra grisen. Bacon, leverpostei, spekeskinke, ribbe o.l. er
noe de aller fleste kjenner godt, og nå fikk de se hvilke deler
av grisen som ble brukt for å lage dette.
Interessant
Selv om slakting og partering av gris både fører med seg
en del blodsøl og uvante lukt- og synsinntrykk, så det i all
hovedsak ut til at elevene syntes det var både interessant og
lærerikt å ta del i denne prosessen. Ikke minst var det artig å
se hvor engasjerte elevene ble når de skulle finne ut hva de
ulike delene av grisen het, og hva de kunne brukes til. Så er
det vel heller ikke til å stikke under en stol at et lite avbrekk
fra den vanlige skolehverdagen er relativt kjærkomment for
både elever og lærere.
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Grisen er avlivet, og da må det røres i blodet for at det ikke skal levre seg.
Per Ivar Stavne og Sveinung Lygre er i gang med skoldinga, og
Berit Kristin Voll sørger for kokende vann.

Oppdelinga av slaktet ble gjort i gymsalen på skolen, og der var
både Per Ivar Stavne, Lise Lotte Hoseth, Paul Paulsen, Kari
Kvamme og Sveinung Lygre i fullt arbeid og viste elevene hva
de forskjellige delene av grisen blir brukt til.
Liste Lotte Hoseth og lærer Håvard Rogogjerd viser et kjøttstykke for ivrige elever.

Håvard Kvam og Jørgen Reitås Sæther viser frem skinke og
bacon som er kjøpt på butikken og som kommer fra gris.
Anders og Berit Kristin Voll med Mari på gården Sægard Voll
var eierne av grisen som ble slaktet.

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Mona Schjølset, Håvard Rogogjerd og Dagfinn Vold
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”Nøyaktig håndverk med stolthet og kvalitet”
Vi ønsker a
lle
ei riktig go
d jul og
et godt nytt
år!

Ulsberg, 7398 Rennebu
Tlf 482 12 667
www.jt-bygg.no

Kom til varm hytte!

– start aggregatet med mobil-app
Med den norskutviklede SignaturBox™
sammen med DieselCraft Greenline™
strømaggregat tar du kontroll over strømmen
på hytta! Du blir din egen E-verksjef!
se www.hyttekraftverket.no

J. O. Vognild
Nerskogen, 7393 Rennebu, mob 416 54 516 – john.ovogn@loqal.no
Graving – Planering – Transport sommer/vinter
Betongarbeid – Vann/avløp – Uteplasser – Liftutleie

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

Vår samarbeidspartner:

Brentkledning

og material i spesialdimensjoner

Sveinung Kosberg

Industriområdet Berkåk, 7391 Rennebu
Epost: kunde@rennebusag.no

Nerskogen
Hyttegrend
... så bjart mot Trollheims tind
Nerskogen Hyttegrend
ligger ved Sørøyåsen, nært Trollheimen
med alle dens turmuligheter!

Første byggetrinn er solgt, og

nye hytter er under oppføring.

Hyttene holder høy standard med innlagt vann/avløp,
strøm og er tilknyttet helårsvei.
Ta kontakt med Kjell for mer informasjon!

Ta kontakt på telefon 416 56 996
www.rennebuhytteservice.com
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Tlf 72 42 64 90 - www.lundhyttebygg.no

Kroken Bakeri
Innunder blåe
– en viktig samlingsplass himmelrand
For Inger Hilde på Kroken Bakeri er førjulsstria en av de mest hektiske periodene i året, og både mor Hildur og Inger Hilde baker og steker alt det de
rekker i denne perioden.

Årsskriftet fra Rennebu Historielag og Innset
Historielag er nå ferdig, og er lagt ut for salg
på Bygdasenteret og på Frivilligsentralen. I
tillegg selges det av grendakontaktene rundt
omkring i bygda, og sendes også ut til faste
abonnenter.

Kroken Bakeri er en populær møteplass på Innset.
Da Rennebunytt stikker
innom ligger det både storbrød, kanelsnurrer, boller og
tjukklefser i fine stabler utover
disken, og duften av nybakt
bakverk innbyr så absolutt til
storhandel.
Bra salg
Kroken Bakeri har åpent
hver fredag, pluss onsdager og
lørdager i partallsuker. Ifølge
Inger Hilde skulle de kanskje ideelt sett hatt åpent flere
dager, men salget er det imidlertid ingenting å si på.
- Det eneste som begrenser
salget er nok produksjonskapasiteten, så vi er veldig godt
fornøyd, smiler Inger Hilde.
Hun tar ikke lenger imot
bestillinger, så salget skjer etter
”først til mølla”-prinsippet.
– Det er jo veldig mange som
ønsker seg potetlefse nå til jul,
så jeg rekker dessverre ikke
å bake for bestilling. Det er
imidlertid bare å stikke innom
når vi har åpent, så kanskje
det blir ei rå, oppfordrer Inger
Hilde.
Trivelig møteplass
De trivelige lokalene på
Kroken Bakeri har etter hvert
blitt en viktig møteplass for
folk i grenda, og her samles
både unge og gamle til en trivelig prat over kaffekoppen.
- Jeg flyttet til Innset i sommer, sammen med mann og to
små barn, og har stiftet mange nye bekjentskaper her på
Kroken Bakeri, forteller Torill
Kvam Kiplesund.
Også Lisbet Joramo, som
for tiden er hjemmeværende
med lille Hedda, syns Bakeriet
er viktig som sosialt treffsted i
bygda.

- Det er bestandig trivelig
å komme hit, og også ungene
syns det er stas, for de treffer
bestandig noen å leke med,
forteller Lisbet.
Hun påpeker også at mange syns det er trivelig å gå seg
en tur til bakeriet, i stedet for
å sette seg i bilen å kjøre til
Berkåk eller Oppdal for å ta
seg en kaffekopp.
- Det er jo fine trillemuligheter rundt her for dem som
går med barnevogn, og ellers
også fint å ta det som en tur for
dem som bor i gåavstand, sier
Lisbet.
Unikt bakverk
Både Inger Hilde og mor
Hildur tar seg tid til å sette
seg ned og ta en kaffekopp
sammen med gjestene i bakeriet, og det er ingen tvil om at

godt bakverk gir god stemning. Tonen er lett og ledig, og
latteren sitter løst både hos de
som arbeider her og gjestene.
Inge Joramo er eneste hane i
kurven denne dagen, noe han
slett ikke ser ut til å mistrives
med ...
- Nå har jeg sannelig en
Sigrun på hver side, og det er
akkurat passe, sier Inge, til allmenn forlystelse fra resten av
damene.
- Det er i alle fall en ting du
må få med, og det er at bakverket her på Kroken Bakeri
er helt unikt og kjempegodt,
så det er rett og slett en fornøyelse å handle her, avslutter Torill Kvam Kiplesund, og
får bifallende nikk fra de andre
gjestene

I årets utgave finner man mange spennende artikler
fra alle deler av bygda, bl. annet kan nevnes historier om
Sivert ”Berjom”, Garbarekfamillien, Nikkus Kant, fattigstell
i Rennebu, Norås idrettslag, slåtteng og sætrer på Ulsberg,
historier fra Nordskogen, m.m.

Sigrid Lundaløkk, Oddvar Halgunset, Brage Kosberg og Jon
Knutsen pakker årsskriftet for salg via grendakontakter.

Av Mona Schjølset

Frost på Hoelshøyda.
Hildur Lilleinnset og Inger Hilde Myrbekk
med ferske brød og tykklefser bakt på Kroken bakeri.

Foto: Dagfinn Vold
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Kommunereformen:

Viktige veivalg for Rennebu

Stortinget har gitt sin tilslutning til å gjennomføre en kommunereform, der målet er større og
mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette er ifølge kommunal- og moderniseringsdepartementet nødvendig for å møte
morgendagens utfordringer og innbyggernes
forventninger.

Rennebu kommune har
valgt å vurdere to logiske
hovedretninger, E6-aksen og
Orkdalsretningen. I løpet av
november har det blitt gjennomført fem folkemøter, der
innbyggerne i ulike deler av
kommunen har fått muligheten til å komme med innspill
til planene.
Bra engasjement
Folkemøtene
har
blitt
gjennomført på Nerskogen,
Åshuset, Sandbrekka, Berkåk
og Innset, og ifølge Norunn

Fossum på plankontoret har
det vært god oppslutning og
stort engasjement på møtene.
- Som forventet er det en
viss forskjell i hvilken retning
man ønsker, og det er helt
naturlig at det er lokale forskjeller om man bor på Grindal
eller på Innset, sier Fossum.
På alle folkemøtene var
ordføreren tilstede og innledet
med litt bakgrunnsinformasjon
om prosjektet. Deretter fikk de
fremmøtte jobbe i grupper, der
sterke og svake sider ved de to
alternativene skulle belyses. Til

slutt ble gruppearbeidet oppsummert i plenum, og det var
mulighet til å stille spørsmål
og komme med innspill.
Nerskogen
På Nerskogen ble det tydelig fremhevet at innbyggerne
ønsker at grenda ikke lenger
skal være delt av en kommunegrense, og de syns derfor
det er viktig at både Oppdal
og Midtre Gauldal er med.
E6-aksen var det alternativet
som utpekte seg i mest positiv retning for innbyggerne på
Nerskogen, blant annet fordi
mange allerede pendler langs
denne aksen. Det er dessuten
mye etablert samarbeid med
Oppdal, og det vil sannsynligvis bli kortere vei til skole. Det
var også nevnt at E6-aksen
har god infrastruktur med
både vei og jernbane, noe også
næringslivet har fordeler av.
Sandbrekka
Ikke uventet var det
Orkdalsretningen som fikk
mest positiv omtale for de
frammøtte på Sandbrekka.
Her var det langt større motforestillinger mot sammenslåing med Oppdal, og spesielt
hvis det blir bare Rennebu og
Oppdal. Det ble videre påpekt
at nedre del av bygda står i
fare for å bli en utkant, og at
Ordfører Ola T. Lånke innleder
for en fullsatt sal på Sanbrekka
(øverst).
Alle møtene hadde gruppearbeid med utfylling av sterke
og svake sider for E6-aksen og
Orkdalsretningen.
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innbyggerne her kjenner en
større tilknytning til Meldal
kommune. Vekstpotensialet til
kystområdene ble også nevnt,
og ved en sammenslåing mot
Orkdalsregionen vil disse
områdene føles nærmere.
Tilhørighet og identitet langs
Orkla ble også nevnt som et
viktig punkt for de frammøtte
på Sandbrekka.
Åshuset
Også på Åshuset var forsamlingen i all hovedsak mest
positive til E6-aksen, noe som
er forståelig siden Oppdal er
et mer naturlig handelssentrum enn Orkanger for denne
delen av kommunen. Området
Havdal – Innset bruker pr. i
dag Oppdal både som servicested og ”tilknytningspunkt” i
de aller fleste sammenhenger.
Logistikken med jernbane, E6
og Rv3 ble også nevnt som et
viktig argument, samt at det er
mer like forhold for landbruket
med tanke på klima og driftsform. Et allerede godt etablert
samarbeid innen jord- og
skogbruk ble også nevnt som
positivt med E6-alternativet.
Berkåk
På Berkåk var det litt mer
jevnt fordelt hvilken retning
som var å foretrekke, og både
E6-aksen og Orkdalsregionen
hadde sine tilhengere. Hvis
en må velge retning, var det
E6-aksen det var mest stemning for. Noe som imidlertid
ble gjenstand for en del diskusjon var spørsmålet om hvorfor man i det hele tatt skal slå
seg sammen til større kommu-

ner, og om dette vil bli til det
beste for innbyggerne.
Innset
Heller ikke på Innset
var
forsamlingen
spesielt
positive til samarbeid med
Orkdalsregionen, og det mest
naturlige vil være sammenslåing med Oppdal, eventuelt
Oppdal og Midtre Gauldal.
Andre forslag som kom fram
var en storkummune med
32.000 innbyggere, bestående
av Røros, Holtålen, Os, Tolga,
Tynset, Midtre Gauldal og
Rennebu. Oppdal, Rennebu og
Kvikne ble også nevnt som et
forslag, men mest naturlig for
Innsetingene føltes nok samarbeidet langs E6-aksen.
Veien videre
Etter hvert som oppsummering fra alle folkemøtene
er ferdig, vil dette bli lagt ut
på kommunens hjemmeside.
Videre må politikerne ta med
seg innspillene videre i arbeidet med prosessplanen, som
skal leveres fylkesmannen
innen 1. februar. Her skal politikerne ta stilling til hvilket retningsvalg som er mest naturlig. I tiden fram mot nyttår skal
det også gjennomføres såkalte
sonderingsmøter med våre
nabokommuner, for å få klarlagt hvilke samarbeidsalternativer som er mest reelle å jobbe
videre med.
Følg arbeidet med kommunereformen på www.rennebu.
kommune.no
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Angela med spennende kunst
Angela Gobbens begynte med
collage for å sende oppmuntrende kort til sin bestevennine
i Nederland som var syk.
Vennina ble frisk, men Angela
fortsetter å lage collager som
hun nå legger ut på Instagram.
Responsen er overveldende helt fra USA.

Angela Gobbens sin første ”selfie” som
hun har lagt ut på Instragram.

Angela Gobens flyttet hit
til Rennebu for vel sju år siden,
og hun har vært i Norge og i
Rennebu på ferie på forhånd.
Nå bor hun på Berkåk med
mann og to barn, og trives
godt.
Sendte kort til bestevennina
Angela har hele tiden vært
interessert i kunst og lekt seg
med collage, og hennes mor
er en anerkjent keramiker i
Nederland og Belgia.
— Jeg begynte mer med
collage da min bestevenninen i
Nederland ble syk. Jeg har sans
for humor, så det ble naturlig å
lage collage-kort med humor
for å få frem smilet til venninna mi, forteller Angela.
Nå går det bra med venninna, men Angela fortsetter å
sende henne kort.

Det kan variere hva som
kommer først - bildet eller teksten.
— Jeg kan finne tekster
på internett som jeg tar ut
av sammenhengen og setter
sammen med et collagebilde
jeg lager. Dermed oppstår det
en kombinasjon av tekst og
bilder som gir et humoristisk
uttrykk, sier Angela.
Bruker ofte naturen
Selve
collagene
lager
hun med å klippe ut personer og andre ting som hun
ofte plasserer ute i naturen.
Når hun har funnet den riktige plasseringen som passer,
tar hun bilder av montasjen.
Kombinasjonen av papir og
ekte verden gir en surrealistisk
verden.
— Mange tror at jeg bruker

photoshop til å lage collagene,
men jeg er ikke så god på digital fotobehandling. I starten
tok jeg bildene med mobilkamera, men har nå begynt å
bruke speilrefleks for å få høyere kvalitet på bildene.
Flere magasin interessert
Angela har flere idéer om
hvordan hun vil utvikle sin
kunst. Det som er sikkert er at
bruken av Instagram har gitt
henne mye oppmerksomhet,
og hun er blitt kontaktet av
magasinene ”Cultural dissection” og ”Clooch” fra England
som gjerne vil trykke hennes
collager. Spennende!
Av Dagfinn Vold

På Instagram
Niesen til Angela som var
på besøk her i Rennebu oppfordret henne til å legge collagene ut på Instagram. Det
kom raskt følgere på hennes
Instagramkonto #miss.printed.
- fra Norge og helt fra USA.
Utstilling i San Fransisco
Én av de som oppdaget henne på Instagram
var Winston Smith fra San
Fransisco. Han er én av de
mest anerkjente collagekunstnerne i verden, og han likte
collagene til Angela veldig
godt. Smith vil ha med noen
av Angelas arbeider på en
utstilling i Smiths galleri i San
Fransisco i løpet av neste sommer og høst.
— Da jeg fikk den beskjeden fra Smith var jeg helt
satt ut en hel kveld, forteller
Angela.
Legger vekt på humor
Angela har holdt på med
collage tidligere, sammen med
andre uttrykksformer. Men,
det var collage hun likte best,
og da kombinert med tekst
som gir en humoristisk kombinasjon.
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Handle håndverk på nett
www.birka.no/butikken
Besøk Birkas
salgsutstilling
Produkter fra 100 norske håndverksbedrifter

Du finner oss på Torget i Rennebu
Åpent: mandag - fredag kl. 10 -15

Kaffekrok - Medisinutsalg
Post i butikk - Online tipping

Velkommen!

Åpningstider jula 2014
Mandag 22.12
Lillejulaften 23.12
Julaften 24.12
3. juledag
29.-30.12
Nyttårsaften
5. januar (varetelling fra kl 12)

kl 09-18
kl 09-18
kl 09-13
kl 09-17
kl 09-15
kl 09-15
kl 09-12

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

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

7288 Soknedal

Vi ønsker våre kunder
God Jul og Godt Nyttår!
Kjører

Pantone 202

Smykker fra Merethe Mattson
finner du også på Birkas nettbutikk

i Birkas salgsutstilling på Torget i Rennebu
finner du produkter fra ca. 130 norske håndverksbedrifter.

Trondheim - av
Oppdal
Leverandør
grus
alle fraksjoner idaglig
knust fjell og naturgrus

Bestilling før
kl 12.00
blir levert
samme dag
Transport
med lastebil
og traktor

Tidligrute mob 979 64 449

Åpningstider: Man - fre kl. 10 - 15

Birkabygget,
Birkabygget,Berkåk.
Berkåk.
Tlf
72
42
52
00
Tlf 72 42 52 00
post@birka.no
www.birka.no
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Hyttetomter til salgs

William 930 17 977
Berkåk, 7391 Rennebu
Håvard 476
Mob58
926 275
46 626
nasjonalt senter for kunst og håndverk

tlf 926 46 626 - www.grusirennebu.no

geir_aspeggen@hotmail.com
www.grusirennebu.no

Klart hode - Varmt hjerte
Flinke hender - God helse
4H arbeider etter mottoet ”lære ved å gjøre selv”, og oppgavene de har
gjennom året er en vesentlig del av arbeidet.

Medlemmene i Solviljen 4H: Even Jerpstad, Jo Aas Skjerve, Erlend Reitås Sæther, Jørgen Reitås Sæther,
Nils Arne Steigedal, Margrete Lorentzen, Frøydis Lygre, Linn Bruholt, Guri Aas Skjerve,
Kristian Emstad Bøe, Ole Johan Steigedal, Edel Bruholt, Magnus Lygre.
John Tore Bruholt var ikke tilstede da bildet ble tatt.
John Tore og Erlend var med dette ferdige i 4H og har fått plaketen i år, begge to med 9 år i 4H!
Det er to 4H-klubber i
Rennebu – Paradiset 4H på
Innset og Solviljen 4H for
Voll skolekrets. Solviljen har
for tiden 14 medlemmer, og
Kristin Emstad Bøe er klubbrådgiver. Ellers er det medlemmene selv som driver klubben
gjennom et eget styre. I hvert
medlemsmøte fremfører medlemmene 4H-løftet: jeg lover
å arbeide mot det mål å bli
en ungdom med klart hode,
varmt hjerte, flinke hender og
god helse!
4H er en tradisjonsrik organisasjon her i Rennebu, og før
var det klubber i nesten hver
grend. 4H er en verdensomspennende organisasjon, og en
finner klubber både i byer og
på landsbygda – selv om oppgavene de arbeider med for det
meste er landbruksrelaterte.
Oppgaver hvert år
Oppgavene som medlemmene har er en vesentlig del
av arbeidet gjennom året, og
mottoet er at de skal lære ved å
gjøre selv. Oppgavene kan bl.a.
være om mat, kalv, fjøs, fotografering, lego eller fotball. For
Solviljen sin del har det vært et
spesielt år der 10 av medlemmene har hatt en fellesopp-

gave med å bygge et naust ved
Hurundsjøen.
Naust ved Hurundsjøen
— Det begynte egentlig i
fjor med at klubben kjøpte inn
to kanoer. Etter det fant de ut
at de skulle bygge et naust, og
ha det som felles prosjektoppgave. De spurte grunneierlaget
om de kunne bidra med tomt,
og ble enig om hvor det skulle
stå, forteller Emstad Bøe. Etter
det har de vært med på hele
prosessen – fra dokumenter
med søknad til kommunen
til at naustet stod ferdig nå i
sommer. De har jobbet med
budsjett, innkjøp av materialer, og vært med på bygginga.
Det har vært et stort prosjekt,
og de har fått god hjelp av bl.a.
Jostein Holiløkk som har stilt
rom på gården til bygginga
av naustet før det ble kjørt til
Hurundsjøen og satt opp der.
Holiløkk har stilt opp med
masse gode råd, og det samme
har fedre gjort for å få prosjektet i land.
Stor arbeidsinnsats
— Det har vært en utrolig
stor innsats fra ungdommene,
og jeg er imponert over arbeidet. Noen har også bidratt

med mat på dugnadsdagene,
og det har vært sosialt med
bålbrenning og felles måltid.
Meningen er at naustet skal
være til felles beste for alle
som bruker Hurundsjøen –
både skolen og andre. Det er
plass til seks kanoer og én båt
i naustet, og etter det vi har
hørt vil skolen kanskje kjøpe
to kanoer og grunneierlaget en
båt, forteller Emstad Bøe.
Regnskap til slutt
Det var spennende med
regnskapet til slutt, og på
grunn av stor arbeidsinnsats
fikk de synliggjort at de sparte
mye penger gjennom dugnad
– noe som er viktig i hverdagen for oss alle.
Medlemmene ble veldig
godt fornøyd med resultatet.
Naustet ble bygd opp som
stavlaftbygg nedi bygda, og
ungdommen vil helt sikkert bli
stolt over bygget, og vise det
frem i ettertid.
Høstfest
Løpet fra en er aspirant via
junior til senior er ni år, men
det er sju år med merker fra en
er junior som fører frem til plaketten. Medlemmene plukker
ut en oppgave som de arbeider
med hvert år og som de presenterer på høstfesten.
— Årets høstfest gikk trålende, og alle prosjekt ble godkjent og medlemmene fikk
sine merker. John Tore Bruholt
og Erlend Reitås Sæther fikk
plaketten i år etter ni års medlemsskap. Det er et imponerende arbeid som er lagt ned
for å få plaketten. Ungdommer
som har vært med i 4H er vant
til å ta i et tak, sier Emstad Bø.

Bjørnson i sentrum
på Kvikne
Den 8. desember blir en stor festdag for
Kvikne og Tynset kommune med Bjørnson i
sentrum.

Mandag 8. desember feirer bygda Bjørnstjerne Bjørnsons
fødselsdag i grunnlovsjubileumsåret med en nyskrevet forestilling i Kvikne kirke, og kvelden avsluttes i Kvikne samfunnshus med et Bjørnson-foredrag av Edvard Hoem.
”Nordenvinden” i Kvikne kirke
I forestillingen «Nordenvinden» som blir fremført i
Kvikne kirke møter vi den syke og aldrende Bjørnstjerne.
Han sitter i sitt værelse i Paris, mens han leser gjennom sine
egne tekster og brev. Minnene blir levendegjort rett foran
hans egne øyne. Han minnes barndommen på Kvikne, kjærlighetsaffærer og reiser. Forestillingen er basert på Bjørnsons
egne tekster og brev.
Forestillingen er skrevet av Siri Beate Fossum og settes opp av ”ttrafo” – teater i fjellregionen, i samarbeid med
Kvikne utvikling. Forhåndssalg av billetter via Tynset kulturhus.
Foredrag med Edvard Hoem
Senere på kvelden blir det Bjørnson-foredrag i samfunnshuset. Den populærere forfatteren og foredragsholderen Hoem kommer til Kvikne for å feire med oss og for å
dele av sin utømmelige kunnskap om Bjørnstjerne Bjørnson.
Han vil snakke om den samfunnsengasjerte og den aldrende
Bjørnson, og han tar turen midt i en travel boklanseringsturne. Selv mener Hoem at Bjørnson var den mest forunderlige
mann Norge har fostret.
Arrangementet i samfunnshuset er et samarbeid mellom
Kvikne Utvikling, skiskytterlaget og ttrafo.
Forhåndssalg av billetter via Tynset kulturhus, og det kan
kjøpes fellesbillett for begge arrangementene.

Adventsutsalg
Tradisjonen tro vil Rennebu husflidslag også i år selge
husflidsvarer før jul. Varene som bys frem er laget av medlemmene, og det er mange fine julegaver å finne blant produktene.
I tillegg til varesalget blir det salg av kaffe og vafler. Salget
foregår lørdag 6. desember på Frivillighuset på Berkåk.

Tekst: Dagfinn Vold
Foto: Kristin Emstad Bøe
Naustet ved Hurundsjøen er
bygd i stavlaft.

Husflidslaget arrangerer av og til strikkekurs, og her blir Thyra
Ramsem innviet i strikkekunsten av Bjørg Bakken Sundset.
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Utgivelsesplan 2015
Nr.

Utg.uke Utg.dato

Frist for stoff

1
3
15.01.15
2
5
29.01.15
3
7
12.02.15
4
9
26.02.15
5
11
12.03.15
6
13
26.03.15
7
16
16.04.15
8
18
30.04.15
9
20
13.05.15
10
23
04.06.15
11
25
18.06.15
			
12
32
06.08.15
13
35
27.08.15
14
37
10.09.15
15
39
24.09.15
16
41
08.10.15
17
43
22.10.15
18
45
05.11.15
19
47
19.11.15
20
49
03.12.15
21
51
17.12.15

06.01.15
20.01.15
03.02.15
17.02.15
03.03.15
16.03.15
08.04.15
21.04.15
05.05.15
26.05.15
09.06.15

Kunngjøring sluttbehandling –
kommuneplanens arealdel
Rennebu Kommune

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt på
kommunestyret den 20.11.2014.
Plandokumentene kan sees på
www.rennebu.kommune.no
Vedtaket kan ikke påklages.
Rådmannen

Ergoterapeut 40 % vikariat

28.07.15
18.08.15
01.09.15
15.09.15
28.09.15
13.10.15
27.10.15
10.11.15
23.11.15
08.12.15

Vikariatet er fra snarest og til 1. juli 2015 med
muligheter for forlengelse. Stillingen er organisert under helse- og omsorgstjenesten.
Hovedarbeidsområder:
• Stillingen innebærer ansvar for ergoterapitjenesten til kommunens innbyggere
Ønskede kvalifikasjoner:
• Relevant høgskoleutdanning
• Praksis fra arbeidsfeltet og evne til å kunne
arbeide selvstendig

Stoff kan sendes inn til
- mari@mediaprofil.no
- dagfinn@mediaprofil.no

Rennebus nøkkelverdier er styrende for
organisasjonen.

tlf 72 42 76 66 - www.rennebunytt.no

Vi tilbyr:
• Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
• Lønn etter gjeldende tariff
• God pensjons- og forsikringsordning
For nærmere opplysninger, kontakt leder helse
Marta H. Withbro, tlf 72 40 25 55 eller leder helse og omsorg Solveig Løkken, tlf 72 40 25 02.
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk søknadsskjema på www.rennebu.kommune.
no under ”Stilling ledig” – ”Rennebu kommune” –
”Selvbetjening” innen 14. desember 2014.

Politiske møter åpne for publikum
11.12.
12.12.
18.12.

HOO
MTL
Kommunestyret

09.00
09.00
19.00

Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål
om søknadsskjema, tlf. 72 42 81 00 eller
postmottak@rennebu.kommune.no

Saklister og møtereferat finner du på
www.rennebu.kommune.no - Politikk

Søkerlisten kan bli offentliggjort jmf.
Offentlighetsloven § 25.
- Rådmannen

Gjenbruksbutikken
på Rennebu Arbeidssenter har

julemarked

med fine juleartikler.

torsdag 4. desember kl 10-19
fredag 5. desember kl 10-17
lørdag 6. desember kl 11-15

Velkommen!
Åpningstider for
kommunehuset i jula
17/12 stenger vi kl. 14.00
24/12 kl. 08.00 – 12.00
29/12 kl. 10.00 – 14.00
30/12 kl. 10.00 – 14.00
31/12 kl. 08.00 – 12 00

Formannskapets forslag til økonomiplan
for perioden 2015-2018,

budsjett og skattevedtak for 2015 og forslag til nye
gebyrregulativer legges ut til offentlig ettersyn ved
Servicetorget og biblioteket på Berkåk fra torsdag
4. desember 2014. Kommunestyret behandler
sakene i møte den 18. desember.
Rådmannen

Kunngjøring sluttbehandling 2013008 - Detaljreguleringsplan
Hestvatnet hytteområde – delplan
Nesjan, Rise, Rogogjerd

Kommunestyret godkjente i møte 30.10.2014,
detaljreguleringsplan Hestvatnet hytteområde –
delplan Nesjan, Rise, Rogogjerd i medhold av
Plan- og bygningslovens § 12-12.
Plandokumentene kan ses på
www.rennebu.kommune.no og i Rennebu
kommunehus. Vedtaket kan påklages. Eventuell
klage skal framsettes for Rennebu kommune
innen 05.01.2015, jfr. Forv.l. §§ 28 og 29.
Krav om erstatning for tap i forbindelse med
reguleringsplanen framsettes for Rennebu
kommune innen 3 år fra denne kunngjøring.
Rådmannen
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Kunngjøringer
RENNEBU SENIORDANS
inviterer til

Førjulskveld i Samfunnshuset
fredag 5. desember kl 19.00

Program:
Kåseri og ledsagertjeneste gjennom kvelden v/ Maj Britt
Allsang og musikk av Rolf Erik, Edvin og Sverre
Danseoppvisning
Rennebu Songkor
Servering av kaffe og kaker
Åresalg og loddsalg
Inngang kr 50,-

Velkommen

Den norske kirke
Rennebu kirkelige fellesråd

Ledig stilling på Innset
Kirkegårdsarbeider/klokker/kirketjener
Rennebu kirkelige fellesråd har ledig 38 % fast stilling ved
Innset kirke – og kirkegård.
Fullstendig stillingsannonse på www.rennebu.kirken.no.
Spørsmål til: 72 40 23 50.
Søknadsfrist 4. desember.
Send søknad med CV til post@rennebu.kirken.no.

Den tradisjonelle

Julekonserten 2014
Rennebu kirke
fredag 19. desember kl. 19.30

Rennebu skolekorps spiller før konserten fra kl 19.00
Aktører:
Kulturskolen – Randi Olise Hoel
Rennebu Mannskor – Rennebu Songkor
Kjersti Kvam på orgel
Inngang kr. 150,-

Velkommen!
Arrangør i år: Rennebu Songkor

Edvard Hoem og Siri Beate Fossum
Fødselsdags- og jubilumsfeiring på Kvikne
mandag 8. desember kl 18.30
Bjørnstjerne Bjørnson ble som kjent født på Bjørgan i Kvikne
den 8. desember 1832. I forbindelse med 200 års -jubileet for
Grunnloven, er det skrevet en tablåforestilling
- NORDENVINDEN - som fremføres i Kvikne kirke.
Foredraget om Bjørnson fremføres i Kvikne samfunnshus.
Kl 18.30: Kvikne kirke - Nordenvinden - SIRI BEATE FOSSUM
Kl 20.00: Kvikne samfunnshus - Bjørnstjerne Bjørnson
- EDVARD HOEM
Kl 21.00: Sosialt samvær med servering
Priser
Begge forestillinger
Forestilling Kirka
Foredrag Samf.huset

kr 250,kr 200,kr 200,-

Antall billetter i Kirka er begrenset til 120 personer
Antall billetter i Samfunnshuset er begrenset til ca. 200
Først til mølla…
Billetter selges i Kirka og Samfunnshuset
Vil du sikre plass så kjøp på nett.
Søk: Tynset kommune/ Billetter Kulturhuset /8. desember

Velkommen til hyggelig feiring!
Arr. Kvikne Utvikling, Skiskytterlaget og trafo

Junsj for
frivillige

i Mjuklia
fredag 5. des kl 12.00
Alle frivillige er
hjertelig velkommen

Den tradisjonelle
Julekonserten
Hvert år holdes den tradisjonelle julekonserten i Rennebu siste fredag før julaften, og årets
konsert blir i Rennebu kirke.

Adventsutsalg
på Frivillighuset
lørdag 6. des kl 11-14.

Salg av husflidsvarer
«Tombola- Katta i sekken»
Kaffe og vafler.
Arr. Rennebu Husflidslag

Skibyttedag
9. desember kl 17 –
19.30 på Frivillighuset

Alle typer skiutstyr inkludert
sko er av interesse.
Utstyr leveres inn samme dag
mellom kl 17 og 17.30.
Pris fastsettes sammen med
skigruppa.
Skigruppa bidrar med
veiledning ved valg av utstyr.
Enkel servering.
Rennebu IL – Skigruppa og
Frivilligsentralen

En stor takk til alle, for
gaver, blomster og hilsninger
på dagene våre.
Aud og Odd Erik
Mulig tiltenkt

oppmerksomhet 19. desember
frabedes vennligst.
Ingrid Olsbakk

Vår inderlege takk til

alle som gav oss varme tankar
og klemmar, gode helsingar
og handtrykk da vår kjære
mor Kari Gunnes døyde i
haust.
Ivar m/fam
Margrethe m/fam
Olaug m/fam

Strøsand til salgs!
Ta kontakt med
Magnar tlf 922 24 271

Rennebu Mannskor deltar på den tradisjonelle julekonserten i
Rennebu kirke.
I år er det Rennebu Songkor som er arrangør for konserten, og Per Gisnås i koret forteller at som tidligere vil konserten blir bygd opp med lokale aktører.
— Konserten har vært arrangert i forskjellige lokaler, og
i år er den i Rennebu kirke. Det blir mer julekonsert når den
arrangeres i kirka, sier Gisnås.
Selve konserten starter kl 19.30, og før konserten fra kl
19.00 vil Rennebu Skolekorps spille.
Ellers deltar Kulturskolen, Rennebu Mannskor, Rennebu
Songkor og Kjersti Kvam på orgel. Tradisjonen tro vil Randi
Olise Hoel delta med opplesning.
Av Dagfinn Vold

Årets reiselivsbedrift
Trøndersk Reiselivskonferanse ble arrangert
på Røros 19.-20. november.
På programmet stod en rekke spennende foredragsholdere og praktiske workshops.
Om kvelden var det duket for utdeling av pris til årets
reiselivsbedrift, og her gikk Stokkøya Sjøsenter v/rennebusøstrene Torild og Ingrid Langklopp av med seieren! I tillegg
til hederlig omtale og en statuett laget av Nidarosdomens
Restaureringsarbeider, fikk vinnerne også en kompetansedag sammen med Trøndelag Reiseliv sin nye innholdsskaper/digitale markedsfører, samt fri deltakelse i neste års
Norgeskampanje i regi av Innovasjon Norge.
– Gjennom fokus på kvalitet og arkitektur har de klart å
få til en suksess som mangler sidestykke. Vi i Trøndelag bør
være stolte av å ha et så fantastisk sted i vår egen region, sa
reiselivssjef May Britt Hansen under utdelinga.

Elektrisk vedklyver
selges – lite brukt.

Arnfinn Engen tlf 72 42 67 58

Utstyrssentralen
trenger gode og
varme klær

Den nystarta Utstyrssentralen
har bruk for lugger, votter, noe
å sitte på og andre klær for
utlån. Derfor søker vi strikkere
som kan strikke i størrelser fra
fem år og til voksne. Vi holder
garn – hvis du kan strikke!
Ta kontakt med Maj Britt på
Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64
eller stikk innom!

Blide rennbygg på konferanse. Fra venstre Ola Øie (Reisen til
fjellet), Torild Langklopp, Kenneth Teigen (Rennebumartnan),
Ingrid Langklopp og Merete Fossum (Bygdasenteret).
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Dette skjer i Rennebu!
03.12
04.12
05.12
05.12
05.12
06.12
07.12
07.12
08.12
09.12
09.12
09.12
10.12
10.12
11.12
13.12
13.12
15.12
15.12
16.12
16.12
19.12
19.12
26.12
27.12
27.12
28.12
29.12
29.12

Informasjonsmøte
nye skogbruksplaner
Mottak av klær

Mjuklia

20.00

Refshus skole

16-18

Julelunsj for frivillige
Mjuklia
12.00
Førjulskveld
Samfunnshuset
19.00
arr: Rennebu Seniordans
Rockeaften
Bygdapøbben
21-02
Adventsutsalg
Frivillighuset
11-14
Rennebu Husflidslag
Julegrantenning
Hauan, Grindal
14.00
Adventsstemning
Herremsætra
12.00
Fødselsdag- og jubileumsfering
Kvikne fra 18.30
Innendørsskyting		 17.00
Formiddagstreff
Omsorgsboligen
11.00
Skibyttedag
Frivillighuset
19.30
Informasjonsmøte
Mjuklia
20.00
nye skogbruksplaner
Formiddagstreff
Menighetshuset
11.00
Formiddagstreff
Staure
11.00
Grøtdag og Julemarked
Kafe Hyggen
11-15
Julemiddag
Mjuklia
13.00
Rennebu pensjonistforening
Rennebu SoulChildren
Kantina Berkåk skole
14.45
Salg av elevbedrifter
Frivilligsentralen
9.30-14
Salg av elevbedrifter
Frivilligsentralen 9.30-11.30
Innendørsskyting
17.00
Julekonsert
Rennebu kirke
arr. Rennebu Songkor
Quiz
Bygdapøbben
2. juledagsfest
Samfunnshuset
Musikk: Bøgdabråk
Julenøtter (quiz)
Bygdapøbben
Juletrefest
Misjonshuset
Romjulsrenn
Grendesbakkan, Grindal
Trubadur på Bygdapøbben
Barnejuletrefest
Hoelsmoen
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12
Trenger du skyss eller følge til et arrangement eller
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64

Gratis innrykk i kalenderen

– kontakt Rennebunytt på tlf 72 42 76 66
eller send epost til mari@mediaprofil.no

Utleie av containere

Ta kontakt for avtale.
mob 971 85 666 – retrans@loqal.no
Vi ønsker alle våre kunder
ei god jul og et godt nytt år!

19.30
21-02
21-02
19.30
13.00
21-02
11.00

Snøbrøyting/strøing
Graving – Planering
Tomtearbeid – Mindre betongjobber
Ta kontakt med

Kalenderen finner du også på
Rennebu.com

Berkåk, 7391 Rennebu - tlf 971 85 666

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