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GOD PÅSKE!

- også

Kvikne..

Denne påskeutgaven
av Rennebu Nytt
går som vanlig ut
til alle som har
hytte i Rennebu.
I tillegg sendes den
også ut til alle som
har hytte på Kvikne.
Egen Kvikneinformasjon på
side 16 og 17!

Påskeferien er like om hjørnet, og vinteren er på hell. Vi
er privilegert som bor i en kommune med naturen og
fjellheimen lett tilgjengelig hele året. Hver dag gir oss
muligheter for flotte naturopplevelser, og når påsken
kommer er det tid for å ta de siste skiturene i fjellheimen.
Opplevelsene er ekstra sterke når vinteren kjemper for å
holde stand mot vårsola. Uansett om vi trekker til fjells eller
nyter livet hjemme, gir lange lyse kvelder oss ekstra energi
og livsglede. Mange av oss ser frem til at snøen forsvinner,
og nyter de første tegn på naturens gjenfødelse.

Gult til påske!
Tulipaner
Påskelilje
Ildtopp
Begonia
+ mye mer i gult
i avskårne og planter
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Mye nytt i gaveartikler
fra bl.a Black Design

Når påsken kommer øker folketallet betydelig i
Rennebu, og vi gleder oss til å ta i mot alle dere som er
turister og besøkende. Vi håper dere får oppleve Rennebu
og den flotte naturen fra sin beste side. Vi ønsker dere et fint
og trivelig opphold, og at gode relasjoner til Rennebu
knyttes.
En riktig god påske til alle lesere!
Trond Jære
Ordfører

Foto: Sindre Vold Huus

Turister og besøkende
- velkommen til Påskefjellet

Sigmar´s
Elektroservice
- alltid billigst for kunden, og faglig høy kvalitet!
Nyanlegg, Kontroll av elektriske anlegg
Vedlikeholdsavtaler/internkontroll
Konsulenttjenester/prosjektering

Berkåk - tlf. 72 42 74 45

Kosbergveien 4, Berkåk - tlf. 72 42 70 70
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Isfiskekonkurranse på
Ætter Stavåvatnet
Kommuneadministrasjon
Adresse:
Berkåk, 7391 Rennebu
Telefon: 72 42 71 00
Telefax: 72 42 73 25
Åpningstid: 08.00-15.30

Rennebu
Nytt

Ifjor hadde UL Framtidsvon isfiskekonkurranse på Kræklingen
uten særlig mye fisk på kroken. I år er konkurransen flyttet til
Ætter Stavåvatnet mot Nerskogen - et vatn kjent for bra fiske
på isen. Så lørdag 3. april er det bare å finne frem
isfiskeutstyret og ta turen til Stavåvatnet.
Påmelding ved vatnet fra kl 12.00. Selve konkurransen starter
kl 13.00 og avsluttes 15.00. Påmeldingsavgift kr 30,-, og for
familie kr 50,-. Parkering gjøres best på plassen ved
Kvenndalen, og følg deretter skiløype fra parkeringsplassen.
Det blir salg av kakao, kaffe og pølse - og naturligvis blir det
premiering, forteller Olav Stavne i UL Framtidsvon.

Friluftsliv i vinterfjellet
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utgitt av Rennebu kommune
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Opplag dette nummer:

4.500. Sendes ut til
alle hytteeiere i
Rennebu og Kvikne i
tillegg til vanlig distribusjon.

Fjellreglene
1 Legg ikke ut på langtur
uten trening.
2 Meld fra hvor du går.
3 Vis respekt for været
og værmeldingene.
4 Vær rustet mot uvær og
kulde, selv på korte
turer.
Ta alltid med ryggsekk
og det utstyret fjellet
krever.
5 Lytt til erfarne
fjellfolk.
6 Bruk kart og kompass.
7 Gå ikke alene.
8 Vend i tide, det er
ingen skam å snu.
9 Spar på kreftene og
grav deg inn i snøen
om nødvendig .

Nye legevaktnummer
i Rennebu!
Legevakt kontortid
- 72 40 25 40
Legevakt kveld/natt
- 72 48 01 00
Legekontoret
- 72 40 25 40
Akutt hjelp/
ambulanse - 113

Det er påske og høysesong for turer på fjellet. De
fleste av oss forbinder gjerne vinterfjellet med en
drøm om at det er vindstille og sola blinker i fin,
hvit snø, men samtidig kan uværet komme fort og
uventet. Fjellet er vakkert og vilt, og kan vise seg
fra mange forskjellige sider. Men det går an å nyte
det ville fjellet uten all verdens utstyr. Det
avgjørende er kunnskap, erfaring og respekt for
naturkreftene.
I Norge har vi ferdes i
fjellene i mange hundre år, og
dette har blitt en del av
kulturarven
vår.
Mange
forbinder nok spesielt påsken
med herlige skiturer på det
solfylte vinterfjellet og en
rasteplass med bål, grilla
pølser,
kvikklunch
og
appelsin. Å bestige en topp,
skrive navnet sitt i boka som
ligger mellom steinene på
varden, for så å starte på den
morsomme nedkjøringa; da
er livet herlig!
Men hva bør vi egentlig ha
med oss på en dagstur i
vinterfjellet? Nå finnes det
ingen fasit, men det er viktig
at du vurderer behovet for
utstyr i forhold til hvor du
skal gå. Går du i et område
der det er rikelig med hytter
og hus i nærheten, trenger du
ikke være utrustet for
overnatting i snøen. Går du
derimot i et villere område,
uten hytter og hus i
nærheten, kan det være lurt å
være utrustet for overnatting,
selv om du i utgangspunktet
bare skal på dagstur.
Kart og kompass er viktig
for sikkerheten i vinterfjellet.
Kommer uværet vil du da
likevel ha oversikt over hvor
du er. Matpakka og termosen

med varm drikke bør også
alltid være med. Og kanskje
en liten sjokoladebit for
kosens skyld?
Ekstra tøy skal alltid være i
sekken. Det skal være et
supplement til det du
allerede har på deg, og skal
hjelpe deg å holde varmen.
Eks: ullgenser, vindbukse,
tørre votter, skjerf og lue. Tørt
ullundertøy kan også være
lurt å ha med. Noe annet som
er viktige å huske på, er at
flere tynne kleslag isolerer
bedre enn ett tykt. Og når det
gjelder materialer, så er ull
uslåelig i vinterfjellet.
Underlag bør være i full
størrelse, og isolere godt.
Snøspaden skal alltid være
med på tur i høyfjellet. Den er
nødvendig å ha hvis du må
grave deg ned i snøen på
grunn av uvær, eller hvis
turfølget blir utsatt for skred.
Kniv og skismørning bør du ha
med, og førstehjelpssaker
som
plaster
(også
for
gnagsår), sportstape, sterile
kompresser, elastisk bind og
svake
smertestillende
tabletter. Dette kommer du
langt dersom uhellet skulle
være ute.
Solkrem og solbriller er kjekt
å ha for å unngå henholdsvis

solbrenthet og solblindhet.
Fyrstikker bør pakkes slik at
de ikke blir ødelagt av fukt
(f.eks. i en tom filmboks).
Stearinlys kan også være både
nyttig og koselig å ha hvis du
må overnatte i snøen. Stearin
gir faktisk også god glid på
vanskelig kladdeføre.
Har du planlagt en
overnatting ute i snøen er det
derimot litt mer utstyr du må
ta med. Husk også og velg tur
etter evne og ikke overveie
dine egne forutsetninger.
Til slutt noen huskeregler
som gir deg større sikkerhet
med tanke på snøskred:
1. Hold godt unna bratte
leheng. Et skred kan gå
lengre enn du kanskje tror.
Snøen legger seg i lesidene i
fjellet, og det er her det vil
være størst fare for skred.
2. Følg rygg, vær trygg. Å
legge ruten etter avblåste
hauger og rygger vil være
lurt siden det ikke legger seg
så mye snø her.
3. Unngå trange bekke-

daler og dalfører. Det er
sikrere oppe på flatene.
4. Vær også oppmerksom
når du går over fjellvann. Isen
kan være dårlig, spesielt der
elver renner ut og inn i
vannet, på odder og rundt
brygger.
Det
er
altså
flere
problemstillinger det kan
være lurt å tenke over før
man drar på tur, og ikke
minst underveis i vinterfjellet. Fjellet kan by på
fantastiske opplevelser, og
her i Rennebu har vi en unik
mulighet til å få oppleve hva
fjellet har å by på. Om det er
topptur til Ilfjellet, overnattingstur til selehusene
eller en kosetur på Holshøgda med bålbrenning og
hoppbygging, vil turopplevelsen bli et fint minne for
både store og små.
Tekst: Sunniva Vold Huus
Foto: Sindre Vold Huus

Vakttelefon Røde Kors i Rennebu: 480 70 059
Kjernen av Rennebu Røde
Kors
Hjelpekorps
sin
beredskap vil også i år ha
tilhold på korpshytta på
Ånegga. 480 70 059 er mobilnummeret til korpshytta på
Ånegga på Nerskogen.
Hytta vil fra lørdag før
palmesøndag til 2. påskedag
ha
personer
klar
for
utrykning døgnet rundt.

Rennebu Røde Kors
Hjelpekorps på øvelse
på Jøldalen.

Usikker is!
Rennebu
Røde
Kors
Hjelpekorps melder at det
kan være fare for usikker is
og overvann på fjellvann.
Hvis det blir varmt kan det
også lønne seg å være
observant på overvann og våt
snø i bekkdaler.

Ikke lit på mobilen!
I Trollheimen er
det dårlig mobilekning. Det er derfor
ikke noe lurt å lite på
mobilen til å varsle
når du kommer frem
til f.eks. Jøldalshytta.
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Foto: Karl Olav Mærk
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Her er skismurningen du trenger

Gode
råd i
påskefjellet

Det er ikke mange typer skismurning du trenger å ta med
deg til påskefjellet. Har du gjort skikkelig forarbeid med
skiene, er dette utvalget du trenger:
Blå extra
- 3 og kaldere
Fiolett spesial
- 3 til 0
Rød silver
0 til +3
Sandpapir nr. 60
fuktig nysnø
Universalklister
- 5 til +10
Skrape med kork
I Rennebu er det flere som har godt utvalg i skismurning.
Turistkontoret, Coop Prix Berkåk, Coop Nerskogen, Rennebu
Nedre Handel, Statoil og Esso har alle de mest vanlige sortene.
Klister og universalklister er også å få tak i, og det er kanskje
bra med tanke på årets seine påske.

Innerdalen er stedet!
— Vi stortrives i Innerdalen, det vil jeg
virkelig si. Det er en kjempedal, sier en
entusiastisk hytteeier Pål Martin
Rogneslien - som nærmest har vokst opp
på hytta i Innerdalen.
Foreldrene til Pål Martin
bygde hytte i Innerdalen i
midten av seksti-tallet, og
allerede i sitt første leveår
fikk Pål Martin tilbringe
påska i pulk til hytta.
Gjennom oppveksten var han
og familien tre uker på hytta
hver sommer.
Kjøpte egen hytte
Pål Martin og kona Heidi
Synnøve Thorsø trives begge
så godt i Innerdalen at de
kjøpte nabohytta til hans
foreldre for tre år siden. Dette
har økt antall turer til
Innerdalen ennå mer, og Pål
Martin forteller at familien er
der nesten annenhver helg
gjennom hele året - tilsammen nærmere 70 døgn.

Solforbrenning
Solforbrenning unngår
du ved bruk av solkrem
med høy solfaktor (15 eller
mer), og ved å dekke til
åpen hud. En lett solforbrenning trenger som
regel ingen behandling,
bortsett fra vern mot mer
sol ved hjelp av blokkeringskrem eller tildekk-ing. Alvorlig forbrenning
med opphovning og sår må
legebehandles.

Nå er det brøyta
opp nesten helt frem
til hytta, og da er det
enklere å ta seg en
tur.
Ingen
sydenmennesker
— Det blir slik
når en trives. Vi er
ingen
sydenmennesker,
men
trives best på turer i
skog og mark. Det
er
mange
fine
fjellvatn
rundt
omkring som er
ypperlig egnet til fiske. Pål
Martin har en spesiell sans for
Grøntjønna som ligger på
Oppdalssida,
men
ellers
setter han også pris på en

Pål Martin Rogneslien i sofaen med neste generasjon.
fisketur i Inna sammen med
barna.
Gleder seg til påske
Heidi Synnøve var med på
påsketur til Innerdalen for
første gang i 1991, og siden
har også hun trivdes der.
Så fredagskvelden før
palme-søndag drar familien
til hytta og påskefjellet, og da
blir de til 2. påskedag. Da blir
det fullt kjør med turer,
grilling av pølser og kosing
ute i finværet.
Påskelørdagen er det klart
for det tradisjonelle gauke-

Heidi Synnøve Thorsø
på fjelltur med sønnen.

Påskeferie i Rennebu
Påskeferien er like rundt hjørnet, og hvis det fine været
holder seg, ligger det an til både flotte skiturer i fjellet og
mer vårlige sysler i ”lavlandet”.

På Turistkontoret finner du mange gode tilbud til påskeferien; vi har bra
utvalg i skismurning, skihansker, Ulvang sokker, superunder-tøy, og mye
annet turutstyr.
Vi har også lyst til å nevne noen av bøkene vi selger, som kan være svært
aktuelle til påskeferien;
”Tur-Glede”, som er utgitt av TT, og ”Håndbok for Fjellturen” - nyttige
håndbøker, med flotte illustrasjoner.
I tillegg har vi også to eventyrbøker fra Barnas Naturverden;
”Småjutulan i Barnas Naturverden” og ”Småjutulan i Vinterfjellet”.
Kjempekoselige bøker å ta med på hytta !
Turistkontoret har også godt utvalg i kart, som kan være aktuelle til
påskeferien. På de nyeste kartene over Trollheimen finnes oversikt over
både sommer- og vinterruter, parkeringsplasser, overnattingsplasser m.m. I
tillegg har vi også ulike kart over Rennebu kommune, blant annet over
Barnas Naturverden, og oppdatert skiløypekart.
Vi på Turistkontoret ønsker både fastboende og hyttefolk velkommen
innom kontoret, og benytter samtidig anledningen til å ønske alle en riktig
trivelig og avslappende påskeferie!
VF side 3 — Svart Cyan Magenta Gul

Gnagsår
Gnagsår forebygger du
best ved å bruke inngåtte
støvler og evt legge på
beskyttelse på forhånd.
Men merker du gnisninger,
eller varme på hælen eller
lignende på turen: Stopp
med en gang, ta av støvlene
og legg på gnagsårplaster
(compeed el), gjerne med
ekstra tape rundt som
forhindrer at plasteret
forskyver seg (sportstape).

rennet. Da samles det mye
folk til forskjellige konkurranser
og
utdeling
av
medbragte premier.
Innerdalen er stedet
– Det er få hytter i
Innerdalen, derfor er det
spesielt stille og godt. Miljøet
blant hyttebeboerne i dalen er
også fint.
— Vi bor i blokk på
Kolstad, og vi valgte heller å
kjøpe hytte i Innerdalen enn å
skaffe oss en enebolig i
Trondheim.
Hytta
er
fristedet, og i Innerdalen er
det ikke mobildekning så da
slipper vi å bli forstyrret av
telefoner også.
Tekst: Dagfinn Vold
Foto: Rogneslien/Thorsø

Lokale frostskader
Frostskader begynner
som hvite flekker som etter
hvert
blir
følelsesløse.
Disse er ikke lett å oppdage
på seg selv, sjekk derfor
hverandre
med
jevne
mellomrom. Vær oppmerksom på at tær og
fingre
raskt
kan
bli
følelsesløse. Overfladiske
frostskader behandles med
en gang og det skadde
stedet gis varme fra hud
med normal kroppstemperatur (ikke gni). Blir
forfrysningen dypere, slik
at huden ikke kan bevege
mot det underliggende
vevet, skal ikke skaden
behandles. Lege kontaktes
så snart som mulig. Hold
pasienten
varm
med
soveposer og varm drikke
til
han
kommer
til
behandling.
Opptinte
skader må ikke fryse igjen.
Skredfri tur
- Snakk med kjentfolk før
turen om værforhold i
området. Vær spesielt
oppmerksom på siste
dagers vindretning.
- Unngå leheng som er
brattere enn 30 grader, legg turen utenom!
- Vær trygg, følg rygg!
- Unngå skråninger som
ligger i le for vinden.
Her kan store snømasser
samle seg.
- Drønn i snødekket er
tegn på lagdeling i
snøen - og skredfare!
- Husk at skredfaren øker
ved vind og nedbør, når
snøen fokker seg og når
temperaturen stiger.
- Legg ruta der fjellknauser og steinblokker
stikker opp av snøen.
- Ulykker skjer ofte tidlig
på vinteren, og/eller når
snødekket er tynt.
- Unngå bekkedaler.
- Lag snøprofiler.
Kilde: TTs Vinterglede
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- med spekemat fra fjellet

Nerskogen

Inger Marie Vold og Ivar Fjellstad på Nerskogen har drevet med
produksjon av spekemat fra egen gård i to år under navnet Buret.
— Spekematen har blitt veldig godt mottatt, og omsetningen har
bare økt, forteller Inger Marie. — De som har hytte i Rennebu - og på
Nerskogen spesielt. er de mest trofaste kundene. Det virker som at
har de fått smaken på spekematen kommer de igjen.
Buret produserer to typer spekepølse - én grov gammeldags etter
oppskrift fra Rennebu og den andre mer finmalt og mindre krydret.
De produserer også speket storfekjøtt, noe som ikke er så vanlig.
— Dette kjøttet er spennende og godt, og mange synes faktisk det er
bedre enn annen spekemat. Utenom spekematen har de også
kokmorr fra egen produksjon.
Buret har åpent alle hverdager i påsken, og da er det muligheter
for å prøve spekematen og andre produkter på egne smaksløker.

Bygdeutviklingsprosjektet ”Knoppskyting fra
fjord til fjell” har siden
det starta hatt mange henvendelser fra Rennebu.
Det håper vi at vi får i
fortsettelsen også.
Gjennom prosjektet følger
vi opp konkrete henvendelser. I tillegg har vi opplegg rundt kompetansehevende tiltak.

Nytt skiløypekart
I og med at prosjektet
”Knoppskyting fra fjord til
fjell” tar utgangspunkt i
landbruket og de utfordringer vi har her
utpeker enkelte områder
seg. Et av disse områdene
er Nerskogen. Her er det et
aktivt
jordbruk
med
muligheter for tilleggsnæringer.

‹

Du finner også i år oppkjørte skiløyper over
hele kommunen. Røde løyper kjøres opp
til vinterferie og påskeferie, mens de blå kjøres
opp til hver helg. Originalt kart over
skiløypene kan du få ved henvendelse til
Turistkontoret eller til Servicetorget i
Kommunehuset på Berkåk.

‹

1: Nerskogen, Minnilldalen,
Skriktjønnin - 7 km
2: Leverdalen rundt - 14 km
3: Litjhauktjønna, Selehuset,
Stavåvatnet, Steinbruddet.
- 10 km (runde)

Samspillet i lokalsamfunnet er vesentlig i denne
sammenheng. Hyttefolket
og bygdefolket har felles
utfordringer i å skape et
aktivt lokalsamfunn. De
menneskelige ressursene
teller ofte mer enn de
naturgitte.

‹

4: Resset, Vola, Telmyrin,
Meåsvollen - 8 km
5: Litjrundin - 18 km (runde)

‹

8: Hevra, Stølsvang, Gisnås - 10 km

‹

7: Slette, Skaumsjøen - 2 km

9: Innset, Øyasætra - 5 km
‹

10: Øyasætra, Andreashøa - 4 km
Det er også oppkjørte turløyper nordover og sørover fra Nerskogen Skisenter.

‹

Ta med familien,
putt appelsiner i sekken eller lang ut
det du er god for...

Behov for transport til hytta?
I Rennebu kommune er det etablert en ordning
med leiekjørere som har anledning til å ta på seg
transport med snøscooter mot betaling.
Leiekjøreren kan ta på seg transport for følgende
formål:
- Transport mellom bilveg og hytte, og tilsyn
med privat hytte etter eierens oppdrag
- Transport av funksjonshemmede
- Transport av ved
- Transport av massemedia på reportasjeoppdrag
- Transport etter dispensasjon for særlige behov,
§ 6 i nasjonal forskrift for motorferdsel
Det blir derfor normalt
ikke gitt dispensasjoner for
kjøring til egen hytte. Det kan
imidlertid gis dispensasjoner
etter skriftlig søknad til
personer med funksjonshemming eller til personer
som av andre helsemessige
årsaker må disponere egen
snøscooter.
Oversikt over hvem som

har leiekjøring er lagt ut på
Rennebu kommune sine
nettsider, eller du kan
kontakte Turistkontoret for
de samme opplysningene.
Følgende
kommunale
vilkår for bruk av snøscooter
er gjelder for Rennebu
1. Kjøring kan foregå på
snødekt mark og på islagte
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vassdrag fram til den 20. april
eller fram til 2. påskedag når
denne dag kommer etter 20.
april.
2. For vanlige hverdager
er det tillatt å kjøre mellom kl.
8.00-21.00.
3. For lørdager og dager
før helligdager er det tillatt å
kjøre mellom kl. 8.00-12.00 og
kl. 16.00-21.00.
4. For søn- og helligdager
er det tillatt å kjøre mellom kl.
8.00-10.00 og kl. 16.00-21.00.
5. Kjøretider spesielt for
påskehelga:
5.1 Palmelørdag er det
tillatt å kjøre mellom kl. 8.0021.00 (vanlig hverdag).
5.2 Palmesøndag er det
tillatt å kjøre mellom kl. 8.0010.00 og kl. 16.00-21.00
(vanlig søndag).
5.3
Onsdag
før
skjærtorsdag er det tillatt å

Grendakveld
Vi inviterer de som er
opptatt av Nerskogensamfunnet til en grendakveld
ved
Nerskogen
Skisenter mandag 5. april
kl. 19.00 til kl. 21.30.
Her vil vi ha inn eksempel
fra et lokalsamfunn i
Orkdal som har satt fokus
på sine utfordringer.
I tillegg vil en representant
fra Coop-Orkla være med.
Utviklinga av nærbutikken
er noe som opptar alle på
Nerskogen.
Videre vil det bli orientert
om utviklingsplanene ved
Nerskogen Skisenter.
‹

6: Trondskogen, Røåsen, Slette - 5 km

kjøre mellom kl. 8.00-21.00
(vanlig hverdag).
5.4 Skjærtorsdag er det
tillatt å kjøre mellom kl. 8.00 11.00 og kl. 16.00-21.00.
5.5 Langfredag er det ikke
tillatt å kjøre.
5.6 Påskelørdag er det
tillatt å kjøre mellom kl. 8.0016.00.
5.7 1. påskedag er det ikke
tillatt å kjøre.
5.8 2. påskedag er det
tillatt å kjøre mellom kl.
10.00-21.00.
6. For dispensasjoner gitt
etter
§
5b
for
funksjonshemmede
er
kjøretider lørdager og dager
som kommer før helligdager,
og søndager og helligdager,
som vanlig hverdager, dvs.
tillatt å kjøre mellom kl. 8.00 –
21.00.

Program
- Nerskogen i dag. Sterke
sider (muligheter) og
Svake sider (trusler)
- Presentasjon av bygdeutviklingsprosjektet
”Hoston mot år 2000”.
v/Arnt Tronvoll
- Nærbutikken – Coop
Orkla avd. Nerskogen.
- Nerskogen Skisenter –
utviklingsplaner.
Oss servere kaffe og nåkkå
attåt !
Sammen står vi sterkere i
utviklinga i grenda!
Vi håper så mange som
mulig kan møte opp!
Oss håpe at dokk som bor
på Nerskogen, høttfolket
og andre som e opptatt tå
Nerskogen møte opp! Det
gjeld alle aldersgrupper !
Henvendelser kan rettes til
Knoppskytingsprosjektet
v/Leif Olav Aasløkk tlf.
90147356

Rennebu Nytt

7

De lafter som aldri før

rennebu.kommune.no

Lund Handlaft AS har nettopp flyttet inn i ny
laftehall, og optimismen er stor når det gjelder
fremtiden for bedriften.
– Den nye laftehallen har
gitt oss to vesentlige forandringer. Arbeidsmiljøet for
lafterne har blitt vesentlig
bedre,
og
produksjonskapasiteten har blitt mye
større. Hele årssalget for 2003
ble passert først i mars i år.
Alt er bedre tilrettelagt for det
vi driver med, forteller Kjell
Auke. – Vi har også fått god
plass til å ta imot kundene
våre på en presentabel måte.
God etterspørsel
Firmaet har seks heltidsog to deltidsansatte, og de
fleste kommer fra Nerskogen.
— Vi leverer mest til
Rennebu, men arbeider også
mot flere markeder for å få
spredd våre hytter over et

større område med tanke på
markedsføring, sier Kjell.
Tomter på Nerskogen
Kjell forteller at de
allerede
har
merket
ringvirkninger av den såkalte
hyttesatsinga her i Rennebu,
og at de vil merke ennå mere
etter hvert. — Vi har avtale
med
grunneiere
om
videresalg av tomter, og har
allerede solgt to, og flere er
under arbeid. Når vi merker
ringvirkninger, vil også flere i
Rennebu gjøre det. Vi
samarbeider stort sett bare
med Rennebubedrifter. Vi ser
det som viktig med lokalt
samarbeid for å utvikle de
«ekte rennebu-produktene».
Vi bruker Sande Hus og

www.

Hytter som
samarbeidspartner når det gjelder
bindingsverkshytter, Rennebu Dør og Vindu bruker vi en
del på dører og vinduer og
Rennebu Snekkeri leverer
kjøkken og innredninger.
Dette
sikrer
oss
god

kompetanse
til
konkurransedyktige priser.
— Vi ser derfor lyst på
fremtida, og ser mange
muligheter med å utvikle
samarbeidet
med
lokalt
næringsliv,
sier
en
optimistisk Kjell Auke.

På nettsidene til Rennebu
kommune kan du holde deg
orientert om det meste som
rører seg i kommunal regi.
Møte-protokoller, postlister,
plansaker og annet aktuelt
stoff
blir
fortløpende
oppdatert.
Rennebu Nytt i pdfformat legges også ut på
kommunens sider. Denne er
identisk med papir-versjonen
som distribueres gjennom
posten - bare at den blir lagt
ut én dag før på nettet. Dette
er dermed et godt alternativ
til abonnement for de som
bor utenfor kommunen!

Ambassade
for innlandet

Med byggeskikken i sentrum
Rennebu kommunestyre vedtok 12. februar 2004 å sette i
gang prosjektet byggeskikk og stedsutvikling i samarbeid
med Husbanken. Med utgangspunkt i kommunens satsingsområder er det valgt ut 3 tema-områder:
- sentrumsområdene
- jordbrukslandskapet med bebyggelse på gårdsbruk og
spredt boligbebyggelse
- hyttebebyggelsen, med spesiell vekt på grenseområdene mot fjellet
Gjennom
prosjektet
ønskes det å skape generelt
større bevissthet, kunnskap
og debatt om byggeskikk,
estetikk og stedsforming. Det
skal legges til rette for en
byggeskikk og stedsforming
som binder sammen fortid,
nåtid og framtid, som tar vare
på
identitet,
gir
god
profilering og skaper stolthet.
Prosjektet skal munne ut i en
byggeskikkveileder
med
eksempler. Veilederen skal
brukes som informasjon ut
mot hytteeierne, næringsliv,
politikere osv. Den skal også
brukes aktivt i byggesaksbehandlingen og være et
hjelpemiddel for forutsigbar
saksbehandling.
Det tas sikte på å
utarbeide et forslag/utkast til
veileder som legges fram som
utstilling
på
Rennebumartnan 2004. Byggeskikkveilederen skal tas opp til
politisk behandling våren
2005. I etterkant skal det også
gjennomføres en spørreundersøkelse for å teste ut og
få
tilbakemeldinger
om
hvordan prosessen fram til
veileder har vært, om en har
lært noe underveis, om
veilederen blir brukt osv.
Hytter er et sentralt tema i
prosjektet. Det er regulert
flere hundre nye hyttetomter
i kommunen de siste årene,
og mange har allerede begynt
å bygge. Hva er fellene de
fleste går i når de skal
planlegge og bygge hytter?
Det viser seg at tilpasningen
til terrenget ofte er en stor
utfordring.
Mange finner seg hytte før
de finner tomt. Da er det ikke
sikkert at hytta passer til

tomta. Resultatet blir ofte
bedre når en starter med
tomta og så tilpasser bygget
til stedet. Det vil blant annet
si å se på bebyggelse som
allerede finnes i området,
vegetasjon og markdekke på
tomta,
terreng,
utsiktsforhold, vær og vind.
Så finner en den fineste
plassen på tomta og plasserer
bygget der. Kanskje det
kunne vært fint å spart den
fineste delen til uteplass?
Registrer tomta, tegn gjerne
kart som viser hvordan tomta
ser ut. Hvor er det trær,
hvordan er markdekket,
terrengformasjoner, er det
berg eller store steiner osv.
Hva skal bevares?
En ser ofte at mange
velger for breie bygninger
som dermed er vanskeligere å
tilpasse
terrenget.
Er
terrenget småkupert kan
bygningen deles opp i mindre
deler. Kanskje kan en lære
noe av den smale, enkle
sæterbebyggelsen når det
gjelder bygningsbredde?
En kan si at mange hytter
står på stylter. Da er de
plassert for høgt i terrenget
og gjerne på søyler, eller med
høge
murer.
Bygningen
mister bakkekontakten, og
det gir dårligere atkomst når
en blir avhengig av trapper
for å komme ut og inn. Få
bygningen godt trykt ned på
bakken
og
velg
fundamenteringsmåte etter
grunnforhold.
Terrasser som henger i
lufta, gjerne utover en
skråning er heller ikke et
uvanlig syn. Det ble ikke
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Bygningen må plaseres
«inn i terrenget».
Unngå høydedrag og koller.

Kilde: Byggeskikk, rettleiar for Bykle kommune
med utgangspunkt i Hovedområdet.
plass til uteplass på bakken.
Store terrasser med rekkverk
blir ofte veldig dominerende
og har dessuten ofte dårlig
atkomst med en enkel trapp
som ikke er spesielt god å gå
i. Tenk før du bygger terrasse,
få uteplassen ned på bakken
og lag den ikke større enn
nødvendig. Legg vekt på en
plassering som gir godt med
sol, le for vær og vind. Når
uteplassen knyttes til det
naturlige terrenget får en
mest glede av naturen
omkring.
Store inngrep for å få
plassere en bygning betyr at
en har valgt feil type eller
form. Dessuten er det

kostbart. Plasser bygningen
inn i terrenget slik at den
underordner seg og tar vare
på
terrengformer
og
vegetasjon.
Unngå
høgdedrag og knatter, og
husk at hytta di er en del av
en helhet. Ta derfor hensyn til
landskapet du bygger i, både
terrenget og vegetasjon.
Har du innspill?
Kontakt Sissel Enodd,
Plankontoret for Oppdal og
Rennebu,
tlf
72428166,
sissel.enodd@
plankontoret.net
Sissel Enodd
planlegger/
landskapsarktitekt

Hurra for Rennebu

I siste utgave av bladet Hytteliv får Rennebu
uforbeholden ros på lederplass.
Bakgrunnen er
kommunens satsing på byggeskikkveileder, og redaktør
Turid Røste skriver at “i uttallige ledere opp gjennom årene har
mine forgjengere og jeg etterlyst vilje og tiltak hos planleggerne i
kommunene til å ta fast grep, og ha klare rammer om utviklingen
av nye hyttefelt. Uttalige eksempler fra hytte-Norge viser at svært
få kommuner evner å se den totale hyttebyggingen i et langsiktig
perspektiv...
... jeg synes tiltaket Rennebu kommune nå ligger i startgropen
med er forbilledlig og viser at her er det planleggere som er sitt
ansvar bevisst. Ved å ivareta og videreføre sin egen byggeskikk og
kultur, skapes identitet, stolthet og fellesskap. Det er jo gode
verdier og ta med seg inn i morgendagens hytteverden.”

Snart skal deltagerkommunene i Innlandsprosjektet åpne
sin egen ambassade i
Trondheim – Innlandsambassaden.
Ambassaden vil ligge
like ovenfor Vår Frues
kirke og Brunhjørnet.
Innlandsambassaden vil
bli en arena for utvikling av
blilyst-prosjektet der kommunene, næringsliv, reiseliv og
kulturprosjekt kan markedsføre seg i Trondheim. Rennebumartnan er et godt
eksempel på et arrangement
som kan benytte Innlandsambassaden til et fremstøt i
Trondheim, sier prosjektleder
Steinar Skjerdingstad.
- en møteplass
Lokalene som er leid til
ambassaden ligger sentralt
like ved Vår Frues kirke med
utkikk ned mot Brunhjørnet
og Nordre gate. – Vi håper at
stedet skal bli benyttet bl.a. til
kontorplass
for
lokale
politikere og andre som
stikker innom byen for å gjøre
noe. Ellers håper vi på en
møteplass og et sted å stikke
innom for å lese for eksempel
lokalavisa fra hjemkommunen. Men kontoret skal ikke
minst brukes som et utstillingsvindu og et ”turistkontor” for kommunene som
deltar i blilyst:-). Dette
fordrer imidlertid et samarbeid fra kommunene om
bemanning, forteller Steinar.
Ønsker du mer informasjon om prosjektet, kan du
gå inn på internett under
adressen www.blilyst.no
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Dansegalla i Rennebuhallen

Langfredag er det igjen Dansegalla i Rennebuhallen. De som skal få det til å rykke i dansefoten
er Jhohans og Dænsebændet.
– Jhohans har vært med fra første gang vi arrangerte Dansegalla, sier Stig Løfshus. Jhohans
presenterer svært variert dansemusikk, for eksempel swingmusikk, gammelpop og trønderrock. De
har flere opptredener i tv og radio bak seg og de har solgt over 20.000 eksemplar av
musikkproduksjoner.
– Nytt for året er at Dænsebændet er med på vår Dansegalla med ”Non stop” dansemusikk, sier
Løfshus. Dette er et av landets mest kjente danseorkester og vinnere av Spellemannsprisen 2002.
Dænsebændet er kjent for sitt høye musikalske nivå. Med et godt allsidig dansereportuar, en variert
bruk av instrumenter og en showpreget sceneopptreden, blir Dænsebændet betraktet av både
publikum og arrangør som noe utenom det vanlige. Begge orkestrene har en spilleglede og
utstråling på scenen som må oppleves!
Dansegallaen er blitt et populært arrangement for alle som liker å svinge seg etter skituren. Det har vært ca 1100 besøkende
hvert år. Det er skjenkebevilling og 18 års aldersgrense og dette gjør det til et seriøst tilbud til fest- og danselystne deltakere.
Rennebu Musikkorps ønsker alle velkommen!

Hyttebygging gir positive ringvirkninger

4. april, Palmesøndag
Tekst: Joh 12,12-24
Nerskogen k. kl.11: Fam.
gudstj. v/ Oppdalprest

Folk satser mer og mer ressurser på sin
fritid, og flere hytter i kommunen blir
som en indirekte øking av folketallet.
Den nye hyttesatsinga i Rennebu
skaper dermed ringvirkninger for det
lokale næringslivet.
- Utfordringen vår blir å
skape en positiv relasjon
overfor hytteeierne som gjør
at de velger oss som
leverandører, sier Inge Olav
Hatvik i Kvikne-Rennebu
Kraftlag. - Hytteeierene er i
de
fleste
tilfeller
mest
interessert i å bruke lokalt
næringsliv, og derfor er de en
viktig kundegruppe for oss i
framtida – selv om de
fastboende naturligvis er våre
hovedkunder. Kontakt med
hytteeierne kan også skape
positive relasjoner som kan
utvikle oss som bedrift.
Kvikne-Rennebu Kraftlag
kommer i mange tilfeller
tidlig inn i bildet når nye
hytter skal bygges. Inge Olav
forteller at de har en
fantastisk
mulighet
for
pakkeløsninger, da de leverer
alt fra strøm og installasjon til
brunevarer og hvitevarer. –
Vi må bli flinkere til å
synliggjøre overfor hytteeierne hva vi kan levere.
Flest jobber på Nerskogen
Hyttebygginga er for tiden
størst på Nerskogen, og
naturligvis blir det dermed
flest jobber der.

Hytteservice
Rennebu Hytteservice ble
organisert som bedrift for tre
år siden, men personene bak
bedriften har drevet med
tjenester overfor hytteeiere i
lengre tid. Det er Trond
Narve
Stavne,
Magnar
Skjerve, Magne Meslo og
Arve Bøe som står bak
firmaet. De forteller at det
etter hvert har blitt mange litt
større jobber som bygging av
anneks, tilbygg og hele
hytter. Arbeidsoppgavene er
alt fra grunnarbeid til vasking
og innflytting. – Vi har godt
med arbeid, og i sommersesongene må vi leie inn både
personer og bedrifter for å
klare på alle oppdrag.
Hyttebygginga
i
kommunen gir muligheter for
mange til det en kan kalle
attåtnæring
eller
full
sysselsetting, det gjelder bare
å se mulighetene, sier karene
bak Rennebu Hytteservice.

- Men det
kommer stadig
nye
henvendelser om jobber i
tilknytning
til
hytter fra andre
deler av kommunen.
Dette
skaper
aktiviteter i kommunen som igjen
skaper nye ringvirkninger. Vi
kan
derfor
Inge Olav Hatvik ved Kvikne-Rennebu Kraftlag ser et stort potensiale for lokalt
komme i en
næringsliv når Rennebu nå satser på økt hyttebygging.
positiv
sirkel
som utvikler oss
alle, sier Inge Olav.
tårnet – og da er hele hytta et
Rennebu-produkt fra topp til
Bare fra Rennebu
tå.
Svein Klokkerhaug har
For å synliggjøre hvor
nettopp fått ferdigstilt sin fornøyd han og familien er
hytte på Nerskogen, og han med hytta, har de lagt ut en
forteller at han brukte bare egen hjemmeside som viser
lokale
håndverkere
fra hele byggeprosessen, med
Rennebu. – De har alle vært linker til de forskjellige lokale
flinke og artige samarbeids- leverandørene. Siden finner
partnere som er uslåelig i du
på
www.
kvalitet. Hele selve bygge- trolltun.klokkerhaug.com.
prosessen har vært en
behagelig opplevelse, forBjørn Gunnar Haugen
teller han. Prikken over i-en
fra Kvkikne-Rennebu Kraftlag
er klokketårnet på hovedved hytta Trolltun.
hytta. Smeden Ivar Fjellstad
har fått i oppdrag å lage ei
Tekst: Dagfinn Vold
skikkelig Rennebuklokke til
Foto: Dagfinn Vold/Svein

Hyttekommunen Rennebu
I Rennebu er det mer enn
1500
fritidseiendommer/
hytter i dag.
Siden
hyttesatsinga ble satt igang i
2000
er
det
godkjent
reguleringsplaner med mer
enn 400 nye tomter. Disse
tomtene er spredt over hele
kommunen med de fleste på
Nerskogen og i Innerdalen.
Etterhvert som tomtene blir
byggeklare (veger, vatn og
avløp på plass) venter
kommunen stor pågang med
fradelingssøknader
og
byggesøknader
da,
vi
opplever at mange går og
venter på at alt skal bli klart.
Samtidig er det en god del
aktivitet med anneksbygging
og utvidelse av eksisterende
hytter. En del av områdene
er under utbygging.
En del potensielle tomte-
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Påskens
gudstjenester
i Rennebu

kjøpere ringer kommunen og
spør om hvor de kan
henvende seg for å få oversikt
over
ledige
tomter.
Kommunen har ingen slik
oversikt, men kan henvise
videre til grunneiere som har
godkjente tomter i de aktuelle
områdene. Det vi ikke vet er
om de aktuelle grunneierne
ønsker å selge tomter nå eller
om de har lovt bort tomtene
til andre.
Den
reguleringsplanen
som har skapt størst diskusjon og medført flest protester
er reguleringsplanforslaget
for Sørøyåsen. I disse dager
avsluttes
en
begrenset
høringsrunde. Områdestyret
for reindrift har akseptert
planforslaget.
Planen blir
således
klar
for
sluttbehandling denne våren og

en planprosess som starta i
2000 kan avsluttes.
Revisjon av kommuneplanen har startet. Noen har
allerede kommet med innspill
til arealdelen. Frist er satt til
1. mai. Etter påske blir det
åpne møter med arealforvaltning som tema på
Nerskogen, Voll og Berkåk.
På disse møtene blir det
anledning til å fremme
ønsker om endringer. Fra
kommunen vil ordfører, leder
og nestleder i MTL og leder
og nestleder i HOO delta,
samt
representanter
fra
administrasjonen delta.
Ingrid Vold
Plankontoret

Helsesenteret,
Berkåk,
kl.11: Gudstj. m/ nattv. v/
G. S. Flaa. Ofr. til
Menighetsarbeidet.
Kirkeskyss? Ring 72 42 71
07 (Odd K.)
8. april, Skjærtorsdag
Tekst: Jes 53,1-5
Rennebu k. kl.11: Gudstj.
m/ nattv. v/ G. S. Flaa.
Gjestetaler: Rolf Ruud. Ofr.
til Normisjon, Trøndelag.
Kirkeskyss? Se notis.
Berkåk k. kl. 20:
Gudstj. m/ nattv. v/ G. S.
Flaa.
Ofr.
til
NUFR
(Ungdomsforeningen
i
Rennebu). Kirkeskyss?
Ring 48 29 34 97 (Ingvar S.)
9. april, Langfredag
Tekst: Joh 18,1-19,30
Nerskogen k. kl.20: Gudstj.
m/ nattv. v/ G. S. Flaa.
Ofr.
til
Normisjon,
Trøndelag. Kirkekaffe.
11. april, Påskedag
Tekst: Joh 20,1-10
Berkåk
k.
kl.11:
Høytidsgudstj. v/ G. S.
Flaa. Ofr. til NKSS.
Kirkeskyss? Ring 72 42 65
71 (Kåre G.)
Innset
k.
kl.
20:
Høytidsgudstj. m/ nattv.
v/ G. S. Flaa. Ofr.
12.april, 2. påskedag
Tekst: Joh 20,11-18
Rennebu
k
kl.11:
Høytidsgudstj. v/ G. S.
Flaa. Ofr. til NKSS.

Abonnement
på

Rennebu
Nytt
kr 200 pr. år

Kontakt
VOLDs FotoGrafiske AS
Berkåk, 7391 Rennebu
tlf. 72 42 76 66
epost: volds@online.no
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PÅSKE-X

Påske
2004
– 164 treff

Hva gjør jeg som
sokneprest når det er
spørsmål om noen ord til
Rennebu Nytt med frist
på under ett døgn? Får jeg
gode ideer ved å søke på
internett? Jeg søkte på
”påske 2004” og fikk 164
treff som det heter på
dataspråket. Selvsagt tok
jeg meg ikke tid til å se
gjennom alle disse, men
så nok til å forstå: Mange
vil gjøre butikk på
mennesker som har ferie i
påsken. Det er høysesong
for de som leier ut hytter
og hotellrom og knytter
ulike arrangement til
områder med skiheiser
(jfr. f. eks. Oppdals
”påskeprogram”).
Det finnes ikke noe
entydig
og
detaljert
opplegg for et rett
påskeprogram, men den
kristne
påskehøytid
”feires” på ulike måter;
den brukes og misbrukes.

Premiekryssord med eksklussiv kommunepins for Rennebu til tre med innsendt riktig løsning.
Send kryssordet til: Rennebu Nytt c/o Volds FotoGrafiske AS, Rebustorget, 7391 Rennebu
Navn: ...................................................................... Adresse: ...................................................................................

Rennebu Røde Kors Hjelpekors er den eneste frivillige hjelpeorganisasjonen i Rennebu.
Vi baserer alt vårt arbeid på dugnad
og egeninnsats.
Vi driver nå med organisering og
opplæring av medhjelpere for å
møte de utfordringer som vi vet vil
komme.
Vi håper du ser behovet for at vi har
et operativt hjelpekorps i Rennebu
som til enhver tid er i stand til å
hjelpe de som blir utsatt for ulykke
eller sykdom.
Vi oppfordrer til dugnadsånd med å
støtte vårt arbeid - beløpet
bestemmer du selv.
Alt er til hjelp for at vi kan hjelpe
andre!

Beredskap 2004

Rennebu Røde Kors Hjelpekorps
v/ Stig Wiggen
7391 Rennebu

transport av varer og bagasje til hytta, propan,
Labb hundefor, snekker, hjelp med å få
hagen i stand til sommeren?

Kontakt oss,
og vi lover å gjøre vårt beste for å hjelpe!

Rennebu Bygdeservice /
Rennebu Innkjøpslag

Grindal. 7393 Rennebu
Tlf.: 72 42 67 77 - E-post: renneb@online.no
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På en skitur kan en
sikkert takke Gud for
påskens sterke budskap.
Likevel føler jeg meg
overbevist om at det er
bedre med et ”kirketreff”
– med tanke på det kristne
fellesskapet og den felles
lovsangen
til
og
tilbedelsen av Gud.
Minst ett treff i kirken i
påsken 2004, satser du på
det i år?
God påske!
Gunnar Størseth Flaa

4227 06 04018

Stig Wiggen - leder Rennebu RKH

Har du behov for;

Mange har registrert
diskusjonen rundt en ny
påskefilm ”The passion of
the
Christ”
(Kristi
lidelser). Skildringene av
Jesu lidelser er visst
sterke, sier de som har sett
filmen. Guds dom traff
den ene, men gjelder for
oss alle!
Påskedag er
beviset.

R

ENNEBU

Sk

innprodukt

er

RENNEBUA
på Sparebankgården på Berkåk

tlf. 72 42 61 51
Gyngestol med fell til hytta?
Vi syr feller til senga, stolen og vogga etter
dine ønsker på størrelser og farger

Tilbud på pledd fra Røros-Tweed!
Åpningstider i påska:
man og tirs 10.00 - 17.00
ons og lør 10.00 - 14.00

Velkommen innom!
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Isfiskekonkurranse på Kvikne
Ønsker du et avbrudd fra
skiturer eller lange dager
foran peisen på hytta? Da kan
du oppleve Kviknefjellet på
en ny måte. Hva er mer
idyllisk og sosialt enn en
isfiskekonkurranse?
En
aktivitet for hele familien,
med spenning, hygge og god
mat. Blir det fangst er dagen
fullkommen, men vi kan
uansett garantere en god
opplevelse.

Premiering:
Fine premier for størst fisk
og flest fisk i to klasser (under
og over 16 år). Premieutdeling umiddelbart etter at
konkurransen er avsluttet.
- Det vil bli salg av
grillmat, mineralvann og
kaffe.
- Salg av magot og
salg/utleie av pilkeutstyr.
- Arrangør stiller med
isbor.

Vi har prioritert å legge
konkurransen
til
et
familievennlig område. Fuglåstjønna ligger 844 m.o.h, og
er et fjellvatn med ørret av
beste kvalitet. Fra parkeringsplass er det ca 1,5 km skitur i
svak
stigning
i
godt
preparerte løyper fram til
Fuglåstjønna.

Dersom veien blir ufram-

«Nytt» basseng på Kvikne

kommelig i vårløsninga, blir
reservearena
Sverjesjøen.
Endringer blir kunngjort på
internettsidene
www.kvikne.no,
og
ved
oppslag på plakattavlene på
Kvikne.
Besøk
gjerne
internettsidene
også
for
ytterligere opplysninger om
arrangementet.
Arr: Kvikne Aktivitet BA
og KIL handballgruppa.
Kvikne Fjellhotell kan i år tilby
et basseng som er nyoppusset fra topp til tå.
I år kan påskegjestene ta
seg
en
dukkert
i
et
nyoppusset
basseng
på
hotellet.
Hele
bassengrommet, garderobene og
tilstøtende
gangareal
er
renovert og nymalt, og
bassenget har i tillegg fått ny
flis ved bassengkanten.
— Bassenget fremstår så
godt som nytt etter å ha vært
slitt de siste åra. Endelig har
vi et basseng vi kan være
bekjent av, sier vertskapet Eli
og Kjell.

Tidspunkt.
Påskeaften 10. april kl.
12.00-15.00.
Sted:
Fuglåstjønna,
Kvikne
(avskjøring Storinnsjøveien 3
km sør for Statoil).
Påmelding:
Fra
kl
11.00
ved
Fuglåstjønna
konkurransedag.
Forhåndspåmelding:
Statoil Service Kvikne /
epost:
isfiske@kvikneaktivitet.no /
mob: 943 50 040

Kvikne aktivitet v/Hans Kaspar Bjørsagård og Kent Egil Fossum
ønsker velkommen til isfiskekonkurranse.

Premiene til
isfiskekonkurransen
er sponset av

Ny pumpe
Vannet i bassenget har nå
blitt skinnende rent, etter at
det er skiftet vannpumpe.
Dermed har bassenget fått
skikkelig rensing, samtidig
som at vannet også har fått
god varmestyring.

skape et trivelig miljø i
bassenget. Derfor er det
plassert to sittegrupper ved
bassengkanten, og grønne
planter er med på å
understreke den trivelige
stemninga som er i bassenget.
Badstu hver dag
I tilknytning til bassenget
er det også badstu som er
varm hver dag. Det er derfor
glimrende å avslutte skituren
med en tur innom hotellet for
en
frisk
dukkert
med
velgjørende badstu.

Basseng med miljø
Det er også lagt vekt på å

Håndlafta hytter – høy kvalitet
www.kviknehytta.no
Tlf. 62 48 43 10 - 90 66 58 96 - 95 08 72 04

HYTTESERVICE & VAKTMESTERTJENESTER
Tilsyn
Vedlikehold
Alarmvakt
Snørydding
Transport
Snøskuterløyve

Grøntanlegg
Stein
Murer
Skigard
Torvtak
Masseutskifting
Kontor (ved Kvikne Samvirkelag):
Mandag, Torsdag
kl. 10 - 14
Lørdag
kl. 10 - 13
Telefon
91 60 80 89 - 97 50 15 29
Internett
www.kvikne-anleggsgartneri.no
E-post
post@kvikne-anleggsgartneri.no
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FEST i Kvikne samfunnshus
skjærtorsdag kl 21.00. Musikk: Slank bakfra.
arr: Kvikne UL/Kvikne Hornmusikk

Det du trenger,
når du trenger det...
kioskvarer - daglivarer
propan - skismurning

På ski i påska! Påskeguide

Kvikne er et eldorado når det gjelder skigåing. Med
lett fjellterreng, og med oppkjørte løyper av det lokale
idrettslaget, kan alt ligge til rette for en fin skitur.
Idrettslaget vil også arrangere en felles skitur til toppen
av Svergjesjøhøa på Skjærtorsdag. Møt opp ved
parkeringsplassen ved gamle Bjørklund (i enden av
Plass-seterveien) kl. 10.30, og bli med på en sosial tur.
Beregnet tid til turen: 3-5 timer.

Samtlige løyper som idrettslaget har, vil bli holdt
åpne i påska. For detaljert beskrivelse av disse løypene
kan du se på Kviknes egne internettsider. Disse vil
alltid være à jour med løypeforholdene. Disse sidene
vil også inneholde opplysninger om andre ting som foregår
på
Kvikne,
alt
fra
fester,
gudstjeneste
og
isfiskekonkurranse!
Vi på Kvikne vil ønske alle en riktig fin skipåske.

Bruk også Kviknes egne hjemmesider www.kvikne.no

Disse vil hele tiden være oppdatert med siste nytt!

Hytter og caravanplasser
Åpen kiosk hver kveld
i påsken fra kl 18:00 til 21:00

PlusCamp Kvikne
2512 KVIKNE - Tlf 62 48 41 04
kvikne@pluscamp.no
www.pluscamp.no

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

Vi har påskevarene du trenger!
Åpningstider i påska

Påskeaften lørdag 10.04. kl 0900-1700
Palmesøndag:
kl 12-19: Varmbuffet m. dessertbord 145,Mandag- Fredag
kl 13 -16: Lunsjbord kr 125,kl 16-20: Varmbuffet m. dessertbord 145,Langfredag
kl. 22-02 Dans til Joffen

Med hilsen Coop Kvikne og Coop Ulset

Påskeaften
kl 13-16: Lunsjbord kr 125,kl 16-19: Varmbuffet m. dessertbord 145
kl 19-21: Påskebord kr. 175,- Varmbuffet, Koldtbord, Dessertbord
kl. 22-02 Dans til Joffen
Bestill gjerne bord!

Bassenget er åpent alle dager!

tlf. 62 48 40 05
www.kviknefjellhotell.no

H o l d d e g o r i e n t e r t p å w w w. k v i k n e . n o
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ONSDAG 7. APRIL
20:00 Påskebingo, Samf.huset
21:00 Fest Solvang
Musikk: "RV3"
SKJÆRTORSDAG 8. APRIL
10.30 Skitur Felles skitur til
Sverjesjøhøa.
21:00 Fest Kvikne Samfunnshus.
Musikk "Slank Bakfra".
Ølservering.
LANGFREDAG 9. APRIL
11:00 Gudstjeneste. Kvikne
Kirke v/Johannessen
22-02 Hotellet. Dans til Joffen
PÅSKEAFTEN 10. APRIL
12:00-15:00 Isfiskekonkurranse.
Fuglåstjønna
22-02 Hotellet. Dans til Joffen
1. PÅSKEDAG 11.APRIL
11:00 Gudstjeneste.
Kvikne Kirke v/Halling

Kvikne Kirke 350 år
Fredag 11/6-04
Konsert i kirka, kl 19.30
Musikk fra 16-1700tallet.
Søndag 13/6-04
Konfirmasjonsgudstjeneste
kl.11.00
Tirsdag 15/6-04
Skoleforestilling ”Vår Tid” i
kirka kl. 19.30
Onsdag 16/-04
Premiere på det lokale
kirkespelet
”KvikneRøster” i kirka kl. 19.30

Mandag 05.04., Tirsdag 06.04.
og Onsdag 07.04.
kl 0900-1700

P
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M

PALMESØNDAG
Eidsfjellrennet
Fra Kvikne til Vingelen, 39km.
Start: Trimklasse fra kl.09:00.
Konkurranse
11:00 Gudstjeneste.
Solvang v/Johannessen

Torsdag17., Fredag 18. og
Lørdag 19/6-04
Forestilling kirkespelet i kirka
kl. 19.30
Forhåndssalg/bestilling av
billetter til spelet kan kjøpes fra
og med 1.mai hos Statoil Service
Kvikne tlf: 62 48 42 14, og
Servicetorget Tynset
Kommunehus tlf:52 48 50 00.
Søndag 20/6
Jubileumsgudstjeneste Kvikne
Kirke kl. 11.00
Stor utendørs kirkekaffe for alle.
Salg av jubileumsbok og
jubileumsteskjeer.

