
1Rennebunytt

INFORMASJON

Hardtslåen
de

Tidligere vokalist i AC/DC 
Dave Evans fikk prøve ambolten i 
smia til Ivar Fjellstad. Les mer om 
det eksklusive besøket på side 9.
Foto: Dagfinn Vold
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potet over lengre tid tror jeg nå at flere av våre innbyggere 
har fått en større innsikt i status for kommunen vår; 
våre styrker og våre svakheter, våre muligheter og våre 
utfordringer. Det er viktig for de prioriteringene vi står 
overfor inn i fremtiden som egen kommune. 

Vi har i dag flere viktige samarbeid over kommunegrensene 
våre, dette vil selvfølgelig fortsette og trolig blir det flere 
samarbeid på flere områder fremover. Intensjonen om å 
bygge en sterk region sør i Trøndelag har vi fortsatt med oss, 
det skal vi jobbe med på veien videre.

Nå legger vi ballen død - kommunereformprosessen 
avsluttes etter alt og dømme i kommunestyret 22. 
september. Da håper jeg vi sammen bretter opp ermene og 
skrider til verket med hevet hode. Vi skal utvikle Rennebu 
videre og ruste kommunen og regionen for fremtiden. Det 
tror jeg vi gjør best i lag!

Marit Bjerkås
- varaordfører

Det er min korte oppsummering av kommunereformen. I 
over to år har vi nå kjørt denne prosessen. Det har vært 
bred involvering med totalt ni folkemøter, to innbygger-
undersøkelser og 12. september ble det gjennomført 
folkeavstemning. Innbyggerne våre har prioritert dette høyt 
og oppslutningen har vært stor hele veien. Med hele 65,80 
% oppslutning i folkeavstemningen er det ingen tvil om at 
vi har et stort engasjement i kommunen vår. 

På valgdagen kriblet det i hele kroppen, det bobla 
innvendig. Valgdag gjør noe med meg. Jeg tror det først og 
fremst er spenningen, men ikke bare det. Da jeg satt og 
observerte strømmen av folk som gikk til stemmeurnene 
denne dagen ble jeg skikkelig kry! Folk i alle aldre møtte 
opp, spesielt stolt er jeg av 16- og 17-åringene våre som 
deltok for første gang historien. Av disse brukte hele 50 % 
stemmeretten sin. 

Formannskapets råd til innbyggerne var å stemme ja, 
men folkets svar var et rungende nei. Dette er demokrati. 
Jeg er valgt inn i politikken av demokratiet, nå har folket 
talt i klartekst om hvilke rammer vi har å forholde oss til 
fremover.

Gjennom stort oppmøte og kommunereform som en het 

le
d

er Engasjement!
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Høstmarked på Torget

- Vi arrangerte høstmarked for første 
gang i fjor, og responsen var såpass god 
at vi vil prøve å gjøre dette til en fast 
tradisjon, forteller Siv Remetun Lånke 
og Merethe Fossum i Reisen til fjellet, 
som har hovedansvar for arrangementet.

Variert tilbud
Ifølge arrangørene blir det på 

årets høstmarked et variert tilbud 
med lokalprodusert kjøtt, bakverk, 
egg, grønnsaker og forskjellig annet. 
Årets nypoteter fra Kvikne kan man 
også få kjøpt, samt at Hege Solberg 
kommer med egenprodusert håndverk. 
Emma Aasbakk Engen skal selge 
egenproduserte bilder og kort, og ”Anne 
Baloon” holder ballongshow for ungene 
hele dagen.

- Bålkaffe hører også med på et 
slikt arrangement, og det vil noen av 

de frivillige sørge for, forteller Merethe 
Fossum. 

Trivelig møteplass
Foruten gode tilbud og velsmakende 

fristelser, er naturligvis høstmarkedet en 
utmerket arena for å treffe kjentfolk og 
slå av en trivelig prat. 

- Selvfølgelig er det et stort poeng 
for slike arrangement at det skal være 
en sosial arena med god stemning, kaffe 
og gode historier. Vi håper riktig mange 
tar turen til Torget denne lørdagen, og 
skulle det mot formodning bli dårlig vær 
har vi lagt en plan for det også, avslutter 
Merethe Fossum og Siv Remetun Lånke 
i arrangementskomiteen. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: DagfinnVold

Lørdag 24. september er det igjen klart for høstmarked på
Torget, og arrangørene frister med lokalprodusert mat, 
underholdning, mannekengoppvisning, lokale håndverks-
produkt og gode tilbud i butikkene.

Det vil bli anledning til å smake og kjøpe 
mat både fra Eritrea og Nerskogen på 

høstmarkedet.
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Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen

Ulsberg, 7397 Rennebu
mob 948 56 836

malingogmurpussjvm@hotmail.com

Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme 

Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056

rorleggern@oppdal.com

DIN ELEKTRIKER
I FJELLREGIONEN

Vi hjelper deg med alt innen
elektrotekniske installasjoner!

72 42 80 00
installasjon@krk.no | krk.no

BERKÅK BIL
AC-Service
Hjulstillingskontroll
Service alle bilmerker
Flush og skifte av all automatgearolje      
Dekk og avbalanseringsmaskin
Hydralikkslangeverksted
Periodisk kjøretøykontroll opp til 7.500 kg

ENKELT FOR DEG
BRA FOR BILEN

Finn ditt verksted: 
automester.no • tlf. 800 40 555

BERKÅK BILSKADE
Karosseriverksted                            
Lakkverksted                                                  
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

BERKÅK BIL 
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 72 42 75 90
berbil@loqal.no

BERKÅK BILSKADE
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 977 78 963
berkaakbilskade@outlook.com

Totalleverandør innen
elektroinstallasjon

Telefon: Jens 996 42 897 
John Håkon 481 15 515
E-post: post@rennebuelektro.no

•	 Installasjon	i	bolig,	hytte,	
	 landbruk	og	næringsbygg
•	 Elkontroll	bolig
•	 Tele	og	datanett
•	 Alarm	og	brannvarsling

Distriktets
kontorleverandør

Vår mann på Oppdal kjører
Berkåk-Støren ukentlig.
Ring og bestill - vi leverer!

Morten 907 20 667
morten@kontorplan.no

Trondheimsveien 5, 7340 Oppdal
Åpningstider mandag - fredag 08.00 - 16.00

Vi leverer:
Kontorutstyr og rekvisita, 
Kontormøbler/Kontorstoler, Konferanse- og 
kantinemøbler, Skolemøbler, Helsemøbler, 
Ergonomiutstyr/Belysning, Arkiv/Garderobe, 
Kopi- og flerfunksjonsmaskiner, Datamaskiner,
Printere/Telefaxer/Skannere, Kassaapparater, 
Frankeringsmaskiner og AV-Utstyr.
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Åpning av 
Rennebuhallen
Lørdag 1. oktober er det klart 
for offisiell åpning av den 
nyrenoverte Rennebuhallen, 
og arrangementskomiteen 
oppfordrer alle som har tid og 
lyst til å bli med på feiringen. 

Statuen av Magne Myrmo er kommet 
på plass ved hovedinngangen.

- Det hele tjuvstarter med 
håndballkamp for damer kl 15, og 
avsluttes med en festforestilling 
om kvelden, forteller Astri Snildal, 
enhetsleder for kultur og fritid. 

Åpent for alle
Arrangementskomiteen, som 

foruten Snildal, består av Eli Krogstad 
og Kenneth Teigen påpeker at åpningen 
er åpen for alle, og at det også er satt 
av tid til å se seg rundt i de nyrenoverte 
lokalene. 

- Mellom kl 17 og 18 på etter-
middagen blir det kaffe og kaker i 
foajeen, og da er tanken at folk kan se 
seg rundt i huset, samtidig som det er 
tid til en trivelig prat med kjentfolk, 
understreker Snildal. 

Under kveldens festforestilling 
som starter kl 18 er det også lagt opp 
til et program som forhåpentligvis vil 
falle i smak hos et bredt publikum. De 
osm deltar er elever fra kulturskolen, 
Rennebu Songkor, LODI, Herborg 
Skjolden, Rennebu Skolekorps og 
Milenburg Joys Jazz Quintet med solist 
Heidi Skjerve. I tillegg vil Bjørn Rogstad 
fortelle litt om samfunnshusets historie. 

- Jeg håper mange blir med på 
feiringen av den flotte storstua vi har 
fått, avslutter Astri Snildal.

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Næringskonferansen 2016
Mandag 14. november arrangeres Næringskonferansen for 
niende gang, i år med et svært aktuelt tema som trolig vil være 
av interesse for mange både i Rennebu og Oppdal. 

- Vi har lagt hoved-
fokus på arrangement 
denne gangen, og 
har lykkes med å få 
spennende og dyktige 
foredragsholdere 
på temaet, sier Jan 
Bredeveien i program-
komiteen. 

Vasaloppet og RBK
Eva-Lene Frick er 

administrerende direktør 
i Vasaloppet, og under 
årets næringskonferanse 
vil hun fortelle litt 
om hvordan dette 
arrangementet har blitt 
en helårs utviklingsfaktor 
både lokalt, regionalt og 
nasjonalt. I konseptet 
inngår 16 ulike 
arrangement, de har 
30 ansatte, og flere 
bedriftsetableringer har funnet sted som 
en direkte følge av arrangementene. 

- Dette blir et kjempespennende 
foredrag. Vasaloppet har i veldig stor 
grad lykkes med sitt konsept, og det skal 
bli interessant å høre hvordan de jobber 
for å ivareta sin posisjon, sier Bredeveien. 

Rosenborg er en merkevare de fleste 
her i distriktet har et nært forhold til, 
og på Næringskonferansen vil daglig 
leder, Tove Moe Dyrhaug, snakke om 
hvordan man kan forbedre produktet og 
tilpasse organisasjonen, samtidig som 
kostnadene kuttes. 

- Svært aktuelt tema fra en 
organisasjon mange har god kjennskap 
til, sier Bredeveien. 

Miniseminar
Også i år er det lagt opp til 

Miniseminar med ulike tema. Det 
er tre forskjellige bolker som kjøres 
parallelt, og alle tre er rettet spesielt 
mot lokalt næringsliv. Det første 
miniseminaret er det Odd Ustad og 
Trond Jære som har ansvaret for, og 
her er hovedtema Rennebumartnan 
og Landsskytterstevnet. Miniseminar 
2 har fått tittelen ”Hvordan bli synlig 
i en digital verden uten at det koster 
skjorta”. Her vil Didrich Haugskott-

Westgård ta en konkret case for å vise 
hvordan bedrifter kan forbedre sin 
digitale synlighet og kanskje bli en 
vinner på nett, med enkle midler og til 
en overkommelig pris. Miniseminar 3 
skal handle om ”Fjellcampus Oppdal”, 
og her vil daglig leder i Nasjonalparken 
Næringshage, Tina Selbæk, vise hvordan 
Campus Oppdal kan bety et tidsskille 
for kompetanse og næringsutvikling i 
Rennebu og Oppdal. 

- Vi tror absolutt disse seminarene, 
og programmet forøvrig, vil være av 
interesse for lokale næringsdrivende, og 
vi håper mange melder seg på til årets 
Næringskonferanse den 14. november, 
avslutter Jan Bredeveien på vegne av 
arrangørene. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

I ett av miniseminarene 
ledet av Odd Ustad vil det settes fokus 

på Landsskytterstevnet i Oppdal og 
Rennebumartnan. 
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Trondheim - Tynset        
   

RUTETIDER 
ØSTERDALEKSPRESSEN 

Fra Tynset
	 Dx67	 7	

Tynset bussterminal	 07:45	 17:00	
Kvikne	Coop-marked	 08:25	 17:43	
Innset	 08:46	 18:11	
Berkåk	sentrum	 09:05	 18:30	
Støren	jb.st	 09:40	 19:05	
Lundamo	E6	 09:53	 19:20	
Kvål	 10:00	 19:27	
Melhus	skysstasjon	 10:05	 19:32
City	Syd	E6	 10:20	 19:45	
St.Olav	hospital	 10:35	 					|	
Trondheim S	 10:40	 20:00	

Fra Trondheim
	 Dx67	 7	

Trondheim S 16:30	 21:00	
St.Olavs	Hospital	 16:40	 					|
City	Syd	E6	 16:53	 21:18
Melhus	skysstasjon	 17:05	 21:30	
Kvål	 17:10	 21:35	
Lundamo	E6	 17:17	 21:42	
Støren	jb.st	 17:30	 21:55	
Berkåk	sentrum	 18:00	 22:25	
Kvikne	Coop-marked	 18:35	 23:00	
Tynset bussterminal	 19:15	 23:40	

P	=	Kun	påstigning A	=	Kun	avstigning

F.o.m. 22.08.2016

Symboler og forkortelser
|	 =	Stopper	ikke/kjører	annen	trasé
-	 =	Stopper	på	signal

Stopper	på	signal
Levende dyr	tas	ikke	med

Husk å gi tydelig stopptegn!
Forbehold	om	ruteendringer	i	
perioden.
Forbehod	om	endring	
av	rutetider	for	
korrensponderende	ruter.

Bussen stopper på andre holdeplasser 
som ikke er med i rutetabellen.

www.osterdalekspressen.no

Tynset - Trondheim

Ta kontakt med:
Geir Johansen 
tlf. 900 81 142
Roger Johansen 
tlf. 917 08 565
Bernt J. Stensas, SB Skog AS
tlf. 917 08 565
Tore Grongstad, SB Skog AS
tlf. 984 41 211 

Skogs-
drift

Stilling ledig:  DRIFTSSJEF SKOGBRUK
SB SKOG ønsker å styrke bemanningen med driftssjef i 

Innherred
-----  

Foruten å ha interesse for skog og tømmer, må du ha formell kompetanse eller praksis fra 
skogbruket. Vi ser gjerne at du er godt kjent i regionen, at du evner å skape gode relasjoner 
til lokale skogeiere og kan gjennomføre skogsdrifter rasjonelt og effektivt for alle involverte.

Hovedoppgaver vil være:
•	Kjøp	av	tømmer	og	salg	av	skogtjenester
•	Gjennomføring	av	skogsdrifter	og	skogkultur	
•	Kontakt	og	oppfølging	av	skogeiere	og	entreprenører	
•	Oppfølging	av	tømmerlogistikken

Les fullstendig stillingsutlysning på www.sbskog.no eller ta uforpliktende kontakt med  
skogsjef Trond Svanøe-Hafstad, tlf 915 67 079. Søknad sendes tsh@sbskog.no innen 30. mai

SKOGSDRIFT
SB Skog AS og skogsentreprenør Geir Johansen tar pa seg hogstoppdrag!

Vi har avsetning pa alle tømmersortimenter til konkurransedyktige betingelser.

TA KONTAKT MED:
Geir Johansen    tlf. 900 81 142
Roger Johansen    tlf. 917 08 565
Tore Grongstad, SB Skog AS tlf. 926 85 232

•

•

www.sbskog.no

Stilling ledig:

DRIFTSSJEF SKOGBRUK
SB SKOG ønsker å styrke bemanningen med driftssjef i 

Innherred
-----  

Foruten å ha interesse for skog og tømmer, må du ha formell kompetanse eller praksis fra 
skogbruket. Vi ser gjerne at du er godt kjent i regionen, at du evner å skape gode relasjoner 
til lokale skogeiere og kan gjennomføre skogsdrifter rasjonelt og effektivt for alle involverte.

Hovedoppgaver vil være:
•	Kjøp	av	tømmer	og	salg	av	skogtjenester
•	Gjennomføring	av	skogsdrifter	og	skogkultur	
•	Kontakt	og oppfølging	av	skogeiere	og	entreprenører	
•	Oppfølging av	tømmerlogistikken

Les fullstendig stillingsutlysning på www.sbskog.no eller ta uforpliktende kontakt med  
skogsjef Trond Svanøe-Hafstad, tlf 915 67 079. Søknad sendes tsh@sbskog.no innen 30. mai

SKOGSDRIFT
SB Skog AS og skogsentreprenør Geir Johansen tar pa seg hogstoppdrag!

Vi har avsetning pa alle tømmersortimenter til konkurransedyktige betingelser.

TA KONTAKT MED:
Geir Johansen    tlf. 900 81 142
Roger Johansen   tlf. 917 08 565
Tore Grongstad, SB Skog AS tlf. 926 85 232

•

•

www.sbskog.no

SB Skog AS og 
skogsentreprenør 
Geir Johansen tar pa seg 
hogstoppdrag! 

Vi har avsetning pa alle  
tømmersortimenter til 
konkurransedyktige priser.

Vi kjøper tømmer og utfører 
skogsdrift for alle 
interesserte skogeiere.
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Lokale matprodusenter er på plass og selger
kjøttvarer, bakervarer, egg, grønnsaker og mandelpoteter 

kafé og bakeriutsalg på Torget, tlf 72 42 71 23
Åpent man-fre kl 10-16  –  lør kl 10-14

Lørdag 24. september

Kaffe og wienerbrød kr 45,-

Tilbud uke 38: 
Sæterbrød kr 28,- og 
Borgermesterstang kr 95,-

÷25%
på hele butikken

Masse 
høstnytt 
i butikken!

Høstmarked
på torget lørdag 24. september kl 11-15

24. september:

ønsker velkommen til

Velkommen til oss!

•	 Smaksprøver/håndverk	fra	flyktningetjenesten

•	 Tekstil	fra	Hege	Solberg

•	 Klovnebilder/kort	fra	Emma	Aasbakk	Engen

•	 Kulturelle	innslag

•	 Moteoppvisning	fra	Snertne	Sneller

•	 Gode	tilbud	fra	butikkene	på	torget	samt	Bakerikafeen

•	 	Anne	Baloon	kommer	og	underholder	barna

Høstnyheter

Div varer fra BlackDesign 

1/2 pris

Berkåk - tlf 72 42 74 45
Åpningstider: man-fre 10-17  –  lør 10-14

Caluna 3 stk

kr 98,-

3 stk grønnplanter 98,-
pr stk kr 39,-
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Fredag 7. oktober er det 
igjen klart for Berkåk skoles 
populære aksjonsdag. Dette 
har i mange år vært en fast 
tradisjon i forkant av den 
store nasjonale TV-aksjonen. 

I år skal de innsamlede midlene gå 
til Røde Kors, og målet er å gi livsviktig 
hjelp til mennesker rammet av krig og 
konflikt. 

Aktiviteter og underholdning
På selve aksjonsdagen er det elevene 

i 1.- 7. klasse som organiserer det aller 
meste,  med god hjelp fra sine respektive 
lærere som trekker i trådene for at alt 
skal fungere etter planen. 

- Det er elevene som står for 
underholdning, de selger lodd og står 
for andre aktiviteter. Gevinstene har 
de selv samlet inn eller laget, de er 
programledere og de selger kaffe og 
kaker, forteller ansvarlig lærer Unni 
Østreng.

Viktig formål
I tillegg til de praktiske forberedelsene 

til aksjonsdagen får elevene lære mer 
om det pengene skal brukes til. I år er 
det Røde Kors sitt humanitære arbeid i 
områder rammet av krig og konflikt. Det 
er hovedsaklig landene Syria, Libanon, 
Sør-Sudan, Afghanistan, Myanmar, 

Aksjonsdag på Berkåk skole

Somalia, El Salvador, Guatemala og 
Honduras som skal prioriteres, men en 
del av de innsamlede midlene vil også 
bli brukt til å hjelpe flyktninger som har 
kommet til Norge. 

Røde Kors er flere steder en av få 
hjelpeorganisasjoner som slipper til med 
humanitær hjelp, og har gjennom lokale 
frivillige kunnet hjelpe mennesker i 
svært sårbare situasjoner. 

- Gjennom årets TV-aksjon skal flere 

Aksjonsdagen inneholder både mange aktiviteter og det er mulig å gjøre en god handel.

mennesker i krig- og konfliktområder 
få livsviktige medisiner, helsehjelp, rent 
vann og mat, heter det på aksjonens 
hjemmeside. 

Av Mona Schjølset

Aksjonsdag fredag 7. oktober
Kl 10-12: Tombola, aktiviteter, 

salg av kaffe og kaker
Kl 12: Underholdning

Rennebu sa nei til kommunesammenslåing
Mandag 12. september gikk folk i Rennebu til stemmeurnene 

for å si sin mening om eventuell sammenslåing med Oppdal. Det 
var en såkalt rådgivende folkeavstemning, og valgdeltagelsen 
ble større enn ved ordinære valg - faktisk på hele 65,8%. Det 
var et tydelig tegn på at dette valget engasjerte folk. Det var også 
gledelig at hele 50% av 16- og 17-åringene stemte. 

Av 1.404 stemmer stemte 959 nei til sammenslåing, og det 
er hele 68,3%. 419 personer stemte nei - 29,8%, og 26 personer 
stemte blankt.

Ordfører Ola Øie sa i en kommentar samme kveld at han har 
følt en nei-vind, men at han ikke trudde valgresultatet ville bli så 
klart. Hele formannskapet anbefalte å stemme ja, men folket var 
tydeligvis av en annen mening.

Endelig vedtak i kommunestyret vil bli gjort i møte torsdag 
22. september.

Kjell Ove Ødegård legger her sin stemme i urnen.

Av Dagfinn Vold
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Heavy Metal i smia til Ivar

Det er ikke hver dag det 
kommer kjendiser i smia 
til Ivar Fjellstad. I forrige 
uke troppet Dave Evans 
opp for å lære om smiing og 
besøke en skikkelig smed. 
Evans var første vokalisten i 
rockebandet AC/DC.

Jan Rørbakk, som tidligere har 
arbeidet hos Ivar, er for tiden husvert 
for Dave. Jan forteller at Dave har drømt 
om å besøke ei skikkelig smie, og en 
tradisjonell smed passet som hånd i 
hanske med hans musikk heavy metal. 

Dave og Ivar fant naturligvis tonen 

med en gang, og Dave mente Ivar måtte 
være prototypen på en ekte vikingsmed. 
Det var bare hjelmen med hornene som 
manglet. 

Dave fikk også prøve seg som smed, 
og han håndterte hammeren på en 
måte som imponerte Ivar. Han fikk også 
laget en kniv med knivblad av Ivar og 
håndtak i hjortehorn som et minne om 
smibesøket. 

Dave bruker å besøke lokale museer 
og andre ting som interesserer ham, og 
han legger bilder fra besøkene ut på sin 
Facebook-side.

— Jeg reiser nå rundt omkring og 
synger med lokale rockeband, og for 
tiden er jeg i Meldal og gjør opptak med 
Barded Wire. Vi gjør blant annet opptak 
til en ny EP, forteller Dave - som var 
med på å starte AC/DC i 1973. EP´n vil 
inneholde fire låter med Dave. ”Sunset 
strip” som han skrev til AC/DC men som 
aldri ble gitt ut er med på denne EP´n. 

På nyåret skal Dave på turne både i 
Norge og Sverige sammen med Barded 
Wire.

Av Dagfinn Vold

Dave Evens stortrivdes i smia til Ivar 
Fjellstad sammen med Jan Rørbakk.
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Den unge kunstner
«Visuelle Kunstfag» i Kulturskolen er en fin arena for barn 
og ungdom som med skapertrang og interesse for visuell 
uttrykksform.  I denne spalten vil Rennebunytt i samarbeid 
med Unni i Kulturskolen, presentere ulike kunstnere og noen 
av kunstverkene deres.

Første kunstner er Kamilla Moen Holiløkk. Kamilla er 8 år og bor på Berkåk. Det 
er hennes andre år på «Visuelle Kunstfag» i Kulturskolen i Rennebu. Kamilla er glad 
i farger og hun liker godt å tegne. Det var nok også hovedgrunnen til at hun meldte 
seg på akkurat dette tilbudet i Kulturskolen.  

Vi har herved gleden av å presentere et utvalg av arbeidene til den unge 
kunstneren. Hun har blant annet gjort seg bedre kjent med Rennebuborden. Med 
utgangspunkt i borden har Kamilla skapt egne kunstverk i ulike teknikker og 
materialer som perler, tusj og linoleumstrykk.                                                                   

Ganske flotte - ikke sant?
Av Unni Larsen

Kamilla synes 
skulpturarbeid også er spennende.

Det krever både 
konsentrasjon og tålmod å skape.

Stor sans for Grindal Ysteri 
Grindal Ysteri er for tiden i vinden når det gjelder 
utmerkelser. 

De er nylig nominert med ostene Myrull og Råblå i finalen til Det Norske 
Måltid. Dermed har de to av tre oster i finalen. Dette er en konkurranse som 
henger høyt.

Tidligere hadde Grindal med tre oster til NM i gårdsost, og osten Åskeladd 
fikk bronse, Råblå fikk sølv og Myrull fikk gull.

Gratulerer til en fantastisk flink gjeng på Grindal!
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Tilskudd til reiselivsnettverk
Nylig fikk reiselivsnettverket Reisen til fjellet gladnyheten om at de hadde fått innvilget sin 
søknad om støtte hos Innovasjon Norge. 

- Dette betyr en ny giv for nettverket, 
og gir oss mulighet til å gjennomføre 
flere tiltak som vil være til inspirasjon 
for medlemmene, sier Merethe Fossum, 
som er sekretær for Reisen til fjellet. 

Workshop og studietur
Ifølge Fossum var det rådgiver ved 

landbrukskontoret, Evy-Ann Ulfsnes, 
som kom opp med ideen om å søke 
Innovasjon Norge om støtte. Her var 
de såpass begeistret for planene at 
hele søknadsbeløpet på kr 530.000 ble 
innvilget. 

- Halvparten av dette er jo 
egeninnsats og egenkapital, så det reelle 
tilskuddet er på kr 265.000. Dette er 
helt naturlig ettersom det er rimelig å 
forvente at medlemsbedriftene selv også 
må bidra en del, sier Fossum. 

De fleste tiltakene skal gjennomføres 
i løpet av 2016, og medlemmene har 
allerede vært samlet til en dag med 
workshop. Her ble alle utfordret på å 
være mest mulig konkret i sine planer. 

- Det er viktig å sette ord på hva 
vi ønsker å gjennomføre, hvordan vi 
ønsker å gjøre det, og ikke minst på 
hvilken måte det kan være gunstig å 
samarbeide om ulike tilbud, sier Fossum. 

I slutten av oktober skal 
medlemsbedriftene på studietur til 
Brimiland, noe de regner med vil bli 
både inspirerende og lærerikt. 

- Det er mye som kan sammenlignes 
med det vi holder på med, så det blir 
spennende å se og høre hvordan de 
arbeider der, sier Fossum. 

Vil styrke samarbeidstanken
Målet med det prosjektet 

nettverksbedriftene nå har satt i gang, 

er at det skal utarbeides konkrete 
pakketilbud, der to eller flere av 
medlemsbedriftene samarbeider 
om tilbudet. Et viktig tema på første 
workshop var nettopp hvordan man kan 
få til dette, og hva som må forbedres 
og videreutvikles for at man skal nå 
målsettingen. 

- Vi skal rett og slett utvikle 
samarbeidstanken. Utfordringen er 
at nettverket består av mange ulike 
bedrifter, og det vil være ulikt hva man 
har mulighet til å bidra med. Det som 
imidlertid er veldig positivt er at de aller 
fleste syns det grunnlaget vi sammen 
har å bygge på er bra, at dette er en 
god møteplass for reiselivsaktører og 
at organiseringen er grei. Dette er det 
viktig å bygge videre på, sier Fossum. 

Bedriftsrådgivning
I forbindelse med neste 

workshop som skal arrangeres for 
nettverksmedlemmer, blir det også 
anledning til å få individuell rådgivning 
fra en profesjonell bedriftsrådgiver. 
Dette er en del av tilskuddet fra 
Innovasjon Norge, og Merethe Fossum 
håper medlemmene vil benytte seg av 
tilbudet. 

- Det er bestandig nyttig å få innspill 
fra andre, og her vil det være mye å 
hente både med tanke på avklaring og 
spissing av det produktet man ønsker å 
tilby, markedsføring, profesjonalisering, 
samarbeid og andre ting, sier Fossum. 

Av Mona Schjølset

Stig Aron i finale om 50.000
Stig Aron er med i Chess sin konkurranse som gir han muligheten til å 

vinne kr 50.000 og samtidig bli ambassadør for Chess. Han har kommet helt 
til finalen, og det er 13 finalister til sammen. Det kan stemmes helt frem til og 
med den 27. september på gjordingreie.no, og det kan stemmes én gang pr 
dag. Stig Aron har navnet stig_danger inne på siden til gjordinggreie.no

Av Dagfinn Vold

Her er medlemmer av reiselivsgruppa Reisen til fjellet samlet til den første workshopen.
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Kulturskoleåret i gang
Elevene ved Visuelle Kunstfag 
startet kulturskoleåret med 
INSPIRASJONSTUR til 
Galleriet Håggåsetra. 

Elevene ankom i to ulike grupper, til 
ulike tidspunkt. Velvillige foreldre kjørte 
elevene utover til Gisnadalen denne 
fine ettermiddagen. De ble ønsket 
velkommen i Kulturstua (det nyeste 
huset på tunet), ett av de tre husene 
som for tiden inneholder utstilling på 
Håggåsetra. Deretter oppfordret Unni 
elevene til å lufte sine tanker rundt 
begrepene galleri og utstilling. - Hva 
er egentlig et galleri, og hva er egentlig 
ei kunstutsilling? - Hvorfor går vi på 
utstilling, hva ønsker kunsterne å vise 
oss med akkurat sin utstilling, hvordan 
oppfører vi oss i et galleri, hvorfor 
henger kunsten som den gjør?

 
Inspirasjonsøkt

Videre ble elevene engasjert i ei 
inspirasjonsøkt. Den varte i omtrent en 
time og inneholdt det følgende:

Informasjon fra Unni om utstillinga 
av kunstnerne Tove Weie og Knut Skaun 
Sveen, med teknikkene akrylmaleri og 
linoleumstrykk.

Teknikkanalyse. Flere av elevene 
har prøvd teknikkene kunstnerne 
benytter sammen med Unni, og fikk 
ekstra inspirasjon til nye metoder 
å prøve ut neste gang. Lerrettype, 
materiale, og utstyr ble også diskutert 
da flere av elevene kjente igjen dette fra 
undervisningssalen til visuelle kunstfag.

Rundtur. Elevene gikk sammen rundt 
i de ulike husene (Kulturstua, Fjøset, 
og Galleriet) og så på utstillinga, med 
veiledede samtaler om kunsten. Elevene 
oppdaget at de hadde ulike tolkninger 
av bildene, og titlene, og diskusjonen 
gikk på hva abstrakte bilder egentlig 
viser, og at dette er subjektivt.

Er det noe konkret og fysisk, eller er det 
en følelse, eller noe åndelig? Elevene fikk 
også se billedlister og kataloger, og lærte 
om hvordan en kunstner katalogiserer 
kunsten sin, og hvordan et galleri 
håndterer dette i forbindelse med kjøp 
og salg. Kjennskap til fagterminologi er 
en viktig del av kunstutøvelsen.

 
Skissere bilder

Alle elevene fikk i oppgave å tegne 
skisser av ”sitt bilde”. Dvs et bilde, eller 

flere, de la godt merke til, syntes var 
spennende, eller likte spesielt godt. De 
fikk også ta bilder med mobilen hvis de 
ønsket å ta ’vare på øyeblikket’. Elevene 
viste god interesse for bildene, og flere 
fikk konkrete idéer til teknikker og 
metoder de ønsker å utforske videre i 
undervisningen sammen med Unni.

 
Suksess

Økta ble avsluttet med is, og de 
voksne fikk kaffe for å ferie oppstarten av 

nok et kreativt og givende kulturskoleår!
Inspirasjonsturen på Håggåsetra var 

en stor suksess for både elever, foresatte, 
og lærer, og la et godt grunnlag for 
undervisningen i høst.

Tekst: Sverre Stenløkk
Foto: Unni Larsen

Ane Meslo, Sigrun Dons Uv og Petter Bakk i gang med sine skisser.

Utstillingen til Tove Weie og Knut Skaun Sveen var til isnpirasjon.
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Fortsatt Dekkservice

Nytt fra Næringslivet

Etter 12 år i bransjen ønsket 
Øyvind Kjeka å selge firmaet, 
og ettersom ingen andre 
meldte sin interesse tok 
Håvard Sundset saken i egne 
hender. 

- Jeg syns absolutt at dette er et tilbud 
vi trenger i Rennebu, og dessuten er det 
viktig at vi bevarer de arbeidsplassene vi 
har i bygda, sier Sundset. 

Sundset Dekkservice
Dermed var det klart for overtagelse 

av varelager og utstyr, og tilbudet 
videreføres under navnet Sundset 
Dekkservice. Etter en hektisk periode 
med flytting av varer og utstyr har de 
nå kommet sånn noenlunde i orden i 
lagerlokalene til LH Bygg. 

- Jeg har fått en veldig gunstig 
leieavtale her, og lokalet egner seg 
godt til det jeg skal drive med, forteller 
Sundset. 

I all hovedsak ser han nå for seg å 
drive dekkservicen på ettermiddags- 
og kveldstid, ettersom han også driver 
Sundset Transport, med daglige turer 
mellom Trondheim og Oppdal. I tillegg 
legger han også vekt på å følge opp 
aktiviteter som ungene Maren og Lars 
Eivind er med på. 

- Det blir nok travelt i perioder ja, 
men jeg kan jo ikke se mørkt på det 
før jeg har begynt. I de mest hektiske 
periodene med skifting av dekk kommer 
jeg også til å leie med meg noen på 
verkstedet, sier Sundset. 

Gode vinterdekk er viktig
I skrivende stund er det 

sommertemperatur og lettvinte 
kjøreforhold som råder i Trøndelag, men 
om ikke altfor lenge er det igjen tid for å 
legge om til vinterdekk. Allerede er det 
flere som har bestilt nye vinterdekk, og 
ifølge Sundset er det lurt å være ute i 
god tid hvis man trenger nye. 

- Vinterføret har en tendens til å 
komme brått på, så det er greit å ha 
det i orden. Hvis jeg skal få komme 

med en oppfordring til folk så er det 
dette med å være godt skodd for veiene 
vinterstid. Vi bor i et område der dette er 
en nødvendighet for å kjøre forsvarlig, 
og jeg anbefaler absolutt at man legger 
litt ekstra penger i gode vinterdekk, 
avslutter Håvard Sundset ved Sundset 
Dekkservice. 

Av Mona Schjølset

Dyrskun i Seljord
Rennebu-Bjelken og Terrengen var utstillere på årets 

Dyrskun i Seljord. 
— Rennebu-Bjelken hadde med ei hel bru nedover, 

og det var veldig bra respons - alt fra store industribygg 
til bjelker for bruer. Vi fikk god markedsføring og gode 
kontakter, forteller Kent Flatsetøy.

— Terrengen fikk også god respons, og vi har en 
konkret bestilling, forteller Erling Grøtte. Foto: Kenneth Teigen

Håvard Sundset i det nye dekklageret på Berkåk.
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K U N N G J Ø R I N G E R

SKYTESKOLE
Rennebu skytterlag arrangerer skyteskole for 
nybegynnere. 

Skyteskolen går over fem kvelder: 
onsdag 19.10, mandag 24.10, mandag 31.10, mandag 
07.11 og mandag 14.11. 
Alle kvelder fra kl 18 i skytterlagets innendørsbane.
Kr 200,- pr elev. Hver elev må ha med seg en foresatt. 
Påmelding innen 12. oktober til Jorid på 900 65 413.

Treningstider for 
håndballen i Rennebu:

J10:  onsdager  kl 17.00 - 18.30
G11:  tirsdager  kl 18.00 - 19.30
J12:  mandager og onsdager kl 15.30 - 17.00
J14:  mandager  kl 18.00 - 19.30 og 
 onsdager  kl 18.30 - 20.00
Damelag:  onsdager  kl 20.00 - 21.30 og 
 fredager  kl 18.00 - 20.00

Velkommen til gamle og nye håndballspillere!

-Starter opp igjen etter sommeren!

Vi øver nå hver andre tirsdag 
i menighetshuset på Berkåk kl 17.30-19.00.

Datoer: 27/9, 18/10, 1/11, 15/11, 29/11 og 13/12
Minileir på Imi Stølen den 30/9-1/10.

Koret er for barn/ungdom fra 1.-10. klasse. 
Dirigent: Beate Dullum.
Kontaktpersoner: Kjersti  469 59 544 og 
Anne Lise 454 29 691 

Vi ønsker nye og gamle sangere hjertelig velkommen!

Tusen takk for all oppmerksomhet 
på 80-års dagen min.

Eldbjørg

Takk for oppmerksomheten på min 80-års dag.
Olav Hage

Vi spiller 
på lag med:

Frisktrim 
hver onsdag kl 8.30- 9.30 
i Rennebuhallen.
Trimmen ledes av Solfrid Skjerve 
og Hilde Bjerkset.
Pris 500 kr, betales første gang.
Kaffe på Frivilligsentralen etterpå.

Nye og gamle deltakere ønskes velkommen!

BIBLIOTEKET
 
Det vil bli en liten endring i åpningstiden på 
mandager fra og med uke 42 (17. oktober).
 
Mandag  15 - 18
Onsdag   10 - 13
Torsdag  16 - 19

KINOTUR TIL OPPDAL
Torsdag 20. oktober kl 11
DE DØDES TJERN
Filmen vises i forbindelse med filmfestivalen Ramaskrik.
 
Avreise kl 10 fra Rennebu Helsesenter og torget.
Pris: kr 250,- inkl kino, transport og kaffe.
 
Påmelding til frivilligsenteralen 72 42 62 64 eller 
Eli Grøtte på dagsenteret 906 35 411 innen 4. oktober.
 

Arr . Rennebu Dagsenter/ Rennebu Frivilligsentral

ELDRES DAG 3. oktober
Eldres dag markeres i år den 3. oktober 
i Frivilligsentralens lokaler på Berkåk. 
Arrangementet starter kl 10.30 og beregnes å vare til 
kl 13.00. Som sedvanlig er det kommunens eldreråd 
som står som arrangør, med god hjelp av Frivillig-
sentralen som tar seg av det praktiske under selve 
arrangementet.
Sponsor er også denne gangen Meldal Sparebank og 
Den Kulturelle Spaserstokken.
Av program kan vi røpe at ordføreren kommer. 
Det vil bli musikk av gamle Eriks; det vil si Erik Hoel 
sammen med Kjell Olav Hoel og Oddvar Myrmo.
Bjørn Trøite vil fortelle jakthistorier og Jostein 
Kristoffersen leser dikt.
Forøvrig blir det allsang, kaffe og utlodning.
Vi ønsker alle som føler seg hjemme i målgruppen 
hjertelig velkommen!

Eldrerådet i Rennebu
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Medlem av NJFF?
Da kan du få et ekstra godt tilbud på forsikring hos Gjensidige.  

• 14 % NJFF-rabatt fra første forsikring
• 18 % rabatt når du har tre eller flere 

forsikringer  
• ytterligere 17 % rabatt på 

jakthundforsikring
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Ring Gjensidige Oppdal-Rennebu på telefon 72 42 82 50 eller stikk innom kontoret på 
Berkåk eller Oppdal. Du kan også besøke www.gjensidige.no/oppdal-rennebu

Les mer på gjensidige.no/njff eller njff.no

Du får også spesialpris på flere 
personforsikringer:
• gruppeliv – dødsfallsforsikring            
• behandlingsgaranti
• kritisk sykdom

 
Dette skjer i Rennebu!

22.09 Hyggestund  Helsesenteret 11.00
 med Kvinnegruppa 
24.09 Høstmarked Torget 11-15
25.09 Gudstjeneste Rennebu kirke 11.00
25.09 Når vi kommer sammen Hoelsmoen 20.00
27.09 Rennebu Soul Children Menighetsh. 17.30
28.09 Medlemsmøte Mjuklia 11.00
 Rennebu pensjonistforening
29.09 Formiddagstreff Staure/Voll 11.00
29.09 Bønnemøte Hoelsmoen 20.30
29.09 Babysang Friv.sentralen 12.00
30.09 Gudstjeneste Rennebu kirke 19.30
01.09 Håndballkamp Damer Rennebuhallen 15.00
01.10 Offesiell åpning samfunnshuset  17.00
02.10 Gudstjeneste Innset kirke 11.00
   Berkåk kirke 14.00
03.10 Eldres dag Friv.sentralen 10.30
03.10 Søndagsskole/Yngres Misjonsh. Voll 17.30
3.-4.10 Møter med Knut O. Østertun  19.30
   Hoelsmoen/Innset
04.10 Formiddagstreff Omsorgsboligen 11.00
04.10 Middagsstunden  Hoelsmoen 11.00
05.10 Medl.møte kvinnegruppa Friv.sentralen 19.00
06.10 Hyggestund  Helsesenteret 11.00
 med Kvinnegruppa

06.10 Normisjonsmøte Misjonshuset 20.00
06.10 Mottak av klær Refshus skole 16-18
09.10 Gudstjeneste Nerskogen kapell 11.00
13.10 Bønnemøte Hoelsmoen 20.30
16.10 Høsttakkefrokost Hoelsmoen 10.00
17.10 Middagskafe Menighetshuset 16.30
17.10 Årsmøte Rennebu Bondelag Jutulstuggu 20.00
18.10 Formiddagstreff Omsorgsboligen 11.00
18.10 Rennebu Soul Children Menighetsh. 17.30

Frisktrim hver onsdag kl 8.30-9.30 i Rennebuhallen
Gjeterhundtrening hver mandag kl 18.00
oppi Kjøinndolpa hos Sissel K. Ulvin
Seniordans hver tirsdag kl 14 på Voll skole.
Middagsstunden, Hoelsmoen kl 11 - 
hver første tirsdag i måneden
Rennebu husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21 
i Sanitetshuset, Gml. Kongevei 24 (i sokkelen)
Følg fotballen i Rennebu:
Kamper og treningstider finner du på
http://rennebu.com/idrettsglede/rennebu_il/fotball/

Hva skjer i høst? Gratis innrykk i kalenderen
send epost til mari@mediaprofil.no
eller ring tlf 72 42 76 66



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

Rennebu Nytt -  neste	nummer	13.	oktober	-	frist	for	stoff	3.	oktober	-  Rennebu Nytt

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

A-R Helgemo AS har 
butikk sentralt på Berkåk 

og utfører blant annet:
Varmepumpemontering • Sanitæranlegg
Avløpsanlegg • Flis- og vedfyringsanlegg

Våre erfarne rørleggere hjelper deg med alt av 
rørleggertjenester, service og vedlikehold.

Å benytte Bademiljø gjør det tryggere for deg.

INDUSTRIVEIEN 4, 7391 RENNEBU. TELEFON: 72 42 64 64

A-R Helgemo AS

Følg med på hva som skjer i Rennebu på

rennebu.com

Rennbyggen Danseklubb
inviterer alle nåværende og tidligere

medlemmer til 50-års jubileum
lørdag 29. oktober kl. 19.00
i Samfunnshuset på Berkåk

Velkomstdrink, 
middag (koldtbord) og 
underholdning v/Arne Reitan.

Etter middagen 
spiller GLUNTAN 
opp til dans.
 
Bindende påmelding 
innen 5. oktober
ved innbetaling av 
kr 400 pr person til 
konto 4260.71.49563.
Husk å merke innbetaling med navn.
 
Hilsen Jubileumskomitèen Trenger du elektriker?

Bjørn	
909 10 913

Ta kontakt med oss!

www.riseelektro.no	–	post@riseelektro.no

Oddvar
905 78 439


