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ordførerens hjørne
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Det stunder til jul
”Nå er det jul igjen, nå er det jul igjen…”, slik lyder en noe
forslitt frase som har gått igjen i så vel sangtekster som dagligtale. Under denne repeterende konstateringen ligger en klar
opplevelse av at tiden flyr – et år går så alt for fort. Det skal
være visst – nå er det jul igjen! Vi synes ikke det er lenge siden
sist.
Samtidig kan vi av og til ha en fornemmelse av at det alltid
er jul. Det er kanskje heller ikke så rart, for jula varer jo lenge
nå for tiden. Jeg leste nylig en dansk skribent som skrev om
dette. Han påstod at jula klart er den periode i løpet av året,
som varer lengst. Godt og vel tre måneder fra de første kataloger og annonser for julemat og julebord dukker opp, til de
siste guirlandere blir plukket ned. ”Julen er lengre enn sommeren”, fortsatte så den danske skribenten, og selv om vi aner
glimtet i øyet i det han legger til; ”som vi til gjengjeld ikke fikk
noe videre av i år”, har han jo unektelig et poeng!
Nå er vi vel enig om at vi, i alle fall her ”på bjerget”, fikk
igjen litt av sommeren senhøstes i år. Derfor ble den ikke så
verst likevel.

Rennebu kommune har svært mange meget dyktige medarbeidere, som gjør langt mer enn de strengt tatt må for å legge
til rette et godt tjenestetilbud for innbyggerne.
Så har Rennebu også mange fortrinn som betyr mye for
befolkningen; rik natur, brukbar kommuneøkonomi, et stort
korps av aktive frivillige osv. Men samtidig står vi overfor betydelige utfordringer; folketallet går igjen ned, vi taper arbeidsplasser både i det offentlige og private, mye av handelen går ut
av bygda og lensmannskontoret foreslått nedlagt, for å nevne
noe.
Det siste, at lensmannskontoret kan bli lagt ned, med de
negative følger det vil kunne få med tanke på kriminalitetsbekjempelse og ikke minst folks opplevelse av trygghet, synes
å ha vekket kamplysten hos mange av Rennebus innbyggere.
Dette kom sterkt til uttrykk forleden, da rundt to hundre rennbygger stilte opp en kald ettermiddag for å gå i fakkeltog og
derved gi sin støtte til aksjonen for å opprettholde en aktiv
politienhet i bygda. Det er svært oppmuntrende at folk står
opp og reagerer når viktige verdier trues.

Men ser vil tilbake på sommeren som har gått, er det likevel ikke været som er det dominerende trekk. Sommeren 2011
ble den sommeren som forandret Norge. Hendelsene 22. juli
på Utøya og i Oslo har preget mediebildet, og de har gjort noe
med oss som folk. Slik sett har høsten i år ikke vært kort i det
hele tatt, den har fortonet seg både lang og ond. Særlig har
den vært det for de mange som ble rammet, men alle har vi
kjent noe av det på kroppen. Tankene går til dem som fortsatt
kjenner smerte, vemod og savn etter tragedien. Julegleden vil
være dempet i år.

Jo, det er lyspunkter også i en mørk årstid. I det vi går inn
i det som kalles adventstiden er det en fin skikk å tenne lys.
Adventslysene skal tennes også i år – for å minne om håp,
tross mange mørke skyer over horisonten. Lys skaper varme
og bidrar til fellesskap. La oss være med å tenne lys for hverandre og for de mange som på en eller annen måte lever med
smerte og savn. Med ønske om en riktig god jul til alle både i
”hus og hytte” i Rennebu!

Til sammenlikning vil problemene i den kommunale hverdag fortone seg små, noe vi trenger å bli minnet på. Likevel
har en kommune sine kamper å kjempe og problemer som
må løses - også i Rennebu. Vi som steller med kommunens ve
og vel prøver å utføre oppgavene på beste måte, selv om det
kanskje ikke er riktig alle som opplever det slik. Jeg har imidlertid på tross av min korte tid i ordførerstolen, konstatert at

Ola T. Lånke - ordfører

Ola T. Lånke

Ny som ordfører – erfaren som politiker
Den 21. oktober tok Ola T. Lånke over ordførerjobben i Rennebu, og i løpet av den drøye måneden som har gått har han allerede fått med seg
mange flotte opplevelser.

– Det startet jo opp i forbindelse med årets innsamlingsaksjon, så var det
Kulturvukku med ”Sommer
i Tyrol” og forskjellig annet,
så starten på ordførerperioden her i Rennebu har vært
svært begivenhetsrik, sier den
nyvalgte ordføreren.
Utdannet teolog
Som de fleste sikkert kjenner til er Lånke utdannet
teolog, og etter endt studietid i 1978 har han jobbet som
prest, det meste av tiden i
Trondheim, nærmere bestemt
i Lademoen og Lade og senere ved bispedømmekontoret.
Lånke er født og oppvokst i
Rennebu, og hadde ifølge ham
selv en trygg og bekymringsløs
barndom her. Ved noen anledninger har han også vikariert
som prest i Rennebu, og synes
alt i alt han nå er godt rustet til
å ta fatt på ordførergjerningen
den kommende perioden.
16 år på Stortinget
Lånke fattet tidlig interesse for politikk, og hans politiske ståsted hører naturlig nok
hjemme i Kristelig Folkeparti.
Han var aktiv i partiets ungdomsorganisasjon,
blant
annet som formann, og ble
senere også valgt inn i bystyret i Trondheim. I 1993 ble han
valgt inn på Stortinget, og har
sittet der i tilsammen fire perioder. I løpet av disse 16 årene
har han hatt mange forskjellige oppgaver, og har blant
annet sittet i familie-, kulturog administrasjonskomiteen,
kirke- og utdanningskomiteen, kontroll- og konstitusjonskomiteen, samt i Stortingets
presidentskap.
Løsarbeider
Etter sin siste stortingsperi-

ode i 2009 har Lånke etter eget
utsagn vært løsarbeider. – Jeg
har mange ulike verv, både i
kirkelig sammenheng og ellers.
Dessuten har vi et gårdsbruk
med en bygningsmasse som er
bortimot 200 år gammel, så jeg
har slett ikke hatt fritidsproblemer, smiler Lånke. Gården
Nørgard Hårstad er familiens
tilholdssted i Rennebu, men
det blir også en del pendling til
Trondheim, der kona Berit jobber.
Overveldende støtte
Under høstens kommunevalg gjorde KrF et meget godt
valg, og Ola T. Lånke var den
enkeltpolitikeren som fikk
klart mest personstemmer,
både fra KrF-velgere, og de
som stemte på andre parti.
– Jeg ser på det som en
tillitserklæring, og er både
ydmyk og glad for den støtten
jeg og partiet fikk under valget,
sier Lånke. Det var heller ingen
store uenigheter når ordførerjobben og andre politiske verv
skulle fordeles, og Lånke roser
det gode samarbeidsklimaet
som er på tvers av partigrensene her i kommunen.
– Kommunestyret skal jo
være et team bestående av
21 personer, og når vi samarbeider godt har vi mye større
sjanse til å få gjennomført
saker som er viktige for bygda,
sier Lånke.
Mange viktige saker
I årene som kommer er det
mange viktige saker som står
på dagsorden for politikerne
i Rennebu. Det som står først
på agendaen er lensmannskontorets framtid, og her har
allerede Lånke tatt et initiativ i
forhold til andre berørte kommuner.
– Ellers er det jo klart at

E6-saken vil bli viktig, og jeg
håper at vi som er lokalpolitikere kan greie å få en hånd
på rattet i disse og andre viktige saker i tiden framover,
sier Lånke. Han poengterer
også betydningen av å være på
banen i næringspolitiske saker.
– Det å trygge eksisterende
arbeidsplasser og skape nye, er
veldig viktig for bygda, og her
må vi som politikere prøve å
bidra på en god måte. Rennebu
er jo en av de kommunene i
landet med flest jordbruksavhengige arbeidsplasser, og det
er også noe vi må ta med oss
når vi diskuterer næringspolitiske spørsmål, sier Lånke.
Julens budskap er viktig
Som teolog er Lånke naturlig nok opptatt av julens budskap.
– For meg er troen på at det
finnes en større makt utenfor
oss selv veldig viktig. At Gud,
skaperen selv, ikledd kjøtt og
blod kom til oss som et lite
vergeløst barn, og ble en av
oss i denne farlige og truede
verden, gjør julens budskap til
det aller viktigste, sier Lånke,

Ordfører Ola T. Lånke på plass i ordførerstolen på kommunehuset på Berkåk. På bildet over er Ola i godt selskap med venner
på Nørgard Hårstad i Hårstadgrenda på Voll den dagen det ble
klart at han ville bli ordfører i Rennebu.
og det er godt å kunne stoppe opp og tenke på dette i en
ellers travel hverdag.
Familiens høytid
Julehøytiden betyr også
samvær med familie, og for
Lånke sin del skal julaften
feires hos eldste sønn med
familie i Trondheim. 1. juledag
er det imidlertid tradisjon at

familien treffes på Hårstad, og
da er det reinsdyrstek som står
på menyen.
– Vi har to voksne sønner,
og etter hvert har det kommet
til fem barnebarn, så det er livlig når vi samles til familieselskap, smiler Lånke.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Vollan bru lyser i mørket
Det er Tynset kommune som har gitt Kvikne-Rennebu Kraftlag
(KRK) oppdraget med å montere lys på den nyrestaurerte Vollan
bru på Kvikne. Lyset er LED-lys som er styrt av fotocelle, og blir
automatisk slått på og av. Lysene bruker bare 3 watt pr armatur.
Det er montert 16 lys på hver side av brua, og fire i hvert tårn, så
samlet blir det ikke mer enn 120 watt.
Vollan bru er nettopp restaurert, og brua er opprinnelig oppført av Sivert Gunnes fra Rennebu.
— Vi på KRK har ikke gjort noe lignende før, men vi synes
dette ble så vellykket at det kan være noe også for andre bruer.
Prislappen kom på kr 40.000 i montering, og armaturkostnadene
ble ca kr 80.000, sier Lars Stokke - som vil takke Tynset kommune
for oppdraget.
Etter at installasjonsavdelingen ved Kvikne-Rennebu Kraftlag A/L
har lyssatt Vollan bru, har brua blitt et flott skue i mørket.
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Batterier
som redder liv
Er det ett års tid siden du sist
byttet batteri i røykvarslerne dine?
Eller husker du ikke helt når du sist byttet?
Da er det kanskje på tide med et bytte...

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

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

Oppdal 72 40 49 90 – Berkåk 72 42 82 50

Graving – Planering
Transport
Levering av grus og pukk
Betongarbeid
Avløpsanlegg
Berkåk, 7391 RENNEBU
Jostein Drugudal
Tlf. kontor 480 48 100

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no
Hyundai i30
Hyundai i30

Hyundai
Hyundai
i30 i30

Designmessig har nye Hyundai i30
Designmessig
nye
Hyundai i30 heksagonalfåtthar
den
karakteristiske
fått den karakteristiske
heksagonalformede grillen
som gir bilen et
formede grillen
som
gir
bilen et uttrykk. Hyundai
sporty og moderne
sporty og moderne
uttrykk. Hyundai
i30 har oppnådd
fem av fem
i30 har oppnådd
fem
av femi Euro NCAP test
mulige stjerner
mulige stjerner
somi Euro
setterNCAP
fokustest
på bilens totale
som setter fokus
på bilens
totale
sikkerhet.
I tillegg
har bilen den
sikkerhet. I tillegg
har«Blue
bilenDrive»
den -teknologien
effektive
effektive «Blue
Drive»
som
bidrar-teknologien
til lavere utslipp
som bidrar til
lavere
utslipp
og forbruk.
og forbruk.

 25 hk ekstra (fra 90-115hk)  Regnsensor
 Regnsensor
 Cruisekontroll
 Cruisekontroll
 16” aluminiumsfelger
 16” aluminiumsfelger
 Ryggesensor
 Avkjølt hanskerom
 Automatisk avblendbart
 Automatiskinnvendig
avblendbart
 De-icer for vindusviskere
speil  Avkjølt hanskerom
 De-icer for vindusviskere
innvendig speil

 25 hk ekstra
(fra 90-115hk)
PREMIUMPAKKE
 Delskinn
PREMIUMPAKKE
 Delskinn  Ryggesensor

Kun kr 6.900,kr. 0,(gjelder 4 stk biler på lager)

8
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For prøvekjøring send
For prøvekjøring send
i30 til 2012 (SMS)
i30 til 2012 (SMS)

i30 5-dørs kombi
i30 5-dørs kombi diesel
fra kr 20 .950,- *

kr. 211.950,8

i30cw (stasjonsvogn)
i30cw (stasjonsvogn)
fra kr 235.950,-

kr. 226.950,-

Begge modeller kan leveres
med diesel og automatgir

Ubegrenset kjørelengde
Ubegrenset kjørelengde

Vi har godt utvalg av nyere brukte Hyundai!

www.hyundai-i30.no
www.hyundai-i30.no

*4,75% nom. rente. (gjelder tom 30. april). Eff. rente er beregnet ut fra bilens pris kr 199.950,-. EK 40%. 10 års nedbetaling. Etableringsgebyr og tinglysning er inkl. Kredittkjøpspris er kr 246.300,-.

Pris levert Storås, metallic lakk og vinterhjul tilkommer. Drivstofforbruk blandet kjøring: fra 0,43 l pr mil. CO utslipp: fra 118 g/km.
(Blue Drive) Blue Drive leveres ikke på biler med automatgir. Avbildet modell kan avvike fra tilbudt modell.
2
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Bøksle med julekonsert
I år blir det en nyhet innen førjulskonserter i Rennebu.
Den kjente artisten Helene Bøksle kommer til Rennebu
kirke for å holde julekonsert lørdag 10. desember.
Bøksle har et repertoar som hun selv har et forhold til og som hun
synes passer til en kirkekonsert. — Jeg ønsker å formidle sanger fra hjertet,
og som gir folk en mulighet til å finne roen i en stressa tid, sier Bøksle.
Vi lurte naturligvis på hvorfor hun har valgt Rennebu kirke som et av
mange konsertsteder, og da kunne hun fortelle at hun har hørt så mye
positivt om Rennebu og Rennebu kirke fra sin venninne Ranveig Landrø.
— Jeg kjenner Ranveig og Gjermund godt, og de forteller mye fint
om Rennebu. Jeg har vært der en gang tidligere med en Vinje-forestilling
på museet, men da bare reiste vi forbi. Nå gleder jeg meg til en skikkelig
Rennebu-tur, sier Bøksle.
Bøksle har et hardt konsertprogram i desember, og den siste konserten
er bittelille julaften. — Jeg gir på en måte av hjertet mitt i hele desember,
og gleder meg over at jeg kan være med å tenne et lys på veien for de som
kommer på konsertene.
Helene Bøksle har alltid vært glad i jula og å synge. Hun husker fra
barndommen at presten måtte gjøre stilletegn til henne en gang, da hun
sang så høyt halleluja. Men i Rennebu kirke vil ingen gjøre stilletegn.
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- Artig å bli nominert til Gründerprisen
Selv om det ikke ble gründerpris til Inger Hilde
Myrbekk ved Kroken Bakeri på Innset, syns hun
det var artig å være blant de nominerte.

– Jeg må jo tolke det som
en stor anerkjennelse av det
arbeidet jeg har gjort, så jeg er
godt fornøyd uansett, smiler
den blide bakeren fra Innset.
Flott opplevelse på
Næringskonferansen
Gründerprisen ble delt
ut i forbindelse med årets
næringskonferanse,
som
ble arrangert på Oppdal 10.
november.
– Det var lagt opp et kjempebra program, med mange
gode foredragsholdere, forteller Inger Hilde. Hun trekker spesielt fram foredraget
med Jørgen Skavlan, som hun
syns hadde veldig mange bra
poeng. – Han traff virkelig spikeren på hodet, og vi som satt
i salen fikk trimmet lattermusklene så det holdt, smiler Inger
Hilde.
Stor etterspørsel
Når vi snakker med Inger
Hilde er hun i full gang med å
bake potetlefse, og etterspørselen er større enn noen gang.

– Jeg kan ikke ta imot bestillinger, men produserer så mye
som jeg har kapasitet til så folk
må bare stikke innom og kjøpe
de dagene jeg har åpent, sier
Inger Hilde. Bakeriet har åpent
hver fredag, og onsdager i partallsuker.
Har bestemt at det blir juleferie
I perioden før jul blir det
naturlig nok mye jobbing
for den som driver i bakeribransjen, og som selvstendig
næringsdrivende må man sette
grenser selv. – Jeg skal jobbe
mye nå framover, men jeg har
bestemt meg for at juleferien
skal starte mandagen før jul,
sier Inger Hilde. - Da regner
jeg med at det skal bli godt
med ferie både for meg og
resten av familien, og det er
jo viktig å tenke på at det skal
være artig å drive bakeri etter
jul også, avslutter Inger Hilde.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold
Inger Hilde Myrbekk og mora
Hildur Lilleinnset har travle
dager i bakeriet på Innset.

Torills første jul
Årets jul er den første for Nerskogen Landhandel,
og Torill Lund gleder seg til å lage julestemning.
— Jeg er veldig godt fornøyd med drifta av butikken så langt.
Både bygdafolket og hyttefolket er flinke til å handle her, sier Torill
Lund. De som kommer fra byen har litt andre ønsker om vareutvalg, og det må gjenspeiles i butikken, blant annet også i grønnsakdisken. Torill forteller at hun prøver å serve de fleste ønsker, og
inntrykket er at kundene er godt fornøyd med vareutvalget.
— Handlevanene til de som kommer på hytta om helga er litt
forskjellig. Noen har med seg litt hjemmefra og kommer innom
en tur på lørdag, mens andre kommer innom på fredags ettermiddag før de drar opp til hytta, forteller Torill. Hun forteller samtidig at de får vareleveranse både tirsdag og fredag, så hyllene er
fylt opp til helga.
Torill ble også nominert til gründerprisen for Oppdal og
Rennebu, noen hun satte veldig stor pris på.
Torill Lund foran den fyldige grønnsakdisken
på Nerskogen Landhandel.
Av Dagfinn Vold
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Som julekvelden på kjerringa...

Ny bok fra
Østeng Hov

Det er noe som heter at
det kommer som julekvelden på kjerringa,
og at det er en snev av
sannhet i dette ordtaket
er vel noe de fleste av
oss har fått erfare fra tid
til annen.

Jon Østeng Hov har
besøkt Rennebu flere
ganger, og han er en av
våre mest respekterte
naturfotografer og en
folkekjær dikter. I høst
lanserte han sin niende
bok ”Poesi i grønne
skoger. Ei bok om skogen bak trærne. Om
skogens sjel”.

Men når det kommer til
innkjøp av julegaver er det vel
ikke til å stikke under en stol at
julekvelden kommer litt brått
på de aller fleste av det såkalte
sterke kjønn... Det er imidlertid ingen grunn til å fortvile
hvis man er litt i siste liten med
julehandelen, for utvalget fins
der man minst venter det!
Mer enn bensin
Som de fleste sikkert har
lagt merke til har bensinstasjonene utvidet vareutvalget
betraktelig de siste årene, og
her kan man friste med litt av
hvert i hyllene.
Hos Berkåk Veikro- og
Gjestegård finner vi både lesebriller og Flaxlodd, luftmadrasser og strandstoler strategisk
plassert mellom godteri, brus
og bilrekvisita. – Vi selger også
en del ullsokker, votter og luer,
og gavekort på blad er også
populært, forteller May Britt
Sundset. På vår runde i lokalet
finner vi til og med innpakningspapir og gavebånd, så her
kan man finne en løsning på
det meste.
På Statoil har de også et
godt utvalg i ullsokker, og i tillegg finner man lommelykter,
deksel til mobiltelefoner, leker,
konfektesker og ikke minst
et lite utvalg med blomster. –
Det vi selger mest av er nok
Statoilkoppen, den er populær
som julegave ja, smiler May
Jorid Nyhus. Hun kan også
fortelle at det i perioder går en
del blomster, og ellers plukkes
det jevnt og trutt fra det øvrige
vareutvalget som kan sortere
under kategorien gaver.
Morten Eggan hos Esso
kan også vise til godt utvalg
på gavefronten. – Noe av det
som er mest populært er kanskje førstehjelpspute, og ellers
selger vi både leker, CD/DVD,
arbeidshansker, ullsokker og
forskjellig annet.

Morten Eggan viser frem no

e av det du kan putte unde

r juletreet fra Esso.

Boka forteller om møter
med dyr og fugler, om legender
og mystikk. I poetiske ordelag
og med fantastiske bilder tar
forfatteren oss med inn i skogens indre. Her formidler han
sine opplevelser fra et langt liv
i naturen. Vi blir kjent med mår
og trane, lappugle, lavskrike og
andre av skogens dyr og fugler.
Boka gir leseren en høytidsstund hjemme i godstolen, og
den gir inspirasjon til nye turer.
I vår travle tidsalder er dette ei viktig bok.

May Britt Sundset m

ed aktuelle gaveartikl

Jon Østeng Hov (født
i 1936) er en av våre mest
respekterte naturfotografer og
en meget folkekjær dikter. En
rekke av hans bilder er gjengitt
på norske frimerker, og han
har gitt ut flere naturbøker i
tekst og bilder. Han har siden
1978 fengslet det trønderske
publikum med sin faste lørdagsspalte i Uke-Adressa.

er fra Shell/Berkåk Ve

ikro.

Som poet er han mest
kjent for Skal hilse fra fjellet,
som benyttes ved høytidelige
anledninger, i sorg og i glede.
Østeng Hov har hele sitt liv
bodd og virket i sin fødebygd
Ålen i Sør-Trøndelag. For sin
formidling av natur og naturglede har han mottatt en rekke
priser: Den norske friluftsprisen, Sør-Trøndelag fylkes kulturpris og Holtålen kommunes
kulturpris. Han er Ridder av St.
Olavs Orden og æresmedlem i
Norges Naturvernforbund.

Etter en runde hos våre
lokale bensinstasjoner kan vi
altså med sikkerhet fastslå følgende: Det er bare å lene seg
tilbake å nyte førjulstiden, julegavene blir det ei rå med uansett!
Av Mona Schjølset

PS: Statistikken sier at det
er kvinnene som kjøper flest
julegaver, men mennene som
bruker mest penger på julegaver.

May Jo

d Statoil kan en få
rid Nyhus viser at ve

kjøpt mer enn bensin

til jul.

Jon Østeng Hov
Poesi i grønne skoger
192 sider
Pris: Kr 350,Tapir Akademisk Forlag,
oktober 2011
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Gavene med lengst verdi
kjøper du i banken!

I en førjulstid preget av fokus på familie og selskapeligheter kan det være en god anledning
til også å tenke mer langsiktige gaver som gir trygghet, viser omsorg og tar vare på verdier.

Noen av våre julegavetips:

• Forsikringspakken ”Ungdom i Norge”
• Barneforsikring
• Fondsandel
• Opprettelse av BSU-konto

Ta en tur innom banken, så hjelper vi deg gjerne.
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Julefeiring på hytta

Tenk over
hvor du
plasserer
talglys og
pynt til jul!

For Eirin Holm Rise og
familien blir det julefeiring på hytta i år, noe
både store og små ser
fram til. I fjor feiret
familien nyttårsaften
på hytta, og ifølge Eirin
ble dette en spesiell
opplevelse.

Dette er den klare oppfordringen fra brannsjef Arne Meland, og
resten av det frivillige
brannmannskapet i
Rennebu.

– Det var en stjerneklar
vinternatt, og på hytta er det
verken trafikkstøy eller gatelys, så det ble en helt spesiell
stemning, forteller Eirin.
Nerskogen var førstevalget
Eirin Holm Rise er oppvokst i Rennebu, og også
samboeren har tilknytning til
bygda gjennom familiehytte på
Nerskogen. Valget var derfor
enkelt når planene om egen
hytte skulle realiseres. Ifølge
Eirin er samboeren en meget
friluftsinteressert herremann,
så det flotte turterrenget på
Nerskogen passer ypperlig både sommer og vinter.
Familien bestilte nøkkelferdig
hytte, og i 2009 sto den klar til
bruk. – Vi har valgt å legge inn
både strøm og vann, for med
tre små barn er det da litt mer
lettvint å ta ei helg på hytta,
sier Eirin.
Roligere tempo
Eirin har for tiden permisjon og er hjemme med minstejenta Olivie Augusta på 4
mnd. I tillegg har samboerparet datteren Linnea på 6 år og
Imre Leander på 2 år.
– Vi trives veldig godt på
hytta, for det blir et litt roligere
tempo her enn i Trondheim,
og det er godt for både små
og store, sier Eirin. Vi ser også
at det er greit å ha en base i
Rennebu, for vi har både familie og venner her, og det er
veldig trivelig å få besøk på
hytta. Nå ser familien fram til
en avslappende julefeiring på
Nerskogen, med god julestemning inne og flott turvær ute.
– Det blir vel mest spennende
hvordan vi skal få med oss alt,
spørs om det trengs tilhenger
for å få med både klær, gaver
og annet utstyr, smiler Eirin.

Erin Holm Rise
og samboer
Snorre Søntvedt
Gangaune med
sønnen Imre
Leander ved
middagsbordet
på hytta nyttårsaften i fjor.

Snømåking hører med til
julestemninga.
Her er Linnea og
pappa Snorre.

Linnea og Imre Leander
leker i snøen foran
hytta på Nerskogen.

– Folk har i grunnen blitt
flinkere til å være bevisst på
hvor de plasserer levende lys,
men både i adventstida og
resten av den mørke årstida,
ser vi betydningen av å minne
om noen enkle forhåndsregler,
sier Meland. Han poengterer
spesielt betydningen av hvor
levende lys blir plassert.
– De fleste talglys og telys
er jo produsert slik at de slokker av seg selv, men hvis man
plasserer det i en dekorasjon
med materiale som er brennbart må det stå slik at man
holder det under oppsyn hele
tiden. Å plassere slike dekorasjoner f.eks. på en skiferhelle
kan være en billig forsikring,
sier brannsjefen. Har man
levende lys plassert i vinduskarmen, må man passe på at
flammen ikke kan nå tak i gardiner o.l.
– Vi i brannvesenet ønsker
alle en riktig trivelig julefeiring, og minner om at den blir
ekstra trivelig med fornuftig
bruk av levende lys, avslutter
Meland.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Tekst: Mona Schjølset

Martnasprisvinneren med salgsutstilling
Årets martnasprisvinner Låvely Glass blir profilert med en salgsutstilling i lokalene til Rennebumartnan og BIRKA på Berkåk.
— Vi synes martnasprisvinnerne fortjener en profilering i våre lokaler også utenom
martnasdagene, og dermed kom idéen om en salgsutstilling, sier martnassjef Kenneth
Teigen. — Det er alltid slik på martnans siste dag at mange vil handle av martnasprisvinneren. Men, da kan det ofte være både vanskelig å komme til og mye kan være
utsolgt. Derfor er tilbudet om å komme innom lokalene våre for å handle viktig.
Lokalene til Rennebumartnan og BIRKA har fått en skikkelig ansiktsløftning, og
det er vel verdt å ta en tur innom for å se på utstillingen av produkter fra noen av landets fremste kunsthåndverkere. Samtidig kan en handle julegaver som det ellers kan
være vanskelig å få tak i.
Rennebumartnan profilerer martnasprisvinneren Låvely Glass i lokalene på Berkåk.

Rennebunytt
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Inter Revisjon er sammenslått med BDO.

Orkdalsveien 89, 7300 Orkanger

tlf 72 48 15 00
orkanger@bdo.no

DIN LOKALE
RØRLEGGER

Butikk: 72 42 64 64
Vakttelefon: 464 49 272

Industriveien 4, 7391 Rennebu

Juleblomster

julegaver – julepynt

Blomster som gave?
Du ringer - vi bringer! Bestill i god tid.

Åpningstider:
man-fre 10-17
lør
10-14
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En rolig oase
i førjulstida
De fleste opplever vel tiden før jul som litt ekstra
stressende. Det er mye som skal ordnes før julefreden senker seg, og Tove Helgemo på Frua Spa
på Berkåk opplever ofte økt pågang av stive
nakker og andre stressrelaterte plager like før jul.
– Mange kunne nok vært
flinkere til å ta det litt mer med
ro og virkelig nyte den trivelige
tida før jul, smiler Tove.
Norsk Prana Institutt
Tove Helgemo har sin
utdannelse fra Norsk Prana
Institutt AS, som er en skole
for tradisjonell kinesisk medisin. Etter førsteåret startet
hun massasjetilbud ved en
gjestegård i Singsås. Det var
stort sett laksefiskere som var
gjester her, og det var mange
engelske lorder som kunne
nyte godt av litt avslappende
massasje etter en hard økt med
fiskestanga. – Jeg trivdes godt
med arbeidet, og fant ut at dette var en nisjevirksomhet jeg
godt kunne tenke meg å satse
på, forteller Tove.
Gaulasenteret og Nidelven
Spa
Etter endt studietid tok
Tove kontakt med næringskonsulenten i Midtre Gauldal,

og fikk både økonomisk støtte
og hjelp til videre satsing. – Jeg
ble veldig godt tatt imot her, og
fikk også tilbud om å leie lokaler på Gaulasenteret, forteller
Tove. Hun har også jobbet ved
Nidelven Spa, og har etterhvert tilegnet seg mye nyttig
kompetanse før hun startet
opp Frua Spa på Berkåk for
halvannet år siden. – Mannen
min skulle starte opp rørbutikk her, og da fant jeg ut at jeg
skulle henge meg på lasset, og
dermed ble Frua Spa en realitet, smiler Tove.
Viktig å ta vare på helsa
Ifølge Tove Helgemo er det
viktigste vi kan gjøre for oss
selv å ta vare på helsa, både
fysisk og mentalt. – Når folk
kommer til meg er jeg opptatt
av å se på hele mennesket, og
finne årsaken til at man sliter med f.eks. stiv nakke eller
rygg, sier Tove, og da kommer
jeg veldig ofte tilbake til dette
med å stresse ned og finne

rolige oaser i hverdagen. – Hos
meg får kundene starthjelp
og behandling, men jeg pleier
også ofte å gi ”hjemmelekser”, smiler Tove. Dette kan for
eksempel være at de får i oppgave å finne en slik oase hjemme, sette seg ned å kjenne
etter at pusten går rolig. – Selv
om man ikke syns man har tid
til så mange slike stunder før
jul, kan dette være vel anvendt
tid, sier Tove.

Julefeiring på nederlandsk

Ansiktsbehandling og hudpleieprodukter
I tillegg til tradisjonell massasje og Spabehandling, kan
Tove Helgemo friste med flere
andre julegavetips. – Gavekort
er jo naturlig nok populært,
og det kan like gjerne gis til
mannfolk som til damer, sier
Tove. Ansiktsbehandling er
også aktuelt i disse dager, når
det blir kaldere i været, og luften blir tørr både ute og inne.

Før skolestart i fjor høst tok
imidlertid Jan Holiløkk med
seg kona og de tre guttene og
bosatte seg på Stamnan for
ett år, blant annet for at guttene skulle bli bedre kjent med
farens hjembygd og lære litt
mer norsk.

Gutter er gutter...
Familien Holiløkk bor i
Groningen, en stor by nord
i Nederland. Her går guttene på en skole med 1000
elever, så det ble en relativt
stor overgang å komme til Voll
skole med litt over 70 elever.

– Guttene fant seg imidlertid godt tilrette, og var også
med på en del fritidsaktiviteter
utenom skolen. Nederland og
Norge er jo ikke så ulike land,
så den forskjellen vi opplevde
da vi flyttet til Rennebu går
vel mer på forskjeller mellom

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Jan Holiløkk fra Rennebu har bodd i
Nederland i 14 år, og har etter hvert blitt
godt kjent med både språk og tradisjoner i
sitt nye hjemland.

byen og landsbygda, sier Jan
Holiløkk. Selv arbeidet han
som lærer på Voll skole det året
familien bodde her, noe han
trivdes godt med.
– Jeg har jo aldri jobbet i nederlandsk skole, så
jeg kan jo ikke trekke noen
direkte sammenligninger her.
Imidlertid har en del praktisk
erfaring med både egne og
andres unger, og kan trygt si
at gutter er gutter, enten det er
i Nederland eller i Norge, ler
Jan.

Per, Jens og Trond sammen med Sinterklaas - den nederlanske ”nissen” som kommer med gaver 5.
desember.

Frua Spa selger også en del
Aloe Vera baserte hudpleieprodukter, og dette er populære
julegaver. – Det er personlige
gaver, som det er trivelig å gi
bort, så det er bare å stikke
innom å se hva som fins i hyllene, avslutter Tove Helgemo
hos Frua Spa.

Pause midt på dagen
Før skolen startet på igjen
denne høsten flyttet familien
tilbake til Nederland, og guttene er godt i gang med et nytt
skoleår her. Når Rennebunytt
ringer har bestemor Johanne
Holiløkk kommet på besøk i
Groningen, og skal være her
en måneds tid. Her er det også
slik at ungene har fri halvannen time midt på dagen, så
guttene er hjemme en tur og
spiser middag. – For tiden er
jeg hjemmeværende husfar, så
ordningen passer godt for oss,
sier Jan.

Feirer Sinterklaas
Familien Holiløkk feirer
julen i Norge og Nederland
annenhvert år, og i år skal den
feires i Nederland.
– Her tjuvstarter vi feiringen litt, for allerede 5. desember kommer Sinterklaas med
julegaver til ungene, forteller
Jan. Kvelden før er det tradisjon at ungene setter sko med
en godbit til Sinterklaas sin
hest i vinduskarmen. I løpet av
natten kommer så Sinterklaas
og fyller skoen med godteri
til ungene. På julaften er det
vanlig arbeidsdag i Nederland,
men 1. juledag er det tradisjon
at familien treffes til god mat
og juleselskap.
- Også her har skolene fri i
romjula, så de fleste legger stor
vekt på samvær med familie og
venner, akkurat som i Norge,
avslutter Jan Holiløkk.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Privat
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Sjekk våre kurs- og tjenestetilbud

F

Språk – Data – Økonomi – Helsefag:

Ditt eget
kompetansesenter!
Nordskogen
Sag og Høvleri

Vi søker flere
lærere til våre kurs!

www.gauldal.vgs.no/gauldal-ressurs
Laftepanel 7”-10”
bredde, panel, lister, utforing, tro, stolper.
Standard- og spesialdimensjoner.

www.gauldal.vgs.no/gauldal-ressurs

Rennebu – tlf 477 10 998

v/Halland Camping, Berkåk, 7391 Rennebu

www.nordskogensag.no – tlf 905 39 121

Ånegga
Hyttegrend

Vi ønsker å bidra
til en verdig gravferd

Fritidsboliger under oppføring,
med høy standard på Nerskogen i Rennebu,
med Trollheimen som nærmeste nabo!

Støren og Omegn
Begravelsesbyrå
Soknedal - tlf 72 43 34 14/414 52 610

Trond Narve Stavne tlf 915 73 627 - www.ånegga.no

– rett rundt hjørnet
Vi ønsker å bidra
til en verdig gravferd

Lutefisk
av torsk 1kg

Støren og Omegn
Begravelsesbyrå

Løvold, frossen

Tlf 72 43 34 14/414 52 610

Pinnekjøtt

Lutefisk i løs vekt 7990

Spis, frossent, gryteklart,
pr.kg

Gilde, kokt/røkt,
400 gr

Storlismia as, et rma med det meste for de este
Salg av:

-Skog og hageutstyr
-Småmaskiner
-Moped, ATV og Snøscooter
-Landbruksustyr og rekvisita
-Tilhengere og tilbehør
-Elektro og handverktøy
-Kulelager, kilreimer og batteri
-Forbruksmatriell og rekvista

Julepølse

Reparasjon av:

- Småmaskiner
- Snøscooter og ATV
- Elektroverktøy
- Traktor og landbruksutstyr
- Tilhengere og tilbehør
- Person, varebil, lastebil og buss
- Periodisk kjøretøykontroll
-Slangeverksted med 24T Vakt

Appelsiner pr kg
Nygrillet kylling
Den Stolte Hane

Berkåk, tlf 72 42 71 17
Åpningstider 8-20 (8-18)
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Når bestemor kom - da ble det jul
Alle mennesker må få ha
et medmenneske som bryr
seg - også i jula!
Fellesskapsfølelsen og det
å ta vare på hverandre står
sentralt hos biskop Tor
Singsaas - som gleder
seg til jul og å få besøk av
barn og barnebarn.

Gudstjenester
i Rennebu
4.12. 2.søndag i
advent
Berkåk kirke kl.1
1. ”Lys Våkengudstjeneste” v/H
ans-Ole Sveia,
Herborg Skjolden
og Kristin Brekke
+ 5. klassinger.
Rennebu kirke kl
.20. Lysmesse v/
konfirmantene, H
ans-Ole Sveia og
Ragnhild L. Øverla
nd.
11.12. 3.søndag
i advent
Innset kirke kl.20.
Lysmesse v/konfirmantene, Øystein
Flø og Ragnhild
L. Øverland.
18.12. 4.søndag
i advent
Fredheim, Grinda
l kl.11. Gudstjen
este
v/ Øystein Flø. Ki
rkekaffe.
Julaften
Nerskogen kapell
kl.12 v/Øystein Fl
ø.
Innset kirke kl.14
v/Øystein Flø.
Berkåk kirke kl.1
5.40 v/Øystein Fl
ø.
1. juledag
Rennebu kirke kl
.11
v/ Hans-Ole Svei
a.
2. juledag
Rennebu helsese
nter kl.11
v/ Hans-Ole Svei
a.
1. nyttårsdag
Rennebu kirke kl
.12
v/ Hans-Ole Svei
a.

Biskop Tor Singsaas kan
fortelle at desember er en
måned som er litt roligere for
biskopen.
— Da er det mye som skjer
rundt omkring i menighetene, så hvis biskopen kommer da vil jeg bare rote til, sier
Singsaas med et smil.
Ellers i året er Singsaas
mye på farten rundt omkring
i bispedømmet, så han benytter desember til å få unna en
del papirarbeid som han ellers
ikke får gjort. Så desember er
faktisk en rolig måned.
Ta vare på hverandre
Singsaas avslører raskt at
han er særdeles glad i jula, i
likhet med de fleste. Spesielt
er han glad i barnefortellinger
i jula, de sier noe viktig om
hvem Gud er.
— Gud som kommer svak,
lidende og hjelpeløs hit til
oss, det er i samsvar med mitt
Gudsbilde. Det sier meg at vi
tilhører et fellesskap og at vi
legger oss i hverandres hender for å leve. Vi trenger hverandre for å gjøre dagene gode.
Noen ganger er det du som er
dyktig og sterk og tar vare på
den svake. Andre ganger er det
motsatt, sier Singsaas.
— Første bildet av Gud på

jord er også et budskap om
hjelpesløshet og å ta vare på
hverandre.
Fylt av tradisjon
Julestemning er viktig for
Singsaas, og jula er bygd på
tradisjoner også for ham og
hans familie. Lukt, musikk og
juleskikker må være på plass
for å få den riktige julestemninga.
Trives med baksten
— Jeg er nødt til å være
med i kakebaksten og rengjøringa. Da koser jeg meg. Siden
vi giftet oss for 36 år siden er
det jeg som har hatt ansvaret
for å lage marsipan. Jeg har tatt
over det ansvaret etter svigerfar, og jeg bruker naturligvis
hans gamle oppskrift.
— Ellers baker vi skrulla
som dere sier i Rennebu, serinakaker, fyrstekake og andre
faste kaker. Men vi har gått
ned på porsjonene nå etter at
husholdninga for det meste
består bare av vi to.
Pynter treet
Singsaas har ansvaret for
å få juletreet på plass i stua.
Dermed er det også han som
har ansvaret for å skaffe juletre. Selve pyntingen av treet

blir gjort på lille juleaften - og
da setter han gjerne på julemusikk for å komme i den
riktige stemninga. Et barn er
født, Deilig er den himmel blå
- eller Hallelujakoret i Händels
Messias toner gjerne ut av
høytalerne og fyller stua med
julestemning.
Han er glad i musikk, og
har juleplater med forksjellig
uttrykk.
Julekonserter
Det er ikke bare i stua
Singsaas er glad i å høre på
musikk. Han liker også å gå
på førjulskonserter, og spesielt
Nidarosdomens Guttekor og
Juleoratoriet i Nidarosdomen
hører med. I år er det forøvrig organist Harald Rise fra
Rennebu som skal delta under
Nidarosdomens Guttekor sin
konsert.
Ellers går Singsaas også på
mange andre førjulskonserter i
byen.
Når bestemor kom...
Tor Singsaas har mange
gode juleminner å se tilbake
på, fra da han var liten og bodde i Melhus og Skaun.
Besteforedlrene til Singsaas
bodde på Oppdal, og etter at
bestefar døde, kom bestemor

for å feire jul sammen med
familien Singsaas.
— Når bestemor kom, gjerne litt før selve jula, da visste
vi at jula snart var der. Det var
noe helt spesielt som jeg ser
tilbake på med stor glede, forteller Singsaas.
Juletrefester i Buvika
— Jeg har også mange
gode minner fra juletrefester i
Buvika. Det var alltid forberedelser til jul i skolen, og det var
fast tradisjon at storklassene
skulle tegne fra julefortellingene på tavla. Spesielt husker jeg
Lisa sine nydelige tegninger
- de kunne jeg stå å betrakte
lenge, husker Singsaas.
Lutefisk er jul
Det har vært, og er fortsatt
tradisjon med lutefisk til jul i
familien.
— Lutefisk, melkesuppe
og mandelpotet fra Oppdal,
det var fast tradisjon. Vi var tre
brødre, og vi var ikke så særlig
begeistret for den der lutefisken, minnes Singsaas.
Han husker at ei jul ble
mora lei av at guttene ikke
spiste noe av lutefisken, og
forkynte at neste jul blir det
ribbe. Og det ble det.
— Men da ble det ikke jul.

Det manglet noe vesentlig for
å få den gode julestemninga vi
var vant til - lukta av lutefisk
og melkesuppe. Så året etter
det ble det igjen lutefisk.
Får besøk
Singsaas gleder seg til årets
jul, for da kommer barna som
bor i Bergen og Stavanger
hjem. Sammen med deres
familier skal det bli en fin jul,
og de to barnebarna vil nok
være med på å sette en ekstra
spiss på jula.
Julehilsen til Rennebu
Tor Singsaas vil ønske alle
i Rennebu og de som leser
Rennebunytt en velsigna julehøytid.
Han ønsker at alle mennesker på jord må få ha et
medmenneske som bryr seg også i jula!
— Vi blir påminnet om å ta
vare på hverandre i jula, det er
noe med julebudskapet som
utfordrer oss, sier Singsaas som spesielt tenker på de som
har mistet noen i året som har
gått. Jula står i familiens tegn,
og da blir ofte minnene sterke.
Av Dagfinn Vold
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God jul og godt nytt år!

Vi ønsker oss
mye snø og gode
forhold i bakkene

Skinn og husflid, Tlf 72 42 61 51

tlf 72 42 61 08 - 976 80 819 - www.nerskogenskisenter.no

Julefin - mye fine klær
• Hjertesmykker
(gave til henne)
• Jule-nips
• Stort utvalg i Pledd
• Saueskinn,
hvit kr 600
• Masse julegavetips
• Oppryddingssalg av
garn - utg. farger mm

Velkommen
til julehandel!
God jul!
Åpningstider
man 19.12-23.12
julaften
mellomjula
nyttårsaften

kl 10-18
kl 10-12
kl 10-14
stengt

Nyttige julegaver i år?

Vi har motorsager, skogs- og verneutstyr, snøfresere m.m.

God Jul &
Godt Nyttår
ønskes alle!

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

Vi ønsker våre kunder
God Jul og Godt Nyttår!
Kjører

Kjører
Trondheim
- Oppdal

Bålpanne

Trondheim
- Oppdal
daglig
Adventskalender

med kaffekjel

Tidligrute
64samme
449 dag
Bestilling før
kl 12.00mob
blir 979
levert

2290,-

Bestilling før kl daglig
12.00 blir levert samme dag

på Byggmakker

Tidligrute
mob930
979
William
1764
977449

Håvard
58 275
Vi trekker
et 476
gavekort
William 930 17 977
på kr 200,Håvard
476 58 275
blant våre besøkende
hver dag!

Velkommen!

BERKÅK
Espegård. Med rist 60 cm.
Tillegg tilbehør: lokk,
gnistfanger, stekehelle,
wokpanne mm
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Postmyrveien 22
7391 Rennebu
Tlf 72 42 82 80
Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lør 9-14

Førjulskveld med BIRKA og Leth Design
Den 6. desember ønsker Birka velkommen til
sin årlige Førjulskveld på Berkåk.

Leth Design er kåret
til månedens håndverker i
desember, og blir kveldens
hovedattraksjon, i tillegg blir
det underholdning, matservering, salg av lokale produkter
og mye mer!
Håndverk med russiske røtter
Leth Design drives av
Elena Leth-Olsen, som opprinnelig kommer fra Russland.
Hun er nå bosatt i Trondheim,
og lager produkter i glassfusing, silkemaling og voksbatikk,
blant annet diverse fat, skjerf,
bilder, smykker og interiørartikler. Smykkene “som snakker”
– med små sitater og visdomsord - og pyntehjertene – også
med små ordtak – har blitt
bestselgerne. Hun lager også
store fat og figurer.
- Markedet – og smaken
– er annerledes i Norge enn i
Russland, det merket jeg fort.
Uttrykket jeg hadde med meg
fra Russland ble nok litt for
overdådig og ornamentert, i
forhold til den mye enklere
skandinaviske estetikken.
Men selv om Elena har
tonet ned ornamentikken litt
etter at hun kom til Norge,
beskriver hun likevel uttrykket sitt som ganske komplekst,
med mye som “skjer”, flere lag,
og en dybdefølelse. I tillegg
er hun opptatt av å formidle
budskap og historier gjennom tingene hun lager. På
Førjulskvelden får du muligheten til å bli bedre kjent med
den spennende norsk-russiske

håndverkeren, og samtidig
gjøre unna julehandelen.
Førjulshygge
Det blir også salg av lokale
produkter, og presentasjon av
Birka og månedens håndverker. Åpning av fotoutstillingen
med bidrag fra konkurransen ”Rennebu gjennom mine
øyne”, utlyst av Rennebu 3000,
skjer også på Førjulskvelden.
Premiering av vinnerne foregår kl. 19.00 i Frivillighuset.
Bidragene i konkurransen er
tatt av tilflyttere som har fått
utdelt hvert sitt engangskamera.
Nå har også Birkas salgsutstilling, som etter hvert
skal inneholde produkter fra
hver enkelt Birka-håndverker,
åpnet, og den tilbyr et godt
spekter av norsk håndverk av
i dag.
I tillegg kan du kjøpe gavekort til Rennebumartnan, og
butikkene på Torget holder
kveldsåpent. Og ikke minst – i
Sparebank1 SMNs lokaler blir
det mulighet til å utøve “håndverksglede” under veiledning
av Rennebu Husflidslag.

Elena Leth-Olsen, bosatt
i Trondheim, kommer til
Birkas julemarked med
produkter i glassfusing,
silkemaling og voksbatikk.

Salget foregår fra kl. 17.0020.00, stikkord: julegavetips!
Kafévirksomheten foregår i
Frivillighuset, der blir det servert suppe, kaffe, og kaker fra
Soknedal Bakeri.
Rennebu Mannskor stemmer i og byr på vakker julesang
kl. 19. 30 Ta med hele familien
og kom i julestemning!

Tirsdag 6. desember Kl. 17 – 20
Birka-bygget og Frivillighuset på Berkåk

Adventsutstilling i Frivillighuset
I forbindelse med
Birka-kvelden på torget tirsdag 6. desember
åpner ordfører Ola T.
Lånke to utstillinger i
Frivillighuset.
Laila Ovesen Syrstad fra
Meldal, hobbykunstner med

fine malerier, stiller ut og det
blir offisiell åpning både av
utstillinga av hennes arbeider
og av utstillinga ”Rennebu
gjennom mine øyne” denne
tirsdagskvelden.
Laila maler gjerne med
akrylfarger, og hun som er barnefødt på Sula er naturlig nok
veldig inspirert av kystkultur

og hav. Det anbefales å hvile
øynene på de fine bildene hun
lager.
Tilflytterne ble i vår og
sommer utfordret til å ta bilder fra sin nye bostedskommune. Noen valgte å bruke
egne kamera og noen fikk
utdelt engangskamera. Alle
ble utfordret til å fortelle gjennom bildene hva de mente var
kjennetegnene for Rennebu.
Bildene viser derfor hva tilflytterne mener Rennebu er
gjennom sine ”nye” øyne.
Fotokonkurransen ble delt i
to deler, noe som i all hovedsak skyldtes at bildene fra
engangskameraene forsvant
under fremkallingen.
Fotokonkurransen del 2
avholdes derfor nå, og der
deltok 11 fotografer med
engangskamera med totalt 180
bilder.
Juryen har plukket ut 17 av
de beste bildene til fotoutstil-

lingen og de viser et tverrsnitt
av bildene som har kommet
inn. Fotoutstillingen er satt
opp på Frivillighuset. Juryen
har bestått av Ragnhild Eklid,
Tore Samuelsen og Dagfinn
Vold.
Uten å røpe for mye så
viser bildene noen generelle
tendenser:
• Natur, kulturlandskap, dyr
• Ulike type bygninger

• Relasjoner mellom
mennesker og dyr
• Buvatnet
• Skilting i Rennebu
Det blir kåret to vinnere den 6. desember under
Førjulskveld med Birka.
Arrangør for utstillingene:
Tilflyttergruppen,
Rennebu Frivilligsentral og
Rennebu 3000
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Jula er tid for tradisjoner - og da hører mat med til disse tradisjonene.
Men enkelte mattradisjoner er i ferd med å gå i glemmeboka.
Rennebu Bygdekvinnelag vet å ta vare på mattradisjonene, og nå før
jul hadde de temakveld for sine medlemmer der de laget ribberull og
leverpostei.

Leverpostei

Rennebu Bygdekvinnelag vet å ta vare
på mattradisjoner i bygda, noe de også
har bevist gjennom bokutgivelsen
Tradisjonsmat i Rennebu.
Denne boka bruker de flittig når de er sammen
for å lage mat - som denne kvelden på Voll skole
da de hadde temakveld for å lære hverandre å lage
leverpostei, ribberull og kjøttrull.
Anne Helene Kvam viste hvordan hun lager
leverpostei basert på oppskrifta i boka. Vil en lage
større porsjoner, er det bare å gange opp oppskrifta,
og med litt erfaring kan en krydre ekstra etter egen
smak.
Tora Husan viste hvordan hun lager ribberull en enkel form for sylte. I stedet for å koke grisehode og plukke av kjøttet, tar hun en svineribbe som
utgangspunkt. Hun deler ribben i tre lag, slik at det
blir et langt sammenhengende stykke. Hvis ribbestykket har mye fett, kan en legge på litt magert svinekjøtt. Deretter er det bare å krydre hele stykket,
og rulle det sammen slik at svoren kommer på utsiden av rullen. Rullen ble så godt surret med hyssing
og pakket inn i et klede - og hele pakken fikk så en
ny omgang med hyssing. Den ferdige pakken ble så
lagt i kokende vann og stod deretter i to timer for å
trekke rundt 85 grader. Til slutt ble den lagt i press i
ett døgn, og det kan gjøres enkelt med skrutvinger.
Sylten kan til slutt enten legges i fryseren, eller
den kan legges i en saltlake bestående av 1 l vann,
1,5 dl salt og 2 ss sukker.
Rennebu Bygdekvinnelag
har 30 medlemmer - fra
Gisnåsen i sør til Ramlo i nord.
Aldersfordelingen er alt fra
gamle kjerringer (Toras karakteristikk) til ungdommer, og de
møtes gjerne i arbeidsmøter
for å lære av hverandre.
Ett av de siste prosjektene
de holder på med er å strikke
lugger til alle som blir født i
Rennebu fra 2011. Dette er
et ledd i prosjektet Rennebu
3000, og det er helsesøster som
deler ut luggene ved første
hjemmebesøk.
Har noen lyst til å bli medlem, er de sikkert mottakelig
for flere!

Ribberull

st)

ca 1 kg svineribbe (bukli

kjøtt:
Krydderblanding pr kg
3 ts salt
1 ts pepper
1/2 ts nellik
1/2 ts allehånde
1 ts ingefær
3 ss gelatinpulver
rt svinekjøtt
eller 60 gr svor evt mage
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1 kg lever, helst av gris
250 gr kjøtt
400 gr spekk (flesk)
80 gr lauk
6-8 ts salt
1,5 ts pepper
3/4 ts allehånde
Saus:
120 gr margarin
emjøl
160 gr (knapt 3 dl) kveit
1 l mjølk
4 egg

k to gonger.
Mal lever, kjøtt og spek
r sausen
Tilsett salt og krydder. Rø
mer og steik
for
i
n
godt inn. Fyll masse
5 grader.
17
på
er
tim
i vannbad ca 2

Anne Helene Kvam viste hvordan hun laget leverpostei
etter oppskrift i boka Tradisjonsmat i Rennebu, og Tora
Husan og Målfrid Herrem ruller svinneribbe til ”sylte”.
Tekst/foto: Dagfinn Vold

Prøver seg som gründere
I løpet av ungdomsskolen er det fast takst
at elevene får prøve
seg som gründere gjennom prosjektet Ungt
Entreprenørskap.
Elevene på 9. trinn ved
Rennebu Ungdomsskole skal i
løpet av adventstida arrangere
to salgsmesser, som forhåpentligvis gir et kjærkomment
tilskudd til klassekassa før neste års skoletur.
Kreative ungdommer
Det mangler slett ikke på
gode ideer og tiltakslyst blant
ungdommene, og den dagen
Rennebunytt er innom er de i
full gang med å registrere seg
på nett. Her skal man inn med
bedriftsnavn og en del andre
viktige opplysninger, som f.
eks. hvem som har ansvar for
økonomi, personal o.l. Logo
for bedriften skal også på
plass, og ikke minst planlegging av produksjon, markedsføring og salg.
Bedriften Sprøtt og Søtt
består av Ingeborg Østerås,
Margrete Uv Lorentzen, Petter
Olsen og Max Allen. – Vi skal
bake knekkebrød og tjukklefse, forteller Ingeborg. Ingen av
de fire er spesielt godt kvalifisert for denne type bakverk, så
de ser for seg en relativt bratt
læringskurve framover.
– Vi regner med å få en del
hjelp av foreldre og besteforeldre, så det skal nok gå bra, forsikrer Margrete.
Tre-gubbanj er som navnet sier en håndverksbedrift,
og de skal produsere trenisser
og snømenn med oppheng
for lykter. De har kommet så
langt at de har en ferdig mal
som skal brukes som utgangs-

og Steffen
Eggen, Kai Isak Ødegård
Tormod Eggan, Marius
j.
Tre-gubban
Gotheim utgjør bedriften

Bedriften Sp
røtt og Søtt be
står
Olsen, Margret
e Uv Lorentzen av Ingeborg Østerås, Petter
og Max Allen.

Anders Olsen, Markus Nyberg, Kristoffer Engesmo og Håvard Bruholt
har tatt det klingende navnet TRE+1.

punkt for produksjonen. – Vi
har i utgangspunktet tenkt å
produsere fem nisser og fem
snømenn, og hvis det blir for
lite får vi ta imot bestillinger,
sier Kai Isak Ødegård, Steffen
Gotheim, Tormod Eggan og
Marius Eggen, som utgjør
bedriften Tre-gubbanj.
Kosmiss er det feminine
motstykket til Tre-gubbanj, og
denne bedriften består av Nora
Skamfer og Ingri Nyhaug. De
har tatt mål av seg til å produ-

sere både såpe, lypsyl og krem,
i ulike farger og fasonger.
– Vi prøvde å lage lypsyl da
vi gikk på SFO, så da må vi vel
få det til nå også, smiler de to
jentene. De er i full gang med
å finne oppskrifter på nettet,
og etter hvert vil det forhåpentligvis bli eksklusive hudpleieprodukter å få kjøpt på
elevenes salgsmesse.
Den siste bedriften som er i
aksjon den dagen vi er innom
består av Kristoffer Engesmo,

Bedriften Kosmiss består

av Nora Skamfer og Ing

Anders Olsen, Markus Nyberg
og Håvard Bruholt. Disse har
tatt det klingende navnet
TRE+1, av den enkle grunn at
de lager produkter i tre, og at
bedriften har fire medlemmer.
– Vi skal lage dørskilt,
knagger, fuglematere, og kanskje vi baker litt muffins også,
forteller Anders.
Hvis du ønsker å se hva
de kreative ungdommene på
9. trinn har fått til, ønsker de
alle velkommen til salgsmesse

ri Nyhaug.

på Frivilligsentralen tirsdag
13. desember på dagtid. I tillegg arrangerer de salgsdag
i samarbeid med foreldrene
påfølgende lørdag, den 17.
desember. Da blir det salg
både ute på Torget og inne på
Frivilligsentralen, kl. 10.0015.00.
Av Mona Schjølset

Ny type boløsning i Moaveien
Moaveien 1, eller Teigenhuset, på Berkåk blir
ombygd til fem store selveierleiligheter.
Det er PBM Eiendom med
adresse Trondheim som står
bak prosjektet. Ivar Pettersen,

opprinnelig rennbygg, eier firmaet sammen med Jon Olav
Hjelde, og de forteller at leiligheten er tilpasset de godt
voksne som ønsker noe lettstelt.
— Vi har knyttet til oss
Stein Havdal som byggeleder,

og vi kommer til å renske ned
alt slik at leilighetene vil fremstå som helt ny og moderne.
Fire av leilighetene vil bli
mellom 96 - 104 kvm, mens én
vil bli på 66 kvm.
Hver leilighet er på ett plan
og har egne innganger uten
kontakt med hverandre. I tillegg har de egne balkonger og
uteplasser. For hver leilighet
er det også carport med tilhørende bod.
— Vi har fått veldig god
behandling av kommunen,
både av rådmann og ordfører.
De har også stilt garanti for
to leiligeter for at prosjektet
kunne komme i gang snarest
mulig. I tillegg har vi allerede
solgt to leiligheter.

Stein Havdal, Jon Olav Hjelde og Ivar Pettersen foran Moaveien 1
på Berkåk som skal bygges om til fem leiligheter.
Pettersen og Hjelde sier
at deres målsetting er at
Moaveien 1 skal være en god
investering både økonomisk
og menneskelig, slik at den
kan danne grunnlaget for økt
livskvalitet og et enklere liv for
den enkelte.
Moaveien 1 er det før-

ste prosjektet til selskapet,
men de utelukker ikke at
det kan bli flere i Rennebu.
Fremdriftsplanen for Moaveien
1 er at leilighetene skal være
innflyttingsklar i fjerde kvartal
2012.
Av Dagfinn Vold
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Nerskogen kapell

Døpefonten er den gamle døpefonten som stod i Rennebu kirke.

Globen er smidd av nerkogssmeden Ivar Fjellstad.
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Nerskogen kapell er en av de fire kirkene i Rennebu, og den hører til Rennebu sokn.
Kapellet ble innviet den 2. september i 1962.

Bildet er fra arbeidet i 1962. Maler Arne Hårstad, snekkerne Ola Hoel
og Martin Voll og malerne Svein Gunnes og Gunnar Vold.

Tekst/foto: Dagfinn Vold

Etter hvert som Nerskogsamfunnet vokste frem, ble spørsmålet om bygda skulle få sin egen kirke reist. For å ivareta
behovet for lokaliteter for gudstjenester og kirkelige handlinger hadde man fra 1939 huset ”Fjellheim”. Dette var vigslet
til kirkelig bruk, og i 1950 ble det reist et klokketårn ved siden av. Det ble ønskelig med gravplass, og mange ønsket seg
et eget kirkehus. I 1957 skriver Arnt Lånke et stykke i Adresseavisen med tittelen ”Reis en kirke på Nerskogen”. Man
ble enige om å sette igang, og arkitekt Tverdal ble engasjert for å tegne kapellet. Han hadde også ansvaret for arkitektarbeidet med restaureringa av Rennebu kirke 10 år tidligere. Mye av fargene som er brukt på Nerskogen er de samme
som er brukt i Rennebu kirke.
Tore Røv fra Voll ble byggmester, og mange andre lokale håndverkere ble engasjert i arbeidet. Ingebrigt Kosbergløkk
stod for snekkerarbeidet av inventaret - blant annet prekestol og benker. Altertavla ble laget av Ola I. Bakk, og maleriet
er utført av Mikal Hol. Det andre malerarbeidet hadde Gunnar Vold ansvar for, og han hadde med seg Arne Hårstad
til å gjøre marmoreringen. Som det alltid blir ved større byggeprosjekter, ble det også her dårlig med tid på slutten.
Arbeidsdagene ble lange, og da Arne Hårstad malte skriftstedet på alteret var han så trøtt at han sovnet der han lå og
malte på alteret. Gammelpresten Røkke var innom kapellet for å se, og oppdaget at malerne hadde mye og gjøre. Han
hentet seg en malerfrakk og begynte å male dører.
Først på våren 1962 var kapellet klart til å bli tatt i bruk, og prest Stubbraaten konkluderte med at Nerskogen hadde
fått et pent, tjenlig og rimelig kapell.
Kapellet har vært brukt til leirvirksomhet, og i kjelleren er det en stor møtesal med kjøkken. Utenom kirkerommet,
er det både et romslig dåpssakristi og en kirkestue.
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At nordmenn er glade i
jula er en kjent sak. Se bare på
tida vi nettopp har startet på
– advent – fiolettkoselig med
levende lys og full av forventning om julekonserter, lussekatter og tindrende barne- og
voksenøyne. Og samtidig fryktelig stressende med alt som
skal gjøres av vasking, baking,
slakting, brygging, skoleavslutninger, koravslutninger, gaveshopping, mer vasking, mer
baking, pynting og siste finish
natt til den store dagen…
Forresten, dette med slakting
har vel blitt mer sjelden etter
hvert, nå som de fleste av oss
ikke har egen gris og sau som
skal forvandles til sylte, ribbe,
rull og pinnekjøtt. Apropos
mat – i gamle dager, da sjøfisk
var sjelden vare i innlandsbygdene, og naturligvis umulig å få fersk, sørget man for å
skaffe tørrfisk som man etter
alle kunstens regler la i bløt,
behandlet med lut laget av
den fineste aske, la i bløt igjen
og vips så hadde man årets
festmåltid klart. Heldigvis er
lutefisk med læms og smær
fortsatt en sikker vinner i gard
og grend på julekvelden. I
grunnen litt rart forresten, at
vi i vår globaliserte og databaserte verden holder fast på en
slik geskjeft – det er jo håpløst
gammeldags og utrolig bakstreversk når vi kan få all slags
delikatesser fra hele verden i
butikken, noe som virkelig kan
sette fart på appetitten. Men
så er det dette med tradisjoner
da. Og det blir ikke jul uten at
det lukter lutefisk, ribbe, pinnekjøtt eller smalahåve i norske heimer på julaften.
Gjør døren høy
Men tilbake til advent, som
hos mange fortsatt er en egen
festtid som varer fra 1. søndag
i advent til julaften, men som
hos flere og flere betyr en tidlig
start på jula. I stedet for å gjøre
huset fiolett går mange nå rett

Øystein Voll
- kunsthistoriker

på julerødt med innslag av gull
og sølv (eller årets julemotefarge) og nisser og engler (eller
årets julemotefigur). Jeg sverger dog til tradisjonen med en
fiolett start på kirkeåret, som jo
starter 1. søndag i advent, for å
bygge opp forventningen og
spenningen fram mot pynting
til jul på lille julaften. Men hva
har denne fiolettfargen med

advent å gjøre? Fiolett
sies å forene den blå fargens
passive og den røde fargens
aktive karakter og har derfor
blitt symbol for høytid, alvor
og mystikk. I katolsk og protestantisk kristendom er fiolett symbol på bot og anger og
brukes i faste- og adventstiden, først og fremst i liturgiske
tekstiler. Fiolette lys er dermed
blitt den hjemlige oversettelsen av dette, noe som vi teller
ned med de fire søndagene før
jul. Siste søndag før jul er også
kalt sotsøndag, en søndag der
man etter tradisjonen har lov
til å arbeide med juleforberedelser, og som sikkert fortsatt
er en praktisk forordning for
stressede husmødre og –fedre.
Et barn er født i Betlehem
I
kunsthistorien
kan

Julekrybbe i tinn

Foto: www.endeligmandag.no
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O jul med
man finne mange eksempler på malerier med julemotiv. Selvsagt har man utallige
varianter av Jesus-barnet og
Jomfru Maria, og man har
mange malerier som inkluderer Josef, stallen, okse, asen
og gjetere. Se for eksempel
på Gerard van Honthorsts
Jesu fødsel (ca. 1590). I

funnet i Rennebu. Juleneket
har for øvrig sin egen historie. Så vidt vi vet nevnes
fenomenet første gang i en
skriftlig kilde i 1753, hvor Erik
Pontoppidan (presten som står
bak forklaringen til Luthers
katekisme, du vet) beskriver
skikken slik, etter en observasjon fra Vestlandet: Jule-Aften
gaaer den Norske Bondes
Hosspitalitæt saavidt, at han
end ogsaa byder Fuglene til
Giest, settende et utræsket
Korn-Neeg uden for LadeDøren paa en Stang, hvorved
Spurrer og andre smaa Fugle
holde seg ret lystige. Om bonden gjorde dette av omsorg for
fuglene eller fordi man syntes det så pent ut, er uvisst.
Kanskje har det noe å gjøre
med skikken å sette ut grøt til
nissen, at det altså har med en
form for offergave å gjøre, for
å holde seg inne med tusser,

troll og naturen for øvrig.
Jeg nevnte dette med sending av julekort til familie og
venner. Også denne skikken kan oppleves som stressende (kanskje hvis man legger lista for høyt?) eller som
ren og skjær kos. I siste halvdel av 1800-tallet utviklet
denne skikken seg i England,
Tyskland og Danmark – og
naturligvis i USA. Rundt år
1900 nådde skikken også til
Norge, og som vi alle vet utviklet dette seg til storindustri,
både for kortprodusenter og
postverket. Vi har alle våre
favorittkort, enten det er med
nisser, engler, Jesus-barnet
eller et vakkert vinterlandskap. Felles for alle variantene
er at du kan sende ønske om
god jul til familie og venner.
Etter hvert har det grandiose
og mangfoldiggjorte familiejulebrevet blitt populært. Der
kan man utbrodere familiens
nyhe-

framstår esken både som stall
og som et hellig rom, sier Ane
Nordvik Hasselberg.
Julekrybben er en samleserie der flere figurer vil komme
etter hvert. De første figurene
er naturlig nok Josef, Maria og
jesusbarnet. Til det første settet
hører det også med julestjerne og stall. Settet vil koste ca.
2.500,- i butikk.
- Vi produserer våre tinnprodukter på Helgelandsmoen
i Buskerud. Figurene i julekrybben blir støpt og slipt for hånd
slik at hver figur blir unik. Med
hvert sett følger et sertifikat
med nummerering, sier Anita
P. Martinsen, daglig leder i
Tinn-Per. Tinn-Per designer og
produserer bl.a. gaver og suvenirer i tinn. Produktsortimentet
omfatter også knapper og

hekter samt smykker i tinn.

Norge ble det utover på
1800-tallet vanlig å avbilde
folk og fe, hus og landskap i
kunsten, alt for å styrke nordmenns sjølfølelse og bygge
nasjonen. En måte å spre
kunsten på ble etter hvert å
masseprodusere julekort, og
da ser man ofte motiv fra
den folkelige jula, med tydelige røtter til vårt før-kristne
midtvintersblot, med nisser
som får grøt og heimbrygga øl, men også Adolph
Tidemands maleri Norsk
juleskik (1846) viser den
folkelige feiringen av
julen i den nasjonalromantiske ånd med folk
i bunad, skiløpere og
kornband på staur på det
erke-norske stabburet.
Motivet er sannsynligvis
fra Telemark, men tilsvarende motiv kunne man også

Tinn-Per lanserer nå sin
nye julekrybbe i tinn,
og til designet har de
fått hjelp fra Birka,
nasjonalt senter for
kunst og håndverk.
Ane Nordvik Hasselberg,
designer i Birka, har designet en julekrybbe i tinn for
Tinn-Per. Josef, Maria og
Jesus-barnet ble først modellert i voks og deretter overført
til tinn. Hun har også illustrert
esken som kan brukes som
kulisse og til oppbevaring av
figurene.
- Til esken har jeg hentet
elementer fra norske stavkirker, spesielt fra Haltdalen
stavkirke som har en veldig
enkel, men høyreist form. Slik

BIRKA er nasjonalt senter for
kunst og håndverk, og har
som hovedmål å bidra til økt
kvalitet og lønnsomhet for
kunst- og håndverksnæringen.
De bistår næringen med alt fra
design og markedsføring til
kompetansehevingstiltak og
arbeid på politisk plan.

din glede...
ter fra siste år og sørge for at
alle får høre det samme uten
at man må skrive det på et lite
kort for hånd. Ære være datamaskinen og blekkprinteren,
så slipper man i alle fall skrivesperre og senebetennelse
i julestrida! Posten fortviler
naturligvis over folks latskap
og gjerrighet i de senere år,
når man kan sende julehilsen
over verdensveven, enten som
epost – eller som de hippeste
blant oss – pr. fjæsbok… Jeg er
og blir gammeldags, der også,
og velger med omhu de som
får julekort, håndskrevet og
med frimerke. Kanskje ikke så
mange som får kort nå som for
ti år siden, men det er i alle fall
signert med min personlige
penn, på papir, og det har kostet noen hyggelige minutter
pr. person!
Så går vi rundt…
Juletreet, det grønne skimrende med norske flagg og
glitter og glamor. I Norge ble
skikken med juletre i stua innført på midten av 1800-tallet,
men ble ikke vanlig i de tusen
hjem før etter år 1900. Denne
skikken kom også fra kontinentet, og man vet at den har
røtter tilbake til 1500-tallets
Preussen. På 1700-tallet bredte skikken seg i Tyskland, og i
1812 vet man at det ble pyntet tre også i Danmark. Viggo
Johansens Glade Jul viser et
vakkert pyntet tre i et borgerlig dansk 1800-tallshjem. Alle
familier har nå sine egne juletreritualer. Det må kanskje
hugges i egen skog eller kjøpes av den samme selgeren
hvert år, og det må selvfølgelig alltid være perfekt proporsjonert og veldreiet, det
må ikke være for omfangsrikt (for da blir det ikke
plass mellom sofaen og
seksjonen) og det kan ikke
være for glissent mellom
grenene (selv om far ser
praktisk på det og sager

og borrer og fyller inn grener
der det måtte behøves), og når
man kommer så langt, må det
pyntes på samme måte som i
fjor og alle år før det. Ellers blir
det jo ikke jul… Vårt juletre er
ikke annerledes enn andres
tenker jeg – det er et grantre
satt på en fot og pyntet med
lys, stjerne i toppen, glitter,
engler, glassfugler, små bjeller
og store og små kuler. Noen av
kulene har vi arvet, noen har
vi fått. Men det som gjør vårt
juletre spesielt for oss er at vi,
når vi de siste årene har vært
på reiser i tiden før jul, har
kjøpt en juletrekule i løpet av
turen, hvilket betyr at vi blant
annet har kuler fra Berlin,
Praha, Paris, Amsterdam og
London å pynte med. De skiller seg vel ikke vesentlig fra
kuler kjøpt i Norge, men det
er noe med det å vite hvor de
kommer fra… På samme måte
som mamma, som pynter med
ting laget av oss ungene, lenge etter at vi har blitt voksne.
Hun vet hvem som laget kurven eller lenken, og når det ble
laget, og dermed er det et verdifullt minne. Har du forresten tenkt på hva juletrepynten
kan symbolisere?

Statsstøtte
til reduksjon
av nettleia

Lys til å fortrenge vintermørket er jo greit. Stjerna på toppen ledet vismenn til stallen
i Betlehem og glitteret kan
vel være stjerneglansen. Og i
den gikk engledansen. Engler
hører jula til som Guds sendebud til hyrdene på marken.
Henger man nisser på treet er
man i god folkloristisk tradisjon, og nå for tiden kan man
jo velge både rødnisser og
blånisser, med kort eller lang
lue. Julekulene kan ses som et
bilde på jordkloden, så vakker
og sårbar som den er, og flagg
taler om fred og forsoning, om
man har lenker med all verdens flagg hengende i treet.
Vi tenner våre lykter
Jula skal være proppfull av
tradisjoner og minner. Den
gode gamle barnlige julestemningen trigges av spesielle
lukter, smaker og gjøremål.
Og selvsagt av den moderne
verdens billedlige uttrykk
som serveres gjennom TV. Vi
liker å bygge opp stemningen
fram til jul med julekalender
på TV – mange digger fortsatt Jul i Skomakergata, min
favoritt må vel sies å være
The Julekalender, mens Jul i
Svingen er en ver-

dig arvtager etter Jens Petrus
for dagens barn (som gjerne
ikke vet hva en skomaker er
og slettes ikke lar seg imponere av et såledyr som kaller
seg Tøfflus – eller?). Jeg bare
MÅ se Tante Pose i full mundur
for å få julestemningen opp
til ønsket nivå, og barndommens Donald Duck og andre
Disney-favoritter på julaftens formiddag er en høydare.
Og vi kan jo ikke glemme Tre
nøtter til Askepott. Hva har
vel egentlig den med julen å
gjøre, forresten? Ingen verdens ting faktisk, men den
hører likevel med. Det kalles
tradisjon. Skapt av kommersialisme og TV-sjefen, men
hva så? Og når Sølvguttene
eller Nidarosdomens Guttekor
stemmer i med Deilig er jorden i det julen ringes inn er det
gåsehud og tårer i øyekroken
på hele Norges befolkning!
Enda det egentlig ikke er en
julesang de synger for oss. På
norsk er den blitt julesminket
riktignok, men den opprinnelige tyske teksten er mer som
en vanlig salme. Vakkert er det
uansett! Og det blir jo ikke jul
uten…

ØysteinVoll
kunsthistoriker@gmail.com

Alexandru synger O Holy Night på Youtube
Alexandru Gros Grindvoll er 11 år og kommer
fra Berkåk. Han har vært elev ved Rennebu
Kulturskole siden han var seks år, der han både har
hatt pianoundervisning og sangundervisning.
I sommer ble han kontaktet av Anthony Johnsen i produsentselskapet Stormbreaker i London. Han hadde oppdaget Alexandru
på Youtube, og lurte på om Alexandru hadde tenkt å gjøre noe mer
med synginga si. Det endte med en tur til London for hele familien
i høstferien for å bli nærmere kjent. Der ble sangen O Holy Night
spilt inn. Det ble også gjort opptak til flere sanger, men disse er
ikke publisert ennå. Alexandru har egen side på Youtube - http://
www.youtube.com/user/ChannelAlexandru, og her kan du høre
både Holy Night og andre sanger.
Den 6. desember skal Alexandru delta på MOT-arrangementet
i Oppdal Kulturhus.

Kvikne-Rennebu
Kraftlag (KRK) får
sammen med Hemne
Kraftlag og Tydal
Kraftlag økt statstilskudd for å redusere
nettleien.
I forslaget til statsbudsjett
foreslår regjeringen å doble
utjevningstilskuddet for kraft
til 120 millioner kroner. Målet
er at små e-verk hvor det er
langt mellom abonnentene,
gjennom
tilskuddordningen
skal kunne redusere nettleien
til sine abonnenter.
– Hvis gjennomsnittlig
nettkostnad overstiger drøyt
38 øre per kWh kan nettselskapet regne med å få utjevningsmidler, sier rådgiver John
Cock i NVE. For Sør-Trøndelag
vil dette bare gjelde strømkunder hos Hemne Kraftlag,
Tydal energiverk og KvikneRennebu Kraftlag.
— På grunn av store
avstander og dermed nettap,
blir det kostbart å frakte strømmen i linjenettet vårt. Vi hadde
ved utgangen av 2010 ca 1.013
km linjer, noe som blir 287 m
linje pr abonnent. Dette er
mye, og det er noe som ligger
til grunn for Statsstøtten, forteller Arild Bruheim ved KRK.
— I 2010 fikk ikke KRK
statsstøtte. Vi valgte likevel
å redusere nettleien med ca
5,5 øre pr kWh for å holde en
jevn pris og gjøre det forutsigbart for abonnentene. Vi ”forskuddterte” dermed 3,1 million
kroner i løpet av 2010. Dette
velger vi å jevne ut over tid ved
hjelp av statsstøtten, sier Arild
Bruheim ved KRK. Nettariffen
for 2011 er redusert med 1,5
øre pr kWh pga av den bevilgede statsstøtten i 2011 - et
samlet beløp på kr 750.000. For
2012 blir det en statsstøtte på
kr 2,7 millioner for reduksjon
av nettleien til KRK, noe som
vil komme abonnentene til
gode over tid.
— Vi satser på å holde en
jevn pris over tid, slik at det
skal være forutsigbart for våre
abonnenter. Vi velger derfor
å se på reduksjonen av nettleia i et femårs-perspektiv, sier
Bruheim.
Men, det som er sikkert, er
at det kommer abonnentene til
gode.
Av Dagfinn Vold

Bildet er fra videoen med sangen O Holy Night.
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Regnskap - Økonomi - Rådgivning
www.okonor.no
berkak@okonor.no
Hovedk. Berkåk
tlf 72 42 82 00

avd. Soknedal
tlf 72 43 34 07
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Velkommen
til en trivelig
handel!

Åpningstider i jula:
lille julaften
julaften
romjula
nyttårsaften

9.30-21
9.30-13
9.30-17
9.30-13

Kaffekrok - Medisinutsalg
Post i butikk - Online tipping

ØKONOR BERKÅK
Åpningstider jula 2011
Torsdag 22.12
Lillejulaften 23.12
Julaften 24.12
Romjula
Nyttårsaften

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

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

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

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

Telefon 72 42 55 22 – narbutikken.nerskogen@ngbutikk.net

Skihelg i Rennebu

• Brøyting – strøing med traktor
• Transport – traktor m/henger
• Massetransport
– lastebil m/henger
• Levering av Grus og pukk i
samarbeid med Lauvåsen Pukk

BURENNET - lørdag 10. mars 11.00

For 34. gang - 28 km turrenn med flott trasé i nydelige omgivelser.
Spurtpremie kr 1000,- for beste dame/herre.
Klubben med flest fullførte deltakere i turklassen kr 3000,Påmelding turklassene: minidrett.no/luppi@loqal.no innen 5. mars.
Trimklasse: påmelding og start fra kl 9 – 11.

LARSRENNET – Søndag 11. mars 12.00

Tradisjonsrikt barneskirenn for unger født i 2000 eller senere (12 år).
Startkontingent (90 kr) ved henting av startnummer.
Påmelding: minidrett.no/eli.harstad@tele2.no innen tirsdag 6. mars.
Informasjon om arrangementene: www.rennebu-il.no

Ryddesalg!
÷50%

på ALLE lagerførte dekk
God jul og Godt nytt år!

DEKKSERVICE
v/ Øyvind Kjeka
GUNNESGRENDA – tlf 411 90 680 – kjeka@start.no
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Hyttebygging -

Nissen var
en luring

næringsutvikling med mange utfordringer
Mange norske kommuner satser stort på hytteutgjestes
bygging. Det gir verdifulle ringvirkninger lokalt,
kriben
men byr også på utfordringer.

t

Hytteutbygging gir i første omgang inntekter til grunneierne.
Allerede her er det viktig at kommunen er nøye med å sikre nødvendige friareal til hytteområdene. En god løsning er å stimulere til grunneiersamarbeid i for eksempel utmarkslag. Det sikrer nødvendig areal for friluftsliv, og gjør det mulig at alle som
berøres av en utbygging gjennom å stille areal til ulike aktiviteter
får sin andel av den lokale verdiskapingen. Finner en ikke gode
løsninger på dette, skaper det lett misnøye og konflikter i lokalsamfunnet.
Varierende ringvirkninger
Lokale ringvirkninger i byggeperioden er svært varierende, da
mange grunneiere selger prosjektet til utenbygds investorer eller
hytteleverandører. Ofte følger utbyggingen vekslende konjunkturer med intensive byggeperioder som sprenger lokal kapasitet.
En bevisst holdning fra kommunen om å holde en jevn utbyggingstakt kan til en viss grad løse akkurat dette ved for eksempel
å sette et tak for antall godkjenninger pr. år.
Bruksfrekvens er avgjørende
Bruksfrekvens har avgjørende betydning for lokal verdiskaping. I en undersøkelse utført av Høgskolen i Buskerud viste det
seg at det er sammenheng mellom avstand fra bosted til hytta i
Trysil og hvor mye hytta blir brukt.. Kvaliteten på vegene er også
en medvirkende faktor. Ikke uventet betydde alpintilbudet i Trysil
mye for bruken av hytta. Over 70% mener merking og preparering av turskiløyper er viktig. Det samme ser vi når det gjelder
fotturmuligheter og merkede turstier sommerstid, mens tilgang
til jakt er mindre vesentlig.
Ressurssterke hytteeiere
I Trysil viser en undersøkelse av Novitas at hyttetryslingen er
”ressurssterk” både når det gjelder utdanning og inntekt. 32%
bruker hytta hele eller deler av sommeren og 46% i helgene sommerstid. Det siste tallet øker til 73% utover høsten. De fleste gjør
sine innkjøp av dagligvarer, vedlikehold og oppussing lokalt. 69%
anslår at de bruker mellom 200 og 500 kroner pr. døgn pr. person
lokalt. Når vi vet at gjennomsnittsbruk er sju personer pr. hytte og
hyttene brukes mer enn 60 døgn i året forstår vi at Trysils 5.700
hytter utgjør et betydelig tilskudd til lokal verdiskaping og sysselsetting. Selv om ikke hytter i Trysil og Rennebu er direkte sammenlignbare, må det være rimelig å anta at samme tendens gjelder for begge kommuner. Det er viktig å se på hytteeierne som en
ressurs for lokalsamfunnet, og arbeide for å få til en god dialog
med hytteeierforeningene. Som regel representerer hyttefolket
både kompetanse og nettverk et lokalsamfunn har god bruk for.
Store utfordringer
Men hyttebygging byr også på utfordringer. EUs vanndirektiv
slår inn så snart en passerer et visst utslippsnivå. For Trysil har
dette ført til en investering i nytt renseanlegg til 115 mill., sammen
med ny og utvidet vannforsyning til 50 mill. Selv om dette ligger
under kommunens selvkostregime, betyr det økte avgifter, både
for fastboende og hytteeiendommer knyttet til kommunens renseanlegg.

Ole Martin Norderhaug er ordfører i hyttekommunen
Trysil, gift med rennbygg og har hytte i Rennebu.
Trysil kommune har 5.700 hytter, noe som utgjør et betydelig tilskudd til lokal verdiskaping og sysselsetting.
Men det medfører også store utfordinger. I denne artikkelen deler han noen av sine erfaringer og synspunkter
på det å være en kommune som satser på hyttebygging.

Krevende helsetjenester
Med dagens lovgivning har vertskommunene et betydelig ansvar for helsetjenester. I Trysil har vi bygd ut legesenteret
to ganger i løpet av de siste 10 åra. Vi utfører også hjemmesykepleie både på hytter og hotellrom, uten at vi kan sende regninga
til bostedskommunen. Dette har vi, sammen med andre store
turistkommuner, tatt opp med myndighetene fordi det med økt
bofrekvens på hytta vil påføre turistkommunene uforutsette og
urimelige kostnader. Den nye samhandlingsreformen vil ikke
gjøre utfordringene mindre. Så langt har det ikke lykkes oss å få
endret regelverket. Jeg håper også Rennebu kommune vil delta i
dette arbeidet.
Nødvendig med god planlegging
Økt økonomisk velstand, og ønske om egen fritidsbolig, faller ofte sammen med behovet for å hente mer ut av utmarka.
Resultatet er et økende antall søknader om regulering av arealer i områder som tidligere var forbeholdt landbruksformål. For
grunneierne kan det bety inntekter og verdifull sysselsetting både
i forbindelse med utbyggingsperioden og senere ved levering av
servicetjenester til fritidseiendommene. Kommunen bør tenke
nøye igjennom hvilket nivå en ønsker for en slik utbygging, og
sikre at de som på sikt tjener på utbyggingen også er med og
bidrar til finansiering av kostnadene. Det er derfor viktig med god
planlegging.

Fjøsnissen var en vette som
passet gård og grunn, og spesielt
dyrene var nissens ansvarsområde. Han gikk under mange navn
som gardsbonde, tuftekall, tomte
og i Nordland ofte kalt godbonde.
Nissen var en godlynt og munter
kar, men likevel ikke alltid av det
koselige slaget. Lønna for godt
arbeid på gården skulle nissen ha
på julekvelden og besto av fløtegrøt, lefse og øl. Dersom han ikke
fikk den lønna han krevde kunne
han lage til skikkelig spetakkel.
Det finnes historier om rasende nisser som kastet og knuste
alle tallerkenene på kjøkkenet,
eller enda verre tok livet av en ku
på gården.
Husk å ta godt vare på nissen!
Med dette vil Rennebu
3000 sende julehilsen til alle
samarbeidspartnere og bygdafolk i Rennebu.
Er det noe dere ønsker at
prosjektet Rennebu 3000 skal
jobbe med neste år, så send
e-post eller bruk vår facebookside
Knut Ingolf Dragset		
Evy-Ann Ulfsnes
Rennebu 3000
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Rennebu Utmarksråd

er et samarbeidsorgan for kommunens
lokale utmarkslag, grunneierlag,
sameierlag, samt representanter
fra Rennebu Skogeierlag, Rennebu
Bondelag, beitelaga i Rennebu og
Rennebu Bonde- og Småbrukarlag.

Full oversikt

Nettsiden www.utmarksradet.no gir deg full oversikt over
- nyheter innenfor utmark
- laksefiske - innlandsfiske - småviltjakt - storviltjakt i Rennebu
- viktig informasjon om hvordan du går frem ved viltpåkjørsel og funn av kadaver
- informasjon om kontaktpersoner for de forskjellige lag
- aktuelle linker

Kontaktperson for side: Svein Erik Morseth - 951 30 567 - post@utmarksradet.no
Rennebunytt
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Innkjøpslag BA
en lokalbankSoknedalSoknedal
BA
–Innkjøpslag
butikken for alle

Vi har det du trenger til

d god service og
– butikken for alle
rransedyktige priser

Julebordet

Osteskrin og juleosten
kjøpt hos oss!
Osteskrin får
ogdujuleosten

får du kjøpt
hos oss!

slipper du å taste 2.1... for å komme i
med en kunderådgiver.

vi er liten kan vi tilby alle produkter og
r som storbankene tilbyr.

te mer om våre produkter og betingelser
ntakt på telf. 72430040 eller gå inn på vår
side.www.soknedal-sparebank.no

Klær for fjøs, skog og fritid. Alt i snørydningsutstyr

Klær for fjøs, skog
og fritid.
Alt i snørydningsutstyr

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

Har dere alle7288julegavene
i box?
Soknedal - Tlf 72 43 60 70 - Fax 72 43 60 71
Hvis ikke kan vi tilby to produkt som kan være en
grei gave å gi til barn/barnebarn:

par 36.000,-

Kjoler – Vidunderundertøy
gavetips
Smykker – Vesker – Gode jule

desalg!

Ryd
å ny Hyundai
Accent nå!
Start spareavtale
i fond for barnet

får du med
ekstrautstyr
Gi Barne og Undomsforsikring,Nå
fast
sum
pr år.
til en verdi av 12.000,- kroner
når du kjøper en ny Hyundai
Accent. I tillegg setter vi ned
prisen med 24.000,- kroner!

Velkommen!

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

man-tors 9-17
fre
9-19
lør
10-14

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

7288 Soknedal 72 43 00 40 – www.soknedal-sparebank.no
pris!
Tilbuds 50,-*
.9
Fra 149

Å Gartneri

Gode julegavetips!

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

tlf 72 49 50 00
7334
Storåsprodukter
Flotte
www.syrstadengbil.no

Ønsk dine kjente og kjære god jul med
blomster og julegaver fra Å Gartneri!

fra
Martnasprisvinneren
Kult 03-2005
2011, Låvely Glass

Hos oss finner du julestjerner,
dekorasjoner og buketter.
Kom innom å se våre interiørnyheter,
og bli inspirert!

Inneha
ver

gis rett

til å ha

Inneha
ver

ndle va

250,-

kroner
to

Adventstilbud
til å ha

gis rett

rer for

kroner
to hund
re femti
hos valg
fr
Renneb i utstiller på
umartn
an 2011

Utstille
ren
hos arra leverer kortet
og får kr
ngøren
av Renn
250,ebumar
tnan.
stempel

-

Kenneth

Velkommen til
hyggelig julehandel

Utstille
ren
hos arra leverer kortet
og får kr
ngøren
av Renn
250,ebumar
tnan.

Teigen

stempel

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

til å ha

Kenneth

Teigen

kroner
to

stempel

-

Inneha
ver

ndle va

250,hundre

rer for

Kenneth

gis rett

Teigen

ndle va

rer for

kroner
to hund
re femti
hos valg
fr
Renneb i utstiller på
umartn
an 2011

Utstille
ren
hos arra leverer kortet
og får kr
ngøren
av Renn
250,ebumar
tnan.
stempel

17. – 19. august 2012
www.rennebumartnan.no
Birkabygget Berkåk, tlf 72 42 77 48

til å ha

250,-

femti

Utstille
ren
hos arra leverer kortet
og får kr
ngøren
av Renn
250,ebumar
tnan.

Rennebunytt
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Inneha
ver

hos valg
fr
Renneb i utstiller på
umartn
an 2011
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ndle va

Lilla
250,-Azalea kr 49,-

femti

hos valg
fr
Renneb i utstiller på
umartn
an 2011

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

Elektronisk gavekort
med valgfritt beløp

hundre

rer for

-

Kenneth

Teigen

Åpningstider i desember
mandag-onsdag 09-17
torsdag
09-20
fredag
09-18
lørdag
09-14
lørdag 10. og 17. 09-16
søndag 18.12
14-18
mandag 19.12
09-20
tirsdag 20.12
09-20
onsdag 21.12
09-20
torsdag 22.12
09-20
lille julaften
09-18
julaften
09-12
romjula
10-13

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

Frivillige kjører ut mat
Rennebu Frivilligsentral er én av de best
drevne i landet, og på
frivilliglista står over
150 navn, og 30 av dem
er med og kjører ut mat
tre ganger i uka.

Legevakten for Rennebu
blir fra årsskiftet å finne på
Orkdal sjukehus – Legevakten
i Orkdalsregionen (LiO).
Ordningen er felles for kommunene Agdenes, Frøya,
Hemne, Hitra, Meldal, Orkdal,
Rennebu, Rindal, Skaun,
Snillfjord og Surnadal.

Tirsdag, torsdag og fredag
kjøres det ut mat til eldre som
bor hjemme. Dette er en samarbeidsordning mellom kommunen og Frivilligsentralen.
Kjøkkenet i helsesenteret lager
maten, pakker den og gjør den
klar i kontainere til de frivillige
kjørerne kommer.
13 mil kjøring
Da Rennebunytt var med
på en tur, var det 30 middagsporsjoner som skulle ut.
Alf Engen og Gerd Kjørsvik
hadde kjøreplana klar, og
etter en tur i omsorgsboligene ved helsesenteret gikk
turen rundt omkring i kommunen - fra Rønningen i
nord, til Nåverdalen i sør og til
Meldalsmerket i vest. De som
får mat på Nerskogen får den
sendt med Nerskogruta.
— Vi er heldige med været
i dag, det er lettført. Det blir
rundt 13 mil med kjøring, og
vi bruker tre og en halv til fire
timer på turen, sier Alf og Gerd
- som er enige om at det er en
trivelig og takknemlig jobb, og
at de som får besøk blir glade
når de ringer på døra.
Glad i mat
Denne dagen stod det
stekt fiskepudding med gulrot, poteter, eple- og løksalat i
tillegg til minestronesuppe på
menyen.
Ragna Engen får levert mat
alle tre dagene, men synes hun
har godt av å lage maten selv
de andre dagene. Favorittmat
er fisk, og koka torsk synes hun
er veldig godt. Fiskepudding
går også bra, men i blant synes
hun porsjonene kan bli i minste laget, for som hun sier - jeg
er glad i mat, heldigvis!
Honnør til de frivillige
Leder
ved
Rennebu
Frivilligsentral
Maj
Britt
Svorkdal Hess vil ikke kommentere vår påstand om at frivilligsentralen her er én av de
beste i landet.

Legevaktsamarbeid gir
bedre kvalitet

Legene i Rennebu Peter Melien Trojanowski, Hans Erik Røsten og John Strandheim er glad for LiO.

Alf Engen og Gerd Kjørsvik får utlevert
maten av Silje Halland på kjøkkenet i
helsesenteret.
— Det er kunsten å drive etter
behovet og mulighetene vi har. De
som gjør de frivillige jobbene gjør det
gratis, men de får kjøregodtgjørelse,
forteller Maj Britt. Men hun synes
det er artig med en jobb med så mye
positivitet, og de frivillige fortjener en
skikkelig oppmerksomhet. Derfor er
det sendt ut invitasjon til 152 frivillige
til en sammenkomst i Mjuklia før jul.
Penger har de fått fra Nordenfjeldske
bykredits stiftelse i tillegg til penger
som kom inn i forbindelse med Arne
Lundaløkks begravelse som er øremerket de frivillige. Denne tilstelningen blir en honnør til de frivillige som
hun synes er vel fortjent.
Av Dagfinn Vold

Ragna Engen får mat
hjem til seg tre dager
i uka. Her er det
Alf Engen og Gerd
Kjørsvik som kommer
med fiskepudding.

Den felles interkommunale legevakta har åpningstid alle hverdager fra kl
15.30 – 08.00 neste dag og alle helg- og
høytidsdager hele døgnet. Det blir ingen
endring i henvendelsesmøte. Det betyr at
henvendelser utenom dette tidsrommet
skal gå til ditt faste legekontor.
Dermed vil innbyggerne i Rennebu
ikke merke stor forandring. Når man
trenger legevakt, ringer man det samme
telefonnummeret som tidligere – 72 48 01
00, og får råd og veiledning fra sykepleier
på LiO. Slik har det allerede vært i mange
år. For noen vil dette medføre lengre reisevei til legevakt. Nå går veien imidlertid
direkte til sykehuset, slik at veien til hjelpa blir kortere når det er nødvendig med
sykehusinnleggelse.
Randi Eriksen pakker maten i porsjonsbokser.

Legene i Rennebu støtter denne
nye legevaktordninga, og er glad for at
Rennebu blir en del av LiO.
— I lang tid har legevakt utenfor kontortid vært en nedprioritert del av medisinen. Innlemming i LiO ser vi på som
en oppgradering av slik helsehjelp til et
tidsriktig nivå. Nå slår vi oss sammen
med likesinnede kommuner med vilje
til å prioritere medisinsk faglighet i et
fremtidsrettet samarbeid, sier legene i
Rennebu Peter Melien Trojanowski, Hans
Erik Røsten og John Strandheim.
— LiO er en robust organisasjon
med økonomisk og administrativ styrke
til å sikre medisinsk faglighet på riktig nivå. Pasientene vil møte flere hjelpende hender, og hele apparatet rundt
legevaktslegen vil gjøre det lettere å gi
pasienten optimal hjelp. Pasientene blir i
alle ledd møtt med høyere kompetanse.
Legevakten i LiO er utstyrsmessig bedre
rustet, og skulle det være påkrevd med
hjelp fra spesialhelsetjenesten, så finnes
den på naborommet, sier legene.
Legene understreker at det er andre
oppgaver som løses ved legevakten
enn på andre legebesøk hos fastlegen.
Legevakten skal være en beredskapstjeneste for akutt sykdom som må vurderes
før neste arbeidsdag. Det oppfordres derfor til i størst mulig grad å kontakte lege
på dagtid. Dette vil ikke være noe stort
problem, da rennbyggen ikke har tradisjon for å oppsøke legevakt i utrengsmål.
Av Dagfinn Vold

Rennebunytt
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Vil med dette ønske
nye og eksisterende kunder
en riktig GOD JUL og et GODT NYTTÅR!
Torstein Engen, Telefon: 944 87 876
www.rennebu-grus.no

Kontor til leie!
Vaskeoppdrag!
Vi søker noen som kan ta vaskeoppdrag for oss.
Kontakt Bygdasenteret v/ Torgun Fladby tlf 72 42 77 05

Vi ønsker alle

God Jul og
Godt Nyttår
ennebu
snekkeri

A
S

Voll, 7393 Rennebu
Tlf 72 42 67 30
www.rennebusnekkeri.no
post@rennebusnekkeri.no

Juleinnkjøp
gjør du i vår nye og større butikk
i Aunasenteret

Swingin
g

Orkdal

julekons

ert

Storban

d

med g
Trillinge
ne Herb jester
org, T
Astrid Sm urid og Oddfrid
eplass
Maj Britt
Svorkda
l Hess

Søndag 1
8.
Serverin des. kl 20:00 i In
g av gløg
nset kirk
g og jule
e
Forhånd
kaker fra .
ssalg: Sp
k
ir
l 19:30.
en og M
Voksne :
en
150,- B
arn 6-16 ighetskontoret.
år : 50,kr
Annonsen er betalt av Meldal Sparebank

Kraftverkene
i Orkla

ønsker våre forbindelser
en riktig God Jul og
et Godt Nytt År
Med vennlig hilsen
Kraftverkene i Orkla

Logg inn på vår julekalender på
Facebook og vinn masse fine premier!

Oppdal, Aunasenteret, tlf 72 42 16 37
26

Rennebunytt

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

MOT på Oppdal
Tirsdag 6. desember kl 19.00 – 21.00

MOT og SpareBank 1 SMN inviterer til en
spennende MOT-kveld på Kulturhuset i Oppdal.
•
•
•
•
•

Din transportør

Atle Vårvik, tidligere skøyteløper og grunnlegger av MOT,
vil fortelle om verdiene til MOT
Bandet Perfect Skin med Vegard Trenmo Ring
Danseren Erlend Rolvsjord fra Oppdal, vinner av TÆL-stipend 2011
Alexandru Gros Grindvoll fra Rennebu
(youtube.com/user/ChannelAlexandru)
Spennende innslag som snart presenteres på Facebook. Følg med!

Arrangementet er åpent for alle og passer spesielt deg som går på
ungdomsskole eller videregående skole. Inviter gjerne dine venner
– arrangementet er gratis.

ønsker alle
ei god jul og
et godt nytt år!

Meld deg gjerne på via

on.fb.me/motoppdal
og trykk deltar på
Facebook-arrangementet

smn.no

Graving – Planering – Transport sommer/vinter
Betongarbeid – Vann/avløp – Uteplasser – Liftutleie

Velkommen til

førjulsmarked

J. O. Vognild
Lyngstad, Nerskogen, 7393 Rennebu
tlf 72 42 64 21 – mob 416 54 516 – john.ovogn@loqal.no

10. og 17. desember fra kl 10.00
Salg av juletrær, kornband og mosekranser.
Vi serverer varm gløgg og pepperkaker.

På tide å sjekke pipa?

Inne i butikken er det mange
flotte julegavetips.

Vi hjelper deg gjerne med sjekk
av pipa og ett uforpliktende
tilbud. Les gjerne mer om de
forskjellige rehabiliteringsmetodene på www.schiedel.no

Kom gjerne innom!
Åpningstider

Tlf: 72 43 20 20
Mail: post@storenblikk.no

K.Holm

STØREN BLIKK AS

mandag - torsdag 10.00-16.00
fredag 10.00-20.00 – lørdag 10.00-14.00

Schiedel – europas største produsent av piper.

Rennebunytt
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MS 181 C-BE

Easy

Start

2490,Før: 2990,-

:: 1,3 kW/1,8 hk :: 4,3 kg* :: 30 cm sverd ::
*Tom tank, uten sverd og kjede

“TV2 hjelper deg”
sept. 2010

Hold varmen i jula.
Ideel til å sage ved med!
Fjærlett proffsag
MS 201

Lett proffsag
MS 241 C-M

:: 30 cm sverd ::

:: 35 cm sverd ::

*Tom tank, uten sverd og kjede

*Tom tank, uten sverd og kjede

:: 1,8 kW/2,4 hk :: 3,9 kg*

5990,-

:: 2,2 kW/3,0 hk :: 4,7 kg*

4490,Før: 4990,-

God jul!
BERKÅK

Postmyrveien 22
7391 Rennebu
Tlf 72 42 82 80
7-16. Fre 7-18. Lør 9-14
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Fakkeltog for lensmannskontor i Rennebu
For første gang i historien gikk folk i Rennebu i
demonstrasjonstog. Ordfører Ola T. Lånke sa i sin
appell at det er et sterkt tegn på styrke i lokalsamfunnet å protestere når viktige verdier er trua.
Vel 200 personer hadde
møtt opp på torget på Berkåk
for å gå i fakkeltog langs E6
mot trusselen om å legge ned
det lokale lensmannskontoret.
Engasjementet og kampviljen
var stor blant de fremmøtte, og
i toget var det bare én parole Vi krever: Fortsatt lensmann/
politi i Rennebu.
Imponert over oppmøtet
— Jeg er mektig imponert
over oppmøte. Det er tydelig
en sak som samler hele kommunen, for det har møtt opp
folk fra alle grender, sa én
av initiativtagerne, Arne Per
Bjerkås. Lensmannsbetjentene
ved kontoret på Berkåk møtte
også opp, sammen med to
gamle lensmannskolleger fra
Oppdal.
Appell av ordføreren
Før toget satte seg i bevegelse, holdt ordfører Ola T.
Lånke appell, og han sa innledningsvis at det sikkert er
mange argumenter for å omorganisere politidistriktet. Men
det som er viktig for Rennebu
er at den operative politienheten i kommunen vil forsvinne.
— Nærpolitiet er for oss veldig
viktig. De kjenner lokalsamfunnet ut og inn, og observerer raskt når noe er i ferd med
å skje. Vi vil kjempe for å ha
trygghet i nærmiljøet vårt, og
det oppnår vi best med å ha et
nærpoliti. Derfor aksjonerer vi
her i kveld, sa Ola T. Lånke –
som ikke ville være med på at
saken er tapt.

Rennebu ungdomsråd
Lånke siterte også fra et
vedtak gjort i Rennebu ungdomsråd. — Det gir en ekstra
trygghet at politiet er personer
med andre roller i lokalsamfunnet utover det å være politi.
Lokale politifolk kjenner lokalmiljøet og personene slik at de
lettere kan dra riktige slutninger og utøve riktig skjønn. Det
er lite kriminalitet i Rennebu,
og det mener Rennebu ungdomsråd i stor grad skyldes at
det finnes et lokalt politikontor. Dessuten er det flaut å bli
tatt av noen du kjenner!
Vedtak i kommunestyret
Etter fakkeltoget hadde
kommunestyret i Rennebu
møte der de vedtok å understreke betydningen av politinærvær i lokalsamfunnet
for
kriminalitetsbekjempelse og samfunnsberedskap.
Kommunestyret ba ordfører
og rådmann jobbe lokalt opp
mot de andre kommunene i
regionen og sentralt mot justisdepartementet når det gjelder beredskap og tjenestesteder i region 3 (Røros, Holtålen,
Midtre Gauldal, Rennebu og
Oppdal).

Ordfører Ola T. Lånke holder appell på Torget før fakkeltoget.

Refleksvester sponset
av Rennebu kommune måtte til når
fakkeltoget skulle gå
langs trafikkfarlige
E6. Ann Mari Odden,
Gunn Elin Nyhus,
Kristbjørg Fossum og
Turid Skamfer gjør seg
klare for fakkeltog.

Av Dagfinn Vold

Kjenner du desse orda?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Dialektord
ferhåggå
ensjlestom
for-pun
grøtpinne
hesp
hæljabrætt
hoks
hukkulsko
hælk
hemfus
vu
kåre

Alternativ A
ha lyst på
på ein fot
leggje
mat attåt graut
skjellsord
skeiv stabel
sotlag
utan sokkar i skoene
kul
nisse
utsyn
spon

Alternativ B
krydderhage
med berre ein sko
småete før måltid
barselmat
del av hestegreie
søndagsarbeid
forstand
sko utan hæl
kjelke
heimekjær
materiale
vente

Alternativ C
øydeleggje
for berre ein ting
ramle nedunder
sleiv
metallkrok
søndagsmat
hogge ved
hakeslepp
hålke
mistrivnad
brensel
lengdemål

DIALEK
TKONKU
RRANS
E
Riktig svar på Dialekt-konkurransen i RNs
høstnummer:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Bonashar
Fli-te
Glæks
Trøkkert
Enfær
Beje
Gånnå
Fermån
Mill
Bløkt
Jupstål
Gått

b: hard med reiskap
c: skitne til
b: felle
c: handtak
a: krydder
b: gje opp
a: rense
a: forsett
c: matrett
c: blinke
c: djupt rom på låven
b: åpning

Har du samstundes lyst på å kunne vinne premiar?
Da kan du finne dei rette forklaringane og sende dei i brev til
Rennebunytt c/o Mediaproifl as, Berkåk, 7391 Rennebu,
eller e-post til dagfinn@mediaprofil.no
- innen 11. januar.

Dei fem først uttrekne av dei med flest rette svar får Flax-lodd.
Riktig svar kan du lese i RNs påskenummer.

Vinnere - som hver får et Flax-lodd i posten:
Oline Sundset Rønning, Trondheim
Gerd Sommervold, Soknedal
Ragnhild Voll Stokkli, Rennebu
Ingeborg Håve, Hegra
Odd E Resell, Tynset

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

Tradisjonell handlaft
Hellaft/Stavlaft
Tilbygg,
restaurering etc

www.torslaft.no
Ønsker alle våre forbindelser og samarbeidspartnere

God Jul og Godt Nyttår!

Vi lager byggesøknader!

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

Bygg varige verdier
Brønnboring – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service
Rørlegger og avd.lager ved Mærk bru
Oddvar Lien: 901 64 232

Edvin Eide: 950 34 056

Krokbekken, 7398 Rennebu. edvin.eide@oppdal.com

Nerskoglaft as

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

30
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Tomter med fin
beliggenhet på
Nerskogen
Stavlaft
Bindingsverk

Vi ønsker alle våre
forbindelser
ei god jul og
ett godt nytt år

RNs Jule-X

Navn:					Adresse:
Send kryssordet til Rennebu Nytt, c/o Mediaprofil as, Berkåk 7391 Rennebu innen 11. januar 2012.
Tre med riktig løsning får tilsendt Rennebu kommune-pins og Flax-lodd.
Vinnerne blir offentliggjort i neste hyttedistribusjon - påskenummeret 2012.
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6. desember fra kl. 17- 20 i Birkabygget

med Birka og månedens
håndverker, norsk-russiske
Leth Design - glasskunst
Kl. 17.00 Birkas salgsutstilling åpner. Spennende
produkter fra over 100 håndverkere fra hele landet.
- Salg av varer fra månedens håndverker
Leth Design og lokale produsenter.
- Håndverksglede ved Rennebu Husflidslag.
Barna får lage egne julegaver med kyndig hjelp,
i lokalene til SpareBank 1 SMN.
- Kafé med salg av førjulsuppe og kaker fra
Soknedal bakeri i Frivillighuset.
- Musikalske innslag ved kulturskolen.
- Alle som kommer deltar i gratis lotteri.
Kl.18.00 Presentasjon og intervju av månedens
håndverker Elena Leth-Olsen i Birkabygget.

Åpningstider
for julehelgen
Julaften: 9 – 13
1. og 2. juledag: Stengt
3. juledag – 6. juledag: 9 – 20
Nyttårsaften: 9 – 13
1. nyttårsdag: 10 – 22

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

Kl.19.00
Åpning av fotoutstillingen ”Rennebu gjennom mine
øyne” ved Rennebu 3000. Premiering av vinnerne
ved ordfører Ola T. Lånke i Frivillighuset.
Kl.19.10
Dette er Birka - presentasjon ved Daglig leder
Kenneth Teigen i Frivillighuset - åpent for alle.
Kl.19.30
Minikonsert ved Rennebu Mannskor i Birkabygget,
og trekning av gratislotteriet.

Hjertelig velkommen til Førjulskveld!

C0M100Y60K52

Bruktbilsalg
Merke
Årsmod/regår Motor
VW Caddy
2004
1,9 Tdi
Toyota Hi Ace 4x4
2009 D-4D
Toyota Hi Ace 4x4
2001
D-4D
Mitsubishi L200
2000
2,5 Tdi
Ford Mondeo stv
2001
25,0 Tdi
Mitsubishi L200
2006
2,5 Tdi
Valtra 6750 laster
2003		
Nissan King
1999
2,5 Tdi
Peugeot Partner
2008
D 90 HK
Mitsubishi Outlander
2007
2,0 Tdi
Valtra N111 Q 55 Laster
2009
4x4
Valtra M120 Q55 Laster
2005
4x4
John Deere 6330 Q 45
2010
4x4
Suzuki XL 7
2006
2,0 TDI
John Deere 1950
1991
4x4
VW Caravelle, 8 Seter
2004
2,5 tdi
Peugeot 406 Stv
2000
2,0 Hdi
Volvo V 70
2003
D5
Toyota Hi Lux
2007
D-4D
VW Caravelle, 8 seter
2004
2,5 TDI
MB S 200 cdi Stv
2004
Cdi
Toyota Hi Lux
1998
2,4 D
MB 230
1997
2,3
Mazda 6 stv
2006
2,0 TD
Peugeot 406
1997 stv 1,9 td

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

KM
150000
69000
180000
250000
109000
59000
3000 t
350000
69000
109000
3000 T
2880 T
800 T
85000
6000 T
155000
172000
159000
170000
140000
212000
210000
229000
179000
245000

Salgspris
65000
212000
89000
105000
95000
195000
305000
59000
115000
265000
390000
325000
465000
159000
95000
289000
65000
165000
165000
285000
125000
85000
49000
95000
35000

Vi ønsker alle våre kunder en riktig God Jul og Godt Nyttår
Salgsutstilling åpen: Hverdager 10.00 -15.00 t.o.m. 22.12
Tlf: 72 42 52 00 www.birka.no - www.facebook.com/birkafb
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Flyttet hjem til Gunnesgrenda
I sommer tok Elin Gunnes med seg familien og
flyttet hjem igjen til Gunnesgrenda. – Vi har vel
lenge diskutert dette som en langsiktig plan, men
da jeg fikk tilbud om en stilling ved Voll skole,
ble det fart i flytteplanene, forteller Elin.
Foreløpig leier familien hus
på gården hos Erling Magnar
Kvam, men målet er etter
hvert å kunne bygge sitt eget
hus i Gunnesgrenda.
Utdannet førskolelærer
Elin er utdannet førskolelærer, og har tidligere arbeidet i barnehage. Nå er hun
kontaktlærer for 1. klasse på
Voll skole, noe hun trives godt
med. – Jeg har ikke arbeidet
i skolen før, men syns det er
spennende med nye utfordringer, sier hun. Samboer
Kai Henning Slåsletten jobber
som langtransportsjåfør, og er
hjemme bare i helgene. – Med
tre små gutter var det også en
av grunnene til at jeg ønsket å
flytte nærmere min familie, for
det er både praktisk og trivelig
å kunne få litt ekstra hjelp midt
i uka også, smiler Elin.
Kjører bobleplast
Det er de tre guttene som
tar imot når Rennebunytt
kommer på besøk, og undertegnede får umiddelbart en
grundig innføring i ulike finesser og detaljer som fins på pappas trailer. – Det er en SCANIA
V8, og 8-tallet står inni en V,
kan eldstemann Espen André
fortelle. Når journalisten ikke
umiddelbart skjønner hva vi
egentlig snakker om her, blir

han nødt til å ta fram blyanten
og gå litt grundigere til verks.
Etter hvert blir både plassering
av spoiler på tak og hjulsystemer mer klart, selv for en journalist med litt under middels
kunnskaper om biler generelt,
og trailere spesielt... Sindre
på 4 år vil også bidra med litt
informasjon, og han både tegner og forteller at det er bobleplast pappa kjører i traileren.
Minstemann Runar er 2 år,
og har utvilsomt mye verdifull informasjon på lager. Når
dette formidles i stort tempo,
med smokk i munnen, er det
nok en del viktige poeng som
går undertegnede hus forbi...
En toåring blir imidlertid ikke
satt ut av spill av den grunn, så
da kommer lekebilene fram på
bordet for å visualisere nødvendige fakta.
Mer enn gode venner...?
Espen André har begynt i
tredje klasse på Voll skole, og
er rask med å fortelle at det
faktisk er en del plagsomme
jenter på skolen. Litt for rask
kanskje, for lillebror Sindre
bidrar umiddelbart med en
korreksjon på dette området, og det kommer snart for
en dag at storebror har hatt
opptil flere kjærester i løpet
av høsten. Dette gjelder ikke
bare storebror forstår vi etter

Elin Gunnes med Sindre og Runar på fanget, og med Espen André bak.
Mannen Kai Henning Slåsletten var ute på arbeid da RN var på besøk.
hvert, også i barnehagen fins
det mange attraktive damer! –
Guttene har funnet seg godt
tilrette ja, smiler Elin, og selv
om det naturligvis har vært
en stor overgang for oss alle,
er vi innstilt på å trives her.
Med tanke på den litt dys-

tre
befolkningsstatistikken
som nylig ble lagt fram for
Rennebu, er det i alle fall ingen
tvil om at det er kjærkomment
med barnefamilier som flytter
tilbake. Flere unger i skole og
barnehage og lys i tomme hus
er noe vi alle ønsker for bygda

vår. Så er det bare å krysse fingrene og håpe at enda flere
kommer, og at drømmen om
eget hus i Gunnesgrenda snart
kan bli en realitet for familien
Gunnes / Slåsletten.
Av Mona Schjølset

Nytt friluftslivskart for Rennebu
Enhet for landbruk og miljø har begynt å jobbe med en
revisjon av kommunens friluftslivskart. Eksisterende kart
er fra 1996 og det er på tide
med en oppdatering. Denne
gangen ønsker vi å prøve å
lage et kart med en litt lavere
målestokk for å fram flere
detaljer i kartet.
Mål
Målet med kartet er at det
skal vise hvor i kommunen det
er gode muligheter for utøvelse av friluftsliv enten til fots,
med ski, på sykkel eller med
hest. Kartet skal være så detaljert at det er til hjelp for å orientere seg ute i terrenget.
Hva vil vi ha hjelp til?
Vi trenger hjelp til å komme
med forslag på hva som skal
vises i kartet. I tillegg til stier
og skiløyper som dere kjenner
til bør kartet kanskje vise:
• Utkikkspunkt
• Parkeringsplasser
• Åpne hytter
• Gapahuker
• Kulturminner
• Turer spesielt egnet for
mennesker med nedsatt
funksjonsevne

Vi har bedt idrettslagene og
grunneierlagene samt diverse
andre aktører og interesseorganisasjoner om å bidra med
informasjon. Vi ønsker også
bidrag fra hytteforeninger.
Enkelt sagt så er alle velkomne
til å ta kontakt med oss!
I forbindelse med arbeidet
med friluftslivskartet ønsker vi
også å stimulere til tiltak som
gir gode friluftslivsområder.
For å bidra til dette har kommunen to tilskuddsordninger:
Kommunal tilskuddsordning for skilting og merking
av turløyper
Kommunen har opprettet en tilskuddsordning som
skal fremme skilting av turløyper og andre aktivitetstilbud
i naturen. Fondet bestyres av
enhet for landbruk og miljø
etter følgende retningslinjer:
• skilt som settes opp skal
være produsert etter gjeldende
utgave av håndboka ”Skilting
og gradering av turløyper og
andre aktivitetstilbud i naturen” utgitt av Innovativ fjellturisme
• det må fremgå av søknad
om støtte hvem som er ansvar-

lig for de ulike aktivitetstilbudene som skiltes
• det må foreligge en avtale
mellom den ansvarlige og den/
de grunneierne det angår.
Tilskuddsordning tilknyttet
landbrukseiendommer
Kommunen får tildelt statlige midler for å gi tilskudd til
spesielle miljøtiltak i jordbruket. Et av områdene det gis
tilskudd til er ”Tilgjengelighet
og opplevelseskvalitet.” Dette
er tiltak for å bedre adkomst,
opplevelser og ferdsel til fots
i kulturlandskapet. Et sammenhengende sti og turveinett
kan knytte sammen gårds- og
driftsveier og linjedrag i landskapet og bidra til å opprettholde et sammenhengende
kulturlandskap. Tilskudd kan
gis til:
• Nyanlegg og utbedring av
eksisterende sti- og turveinett
• Omlegging av sti utenom
gårdstun
• Praktisk arbeid som
omfatter rydding, fjerning av
overflatevann, grøfting, oppsetting og vedlikehold av gjerder, grind, gjerdeklyv og bro,
merking og enkel informasjon.
For begge disse tilskudds-

Utkikk fra Skruun ovenfor Voll - mot Grindal og Resfjellet.
ordningene er det egne søknadsskjema som finnes på
kommunens
hjemmesider.
Skjemaene kan også fås ved
henvendelse til oss.
Vi vil gjerne ha et bredt og
godt faglig utgangspunkt for
å lage et friluftslivskart, og har
derfor invitert noen sentrale
organisasjoner og personer til
å bli med i en arbeidsgruppe.
Disse er Barnas Naturverden,
Mediaprofil, Enhet for kultur
og fritid i kommunen, Rennebu
idrettslag, Nerskogsprosjektet,

Innset Idrettslag, og Norges
Handikapforbund Rennebu.
Vi har i tillegg engasjert
Plankontoret til å bistå oss
med det karttekniske arbeidet.
Første møte i arbeidsgruppa er
30. november.
Vi håper at vi i løpet av vinteren skal klare å få på plass
et godt friluftslivskart som blir
til nytte for både store og små,
sommer som vinter!
Av Kjetil Værnes
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Oversikt over leiekjørere snøscooter
for vintersesongen 2011/2012
Motorferdsel i utmark – bruk av leiekjørere snøscooter.

Bestemmelsen om leiekjøring er en sentral bestemmelse i
motorferdselloven. Det er fra sentrale miljøvernmyndigheter
Grindal
et ønske at ved motorferdsel i utmark skal
SONE 2
leiekjørere i størst mulig utstrekning benyttes.
SONE 5
Nerskogen Ilfjell-området
For å redusere kjøringen, bør nødvendig
Grindal SONE 3
transport med snøscooter i størst mulig
Furusjøen- Voll
utstrekning skje som leiekjøring.
Hestvatnet
E6

en

Orkla

Pga ledersituasjonen i Rennebu Bondelag innkalles
det til ekstraordinært årsmøte som holdes
12. desember 2011 kl 20.00 i Hallandstuggu på
Berkåk
Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet
3. Valg av to til å underskrive møteprotokollen
4. Valg av leder
5. Valg av utsending til fylkesårsmøte
Enkel servering. Velkommen ☺
Styret i Rennebu Bondelag

an

as
jø

Berkåk

Gr

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

SONE 1
Trollheimen
landskapsvernområde

Innkalling til
ekstraordinært årsmøte
i Rennebu Bondelag

SONE 4
Stor-Ramsfjellområdet

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

Orkla

SONE 6
Berkåk - Innset østområdene
Orkla

SONE 8
Forollhogna
nasjonalpark

Uvs Bygg

ledig for oppdrag.
Små og store snekkeroppdrag.
Tore Uvsløkk tlf 907 63 813

rv 3

SONE 7
Innset vest Innerdalen

Motorferdsel i utmark:

FOR LEIEKJØRING I RENNEBU KOMMUNE 2009-2014
Ved spørsmål kan Rennebu kommune,SONER
Enhet for
landbruk og miljø kontaktes på tlf 72 42 81 00

Formannskapets budsjettforslag
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

34

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

Soner
4,6,7
2,3,4
6
6,7,8
1,2,3,4,5
4
6,8

Ramlo, 7393 Rennebu
Berkåk, 7391 Rennebu
Nerskogen, 7393 Rennebu
Innset, 7398 Rennebu
Grindal, 7393 Rennebu
Stamnan, 7392 Rennebu
Ulsberg, 7398 Rennebu
Gorset, 7393 Rennebu
Innset, 7398 Rennebu
Nerskogen, 7393 Rennebu
Ulsberg, 7398 Rennebu
Nerskogen, 7393 Rennebu
Grindal, 7393 Rennebu
Grindal, 7393 Rennebu
Stamnan, 7392 Rennebu
Berkåk, 7391 Rennebu
Ulsberg, 7398 Rennebu
Ulsberg, 7398 Rennebu
Innset, 7398 Rennebu
Gisnadalen, 7397 Rennebu
Ulsberg, 7398 Rennebu
Grindal, 7393 Rennebu
Nordskogen, 7391 Rennebu
Stamnan, 7392 Rennebu
Gisnadalen, 7397 Rennebu
Voll, 7393 Rennebu
Grindal, 7393 Rennebu
Berkåksmoen, 7391 Rennebu
Grindal, 7393 Rennebu
Grindal, 7393 Rennebu
Stamnan, 7393 Rennebu
Grindal, 7393 Rennebu
Gisnås/Ulsberg 7397 Rennebu
Grindal, 7393 Rennebu
Berkåk, 7391 Rennebu
Grindal, 7393 Rennebu
Grindal, 7393 Rennebu
Grindal, 7393 Rennebu

1,2,3,4,5
6
1,2
6,8
3
1,2,3,4,5
4
5
7
1,2,4
6,8
1,2
1,2,3,5
1,2,3
1,2,3,4
6
6,7
6
6,7
4
6
1,2
6
1,2,4
4
1,5
5
6,8
1,2,3,4,5
1,2,3
1,2,3,4
2,5
4
1,2
6
1,2
1,2
2,3,4

Formannskapets forslag til budsjett for 2012
og forslag til nye gebyrregulativer legges ut
til offentlig ettersyn ved Servicetorget og
biblioteket på Berkåk fra torsdag 1. desember
2011. Kommunestyret behandler sakene i
møte den 15. desember.
- Rådmannen

Juletrim

På grunn av julen vil det være redusert aktivitet i Rennebuhallen. Vi vil likevel gi et
tilbud om åpent Trimrom mellom kl 08.00 og
kl 15.00 i romjula. Det vil i praksis si den 27.
28. 29. og 30. desember.
- Kulturkontoret

Bompenger på private veier

Innkreving av bompenger på private veier
reguleres av veilovens §56.
All innkreving av bompenger og regulering
av størrelse på avgifta skal omsøkes og godkjennes av kommunen.
Dette gjelder også særskilt avgift for brøytede
veier i perioder av vinteren.
Henvendelser angående temaet kan rettes til
enhet for landbruk og miljø, tlf 72 42 81 41.

Båndtvang

Den generelle båndtvangen i Norge er fra 1.
april til 20. august. I Rennebu er det i tillegg
vedtatt en lokal forskrift om båndtvang.
Vi vil særlig minne om at det er båndtvang:
- hele året på og ved idrettsanleggene i
Rennebu
- i områder der sau, storfe og hest beiter i
tida fra 21. august - 31. oktober
Båndtvangen gjelder ikke for gjeterhunder,
ettersøkshunder, hunder som benyttes i reindrift eller hunder som brukes til jakt.
Hele forskriften finnes på www.lovdata.no
Henvendelser angående temaet kan rettes til
enhet for landbruk og miljø, tlf. 72 42 81 41.

kunngjøringer
I et forsøk på å rekruttere nye hel- og deltidsavløsere arrangerer vi

AVLØSERKURS
for nybegynnere

Er du interessert, har du sjansen nå!
			
I Oppdal og Rennebu arrangeres det avløserkurs for alle interesserte. Oppstart medio februar.
Det blir 21 teoritimer fordelt på 7 kvelder. I tillegg er det lagt opp til 5 obligatoriske fjøsstell hos
praksisvert (du kan selv velge praksisvert, eller vi hjelper deg).

Kurset er gratis.
Følgende tema tas opp: Foring - melking og hygiene - helse og fruktbarhet – helse, miljø og
sikkerhet. Gjelder både for ku og sau. I tillegg blir det informasjon om skogbruk og pelsdyr.
Påmelding senest 2. februar, og helst på e-post.
Rennebu avløserlag – tlf 72 42 77 22 e-post; rennebu.avloserlag@n-lt.no
Oppdal avløserlag tlf 72 42 20 12 e-post; oppdal.avloserlag@n-lt.no			
Arr: Rennebu og Oppdal avløserlag, landbruksforvaltningen i Oppdal kommune og Rennebu kommune

Kontorlokaler ledig i ”næringshåggån”, Berkåk

Velkommen te

FIRRIJULSÅPENT

på Voll skole lørdag 10. desember kl 11.00 – 15.00
Det blir salg av julebakst, julekort og andre nyttige ting.
Både elevene og andre selger varer du trenger til jul.
Elevene inviterer publikum med på aktiviteter i juleverksted
inne på skolen, og det blir skolekor og juletregang ute på
skoleplassen ca kl 14.15.
I tillegg blir det salg av risengrynsgrøt, kaffe og kaker,
gløgg og pepperkaker.
Vel møtt til julestemning på Voll
Arr: FAU Voll skole og Voll grendalag

Husk LHL`s juletreff

i samfunnshuset fredag 9. desember kl 19.30.
God julemat fra Stensås, Rennebu Songkor kommer,
Kåre, Steinar og Rolf Erik spiller til allsangen og til dans.
Åresalg.
Inngang kr 200,- for medlemmer og kr 250 for ikke-medlemmer.
Meld deg på til
Oddmund Haugen tlf 994 95 005 innen 2. desember.
Styret

Rennebu Eiendom AS, Postmyrvn 19, tlf 952 26 466

2. søndag i advent møtes vi på Herremsætra
Vi tenner to lys kl 12. Velkommen!
Voll grendalag

God jul og godt nytt år ønskes alle kjente.
Hilsen Jenny og Martin Kosberg

Sykepleier - 100% fast stilling

Enhet for Hjemmebasert pleie og omsorg,
hjemmesykepleien har ledig 100% fast
stilling som sykepleier med tiltredelse så
snart som mulig.
Flere opplysninger se nedenfor.

Sykepleier - 80% stilling - vikariat

Enhet for Hjemmebasert pleie og omsorg
og Institusjonsbasert pleie og omsorg
søker sykepleier i vikariat i perioden .
Stillingen må påregne å ta ubesatte vakter
i tillegg til planlagte pleie og omsorgsoppgaver innenfor en turnus på begge
enhetene.
Vikariatet varer fra 01.01. 2012 og til
31.12. 2012
Hovedarbeidsområder:
• Sykepleiefaglige oppgaver, pleie og
omsorgsoppgaver
• Andre relevante oppgaver tilknyttet
hjemmetjenesten og institusjon
Ønskede kvalifikasjoner:
• Autorisasjon som sykepleier
• Er fleksibel, kreativ og kunne bidra til
et godt arbeidsmiljø
• Stillingen forutsetter førerkort kl. B
• Personlig egnethet vil bli vektlagt

Hjemmehjelp - 60 % fast stilling

I tillegg søker vi kontakt med personer som
ønsker å være tilkallingshjelp/vikar i hjemmehjelpstjenesten.
Hjemmehjelpstjenesten består i dag av
totalt 5,1 stilling-er. Stillingen er for tiden
organisert under hjemmebasert pleie og
omsorg, med base i Rennebu Helsesenter.
Hovedarbeidsområder:
• Praktisk bistand i hjemmet
• Andre relevante oppgaver tilknyttet enhet
for hjemmebasert pleie og omsorg
Ønskede kvalifikasjoner:
• Helsefaglig utdanning. Ufaglærte kan
også søke
• Stillingen forutsetter bruk av egen bil som
godtgjøres iht. regulativet
• Personlig egnethet vil bli vektlagt
Rennebus nøkkelverdier er styrende for
organisasjonen.
Vi tilbyr:
• Fast arbeidstid
• Lønn etter kommunens regulativ/god
pensjonsorning
• Et godt arbeidsmiljø

Rennebus nøkkelverdier er styrende for
organisasjonen.

For nærmere opplysninger, kontakt
hjemmehjelpskoordinator Mildri Flå
Gjersvold tlf 72 40 25 05.

Vi tilbyr:
• Arbeid i forhold til oppsatt turnus
(rundturnus)
• Lønn etter kommunens regulativ
• Pensjons og forsikringsordninger
• Et godt arbeidsmiljø

For alle stillinger gjelder:
Det kan kun søkes på stillingen gjennom
elektronisk søknadsskjema på www.rennebu.kommune.no under ”Stilling ledig”
– ”Rennebu kommune” – ”Selvbetjening”
innen 15. desember 2011.

For nærmere opplysninger,
kontakt nestleder HPO,
Wenche Teigen tlf 72 40 25 25 eller
Mildri F. Gjersvold. tlf 72 40 25 05

Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt.
spørsmål om søknadsskjema, tlf. 72 42 81
00 eller postmottak@rennebu.kommune.no
Søkerlisten kan bli offentliggjort jmf.
Offentlighetsloven § 25.
- Rådmannen

Rennebu Pensjonistforening arrangerer

Julebord for alle over 70 år
17. desember kl 13 i Samfunnshuset.
Påmelding innen 10. desember til
Turid tlf 72 42 66 47/992 25 857

Vi synger og spiller julen inn
i Berkåk samfunnshus fredag 16. des kl 19.30
Rennebu Skolekorps - Rennebu Songkor
Rennebu Mannskor - Elever fra kulturskolen
Julehilsen fra Herborg Skorpe Skjolden
Servering av pepperkaker, gløgg og saft.
Inngang kr 150, Barn tom 16 år gratis
Arr Rennebu Mannskor

Julebasar
i Rennebuhallen 2. des kl 18.00
Åresalg, tombola og hovedlotteri
Salg av kaffe, brus og kaker
Underholdning av
Rennebu skolekorps
Aspiranter og juniorer
Rennebu Mannskor
Mjuken BigBand

Hjertelig velkommen!

Rennebunytt
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Kranseloftet på Skjervom
I andreetasje i mastu på Sægard Skjerve (Hoset)
på Stamnan er det hektisk aktivitet med kransebinding fra midten av november til midten av
desember.
Ragnhild Hoseth og Tore Uvsløkk har sitt eget juleverksted
oppe på mastu. Der foregår det binding av dørkranser og gravkranser i stor målestokk, og målet er nærmere 200 dørkranser og
100 gravkranser.
Henter fra naturen
— Vi henter med oss kongler og forskjellig når vi går på turer
i skog og mark gjennom hele året, forteller Ragnhild og Tore.
Kongler går det spesielt mye av, og de har lager både av gran- og
furukongler. Noen av konglene får nytt liv gjennom litt bearbeiding, og blir seende ut som de vakreste blomster.
Granbaret er edelgran fra Kari Hanna Gunnes, og Tore kan
fortelle at når edelgrana har fått to døgn med frost på seg så står
den seg fin imponerende lenge. Reinlaven som brukes i gravkransene kommer fra Alvdal, der kona til Tores bror kommer fra.
Det er også hun som har bragt med seg tradisjonen med kransebindinga.
— Ingen krans blir lik en annen. Vi koser oss med arbeidet
vårt, og hver krans lever sitt eget liv og blir til underveis, sier
Ragnhild.
Fjerde året med produksjon
De har tidligere solgt mest av kransene rundt omkring, og
de har vært både til Sykkulven, på Østlandet og på Røros. I år
har de bestemt seg for å satse mer i Rennebu, og vil være ved
Bygdasenteret på de to førjulsdagene der og på Torget under
Birkas førjulskveld den 6. desember.
— Vi har laget oss en spesialhenger som vi bruker som
utsalgssted, og da har vi i tillegg til kransene med oss blant annet
kornband, sopelimer og trau, sier Tore.
Bror John Uvsløkk og kona Hanne Jorunn Sølna vil stå blant
annet på Nerskogen for å selge kranser.
Tore Uvsløkk og Ragnhild Hoseth med nypyntede dørkranser og en gravkrans.
Sønnen Tormod Uvsløkk er også en ivrig kransepynter - her med sin nyeste krans.
Av Dagfinn Vold

Vi ønsker alle
våre kunder
en riktig god jul og
et godt nytt år!
Åpningstider i jula:
Julaften
Romjula alle dager
Nyttårsaften
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10.00-12.00
10.00-14.00
Stengt

