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Ståle på høsttur i Svartådalen.
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Fargerike
Rennebu!
Det har vært en herlig høst og jeg vil tro at hyttefolk, tilreisende
og innbyggere har kost seg disse flotte høstdagene. Jeg har heller ikke latt sjansen gå fra meg og har ”nytt” fine turer i skog og
fjell med børsa på ryggen. Det er en fargerik årstid der naturen
forbereder seg på vinteren. Temperaturen har vært unormal høy i
september og vi har opplevd at gradestokken har pendlet rundt 20
grader over tid. Jeg la blant annet merke til at vi hadde badegjester
i Buvannet i september, og det må vel sies å være noe uvanlig!
1. oktober ble en merkedag i Rennebu. Da var det offisiell åpning
av et totalrenovert samfunnshus. Resultatet ble strålende og jeg
har fått mange gode tilbakemeldinger på hvor flott bygget har
blitt. Det var med stolthet jeg kunne være med på den flotte
åpningen. Dette er ett bygg som har tjent befolkningen i nærmere
50 år, og jeg er sikker på at det vil tjene folket i like mange år frem
i tid. Kulturkommunen Rennebu har fått en ny og moderne kulturarena som vi skal benytte godt og vise frem med stolthet.
Næring og utvikling i Rennebu er og vil være meget viktig i fremtiden. Som andre distriktskommuner har vi utfordringer i forhold
til sentralisering og en negativ befolkningsutvikling. I forrige
periode ble Morgendagens Rennebu ”født”. Morgendagens Rennebu er en tiltaksretta arbeidsform med mål om å realisere tiltak
fra kommuneplan og andre mål som vi setter oss. Vi forsøker å

jobbe videre med gode initiativ og sammen se på muligheter som
finnes og kan utvikles i Rennebu. Rennebu næringsforening, frivilligheten og Rennebu kommune jobber sammen for det beste for
våre innbyggere og besøkende.
Dette er et langsiktig arbeid. De fire gruppene i morgendagens
Rennebu gjør en fremragende jobb, og har allerede vist til
resultater. Dette er biter som vil bidra til en helhet på sikt for
næring og bolyst i Rennebu.
I Rennebu er vi også flinke til å tilpasse oss, og sammen løser vi
utfordringer. Vi har forskjellige meninger om saker, men når vi har
konkludert er vi flinke til å jobbe i lag og i samme retning.
I skrivende stund ligger høytrykket fortsatt over landet vårt og vi
kan fortsatt se frem til nydelige dager. Jeg håper alle sammen vil
nyte og ta med seg gode opplevelser fra denne flotte tiden.
Med vennlig hilsen
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Emma med
nye prosjekt
Emma Aasbakk Engen er ikke av den sorten som hviler
veldig lenge på sine laurbær.
I vår kunne hun overrekke drøyt 100.000 kr til sykehusklovnene ved St. Olavs hospital i Trondheim, etter å ha
solgt egenproduserte klovnebilder.
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for at du kjøpte “Hjerteklovn”
og er med å støtte
Sykehusklovnene sitt arbeid
for barn ved sykehusene.

“Love”
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og er med å støtt
sitt arbe id
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for barn ved syke

Give-a-day
Name it er en del av Bestseller
sine butikker, og de har også tidligere vært med på lignende innsamlingsaksjoner. I fjor arrangerte
Bestseller give-a-day, der alt kundene handlet for denne dagen gikk
til veldedige formål. Det er spesielt
formål rettet mot barn de ønsker å
støtte, og i så måte er samarbeidet
med Emma midt i blinken.
Emma er født med den sjeldne
sykdommen
Nevrofibromatose
type 1, og har gjennom mange
sykehusopphold fått oppleve hvil-

Utstilling med mange
kjente kunstnere
Selv om Emma har en diagnose
som medfører noen utfordringer i
hverdagen, vil hun ikke at det er
sykdommen som skal være hovedfokus i livet. I tillegg til samarbeidet med name it, skal hun senere
i høst stille ut sine bilder sammen
med noen av Norges mest anerkjente kunstnere. Håkon Bleken,
Nicci Widerberg, Liv Heier, Morten Krogvold og Magne Furuholmen er blant kunstnerne som skal
være med på salgsutstillingen og
kunstauksjonen, som åpnes på galleri Autonom i Oslo 20. oktober.
Anledningen er 15-års jubileet til
Sykehusklovnene, som også får
inntektene fra auksjonen. Ifølge
Karin Aasbakk, som er mor til
Emma, tar datteren alt oppstyret
TAKK
med knusende ro, og er bare glad
for å bidra.
- Det er nok jeg som blir mest
nervøs når det kommer til slike
arrangement, der vi møter mange
prominente gjester. Emma prater
like lett med alle, så hun klarer seg
nok godt denne gangen også, smiler Karin.
Uansett er det bare å applaudere ungjenta som har gjort så mye
for å hjelpe andre barn. Foreløpig
ser det vel heller ikke ut som snøballen har sluttet å rulle, så det er
TAKK kapitvel bare å glede seg til neste
tel i historien om Emma og Sykehusklovnene.

as, Berkåk

Fem unike tegninger
Emma har nå laget fem unike
tegninger, som er trykt opp på
kort og selges i name it-butikker
over hele landet. Ifølge Marianne
Bjørnsgård, som er ansvarlig for
name it butikkene i Norge, ble de
veldig glade da Emma likte ideen
om kortene.
- Dette blir kjempespennende,
og vi håper mange vil være med
å bidra til at sykehusklovnene får
mest mulig penger, sier Bjørnsgård.
I pressemeldingen fremhever
de også Emma sine kreative og
omsorgsfulle evner.
- Hun bryr seg om andre barn
som er syke, og er glad og stolt over
å bidra til innsamlingen hos name
it. Tegningene Emma har laget har
hun selv gitt navn, og hver av dem
har en tilhørende personlig historie, heter det i pressemeldingen.

ken forskjell sykehusklovnene kan
gjøre for henne og andre barn på
sykehuset.
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Nå har hun inngått et samarbeid med name it, og også denne
gangen er målet å samle inn penger til sykehusklovnene sitt arbeid
for barn som er langtidssyke på
sykehus.
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Av Mona Schjølset
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for at du kjøpte “Ingen
ting er umulig”
og er med å støtte
Sykehusklovnene sitt arbeid
for barn ved sykehusene.

Emma Aasbakk Engen har laget nye tegninger
som pryder kortene name it-butikken skal selge til inntekt for sykehusklovnene.
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Å få treffe klovnene når man er på sykehuset utgjør en forskjell for barna og dette vil Name It
være med å bidra til å opprettholde. Emma Aasbakk Engen (10 år) som har laget kortene, er
født med den sjeldne sykdommen Nevrofibromatose type 1. Hun er en kreativ og omsorgsfull
jente som bryr seg om andre barn som også er syke. Derfor har hun laget disse kortene for at
hun sammen med Name It, kan bidra til å støtte Sykehusklovene sitt arbeid for syke barn.

KRY KOMMUNIKASJON

14. NOVEMBER
SKIFER HOTEL

TID FOR FAGLIG PÅFYLL!

OPPDAL

Regionens store møteplass:
I fjor møttes 250 nøkkelpersoner i regionen på næringskonferansen. Vi regner med like mange i år. Hør gode foredrag, interessante samtaler og delta i spennende miniseminarer.

+ MINISEMINARER:
“Arrangement - Et hav av muligheter?
Eller går det til helvete på første klasse? ”
Situasjonen mht arrangement i Oppdal og Rennebu:
• Har RennebuMartnan mistet grepet på folket?
• Hvordan kan Oppdal berge landsskytterstevnet?

“Hvordan bli synlig i en digital verden uten at
det koster skjorta?”
Miniseminar spesielt rettet mot småbedrifter i vår region:
Galleri Mali: -Gjennombruddet kom da jeg opprettet nettbutikk.
Samtidig satser jeg på å være synlig på sosiale medier.
CASE – Hyttetomta Oppdal & Rennebu presenteres og får råd
for bedre synlighet og fremtidig strategi.

JON ALMAAS
Konferansier

ANITA KROHN TRAASETH
Innovasjon Norge

EVA-LENA FRICK
Vd Vasaloppet

KNUT-EIRIK DYBDAL
Arctic Race

“Fjellcampus Oppdal”
Nasjonalparken Næringshage gjennomgår planene for et nytt
innovasjonssenter for regionen. Innovasjonssenteret kan bety
et tidsskille for kompetanse og næringsutvikling i regionen.

Program og påmelding: næringskonferansen.no
Arrangør:
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Samarbeidspartnere:
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Lørdag 22. oktober
RennebuSpæll

Søndag 23. oktober
Innsamlingsaksjon
Anita Skorgan
Mandag 24. oktober
Rennebu husflidslag

Tirsdag 25. oktober
Kulturskolekonsert
Mørketur til Buvatnet

ulturv kku
22. - 30.10. - i Rennebu - 2016
Kl 11.15-18.00. Rennebuspæll i Rennebuhallen
- konkurranse for skolekorps med temaet Rock`n Roll
Arr: Rennebu Skolekorps
kl 15.00 TV-aksjon til inntekt for Røde Kors
kl 19.00 i Berkåk kirke. Arr: Menighetsrådet
kl 18.00-21.00. Rennebu Husflidslag har ”åpent hus-kveld” i sine lokaler i
sokkelen i Gamle Kongevei 24 (tidligere sanitetshuset).
Medlemmene viser ulike teknikker og informerer om hva det er mulig å
holde på med i lagets lokaler.
kl 16.00 i samfunnssalen, Berkåk
kl 18.00 Oppmøte Kraftlaget, felles avgang.
Ta med hodelykt/lommelykt. Vi går til badeplassen. Bål og svartkjelkaffe.
Ta gjerne med kveldsmat. Arr: Barnas Turlag

Språkkafe

kl 18.00 på Frivillighuset

Onsdag 26. oktober
Eldresamling
Quiz-kveld

kl 11-14 i samfunnssalen, Berkåk.
kl 18.30 på Frivillighuset

Torsdag 27. oktober
Musikal 10. klasse
Fredag 28. oktober
Musikal 10. klasse
Lørdag 29. oktober
Aktivitetsdag

Kl 19.00. Premiere på ”Kardemomme by” med 10. klasse ved
Rennebu ungdomsskole i Rennebuhallen
Kl 11.15 og kl 19.00. ”Kardemomme by” med 10. klasse ved
Rennebu ungdomsskole i Rennebuhallen
kl 11-14. Normisjonen har diverse aktiviteter for barn og unge
i Frivillighuset og på torget, blant annet sponsorløp.
Opptreden av Soulchildren. Se egen annonse.

Aktivitetsdag på Torget
Lørdag 29. oktober arrangerer Normisjon Rennebu
aktivitetsdag sammen med
Soul Children.
Det hele foregår på Torget og
Frivillighuset, og målett er å samle
inn mest mulig penger til et skoleprosjekt i Ecuador.
- Det er et prosjekt Normisjon

har vært involvert i en stund, og jeg
tror det er et formål mange ønsker
å støtte, sier Brit Karin Kvam.
Soul Children og «Sponsorløp»
Arrangementet vil foregå utendørs på Torget, samt at det selges
vafler og kaffe inne på Frivilligsentralen. Hvis været tillater det vil
Soul Children holde en minikonsert på utescenen, og etterpå blir
det et såkalt «Sponsorløp».

- Det er hovedsakelig ungene
i Soul Children som deltar, og da
skal de springe så mange runder
de greier rundt Spar / Meldal Sparebankbygget. Hver av ungene har
på forhånd ordnet seg med en personlig sponsor, som betaler et visst
antall kroner for hver runde. Det er
selvfølgelig også åpent for andre å
være med på sponsorløpet, og alle
inntektene går til skoleprosjektet,
forteller Kvam.

K

ulturv kku
22. - 30.10. - i Rennebu - 2016

Initiativtakerne håper mange finner veien til Torget denne
dagen, og ikke minst at værgudene
spiller på lag.
- Det er jo trivelig at det foregår
mye forskjellig i Kulturvukku, og
med denne aktivitetsdagen håper
vi å bidra til at det blir liv og røre
på Torget, sier Kvam.

Rennebunytt
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Årets musikal:

22. - 30.10. - i Rennebu - 2016

Folk og røvere i
Rock`n Roll på
Rennebuspæll Kardemomme By
Lørdag 22. oktober er det igjen klart for
Rennebuspæll, og gjennom 15 spreke sceneinnslag får publikum oppleve hvordan trønderske korps tolker temaet «Rock`n Roll».

Det er liten tvil om at 10. trinn sin musikaloppsetning er et høydepunkt på kulturfronten for oss i Rennebu, og i år er det den velkjente «Folk og røvere i Kardemomme By» som skal kles i ny drakt
av ungdomsskoleelevene.

- Det er gledelig stor påmelding igjen i år, og det er
totalt bortimot 900 barn og unge som skal i aksjon på
scenen i løpet av dagen, forteller Toril Lund, som er nestleder i Rennebu Skolekorps.
Aspirantene viser seg fram
Ifølge Lund ble årets tema godt mottatt, og mange av
korpsene har gitt uttrykk for at det har vært artig å arbeide
med. Rennebuspæll er som kjent en underholdningskonkurranse, der også korpsets aspiranter har en viktig rolle.
For mange av de yngste er dette første gang de er med
korpset på opptreden, og erfaringsmessig kommer de
hjem igjen med mange positive inntrykk.
- Det ser vi jo på våre egne musikere også, at å jobbe
sammen både aspiranter og hovedkorps mot et felles mål
gjør noe positivt med miljø og spilleglede, sier Lund.
Samarbeid med Kvikne og Oppdal
Arrangsørkorpset Rennebu Skolekorps har også i år
samarbeidet med Kvikne Skolemusikk og Oppdal Juniorkorps fram mot Rennebuspæll, og ifølge Lund er dette
veldig positivt.
- Vi samarbeider jo en god del med dem ellers i sesongen også, og kjenner hverandre godt etter hvert. Det er
helt klart at det er inspirerende for ungene å spille sammen
i et større korps, så vi er veldig godt fornøyd med samarbeidet, sier Lund.
Rennebu Skolekorps har fått merke trenden med
dalende interesse for å begynne i korps, men de jobber
hele tiden aktivt for å rekruttere medlemmer og ikke minst
ta vare på dem som er med.
- I sommer sendte vi for eksempel alle våre medlemmer på sommermusikkskole som korpset sponset, og jeg
tror det var en stor opptur for de allerfleste. Her møtte de
mange andre som spilte samme instrument, fikk nye venner og utviklet seg musikalsk. Ellers vil jeg skryte av det
gode miljøet vi har i korpset vårt, så hvis noen har lyst å
bli med er det bare å ta kontakt, oppfordrer Lund.
Lokale rockeband på festkonsert
Under fjorårets festkonsert valgte arrangørene å bruke
lokale rockeband fra Rennebu og Oppdal, og ifølge Lund
var dette en knallsuksess som bare må gjentas. I år er det
derfor LODI, Connected og Fraværsgrensa som får æren
av å underholde de unge korpsmusikerne.
Som de fleste husker var det full byggesjau i Rennebuhallen under fjorårets Rennebuspæll, og arrangørene gleder seg derfor til å ta i bruk den splitter nye storstua under
årets arrangement.
- Det blir stas å vise fram hallen og samfunnshuset, og
i forhold til i fjor blir jo logistikken mye enklere. Nå håper
vi bare riktig mange tar turen, for dette tror vi blir publikumsvennlig og underholdende for både store og små,
avslutter Toril Lund på vegne av Rennebu Skolekorps.
Av Mona Schjølset
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Marta Elise Nygård sminker en noe skeptisk Kai Andre Bøhle.

I løpet av noen hektiske uker skal
elevene pugge replikker og sangtekster,
snekre kulisser, øve seg med sminke, hår
og kostymer, markedsføre forestillingen
og mye annet som hører med før publikum kan benke seg i Rennebuhallen til
premieren den 27. oktober.
Populær barnebok
Folk og røvere i Kardemomme By er
skrevet av Torbjørn Egner, og ble utgitt
som barnebok i 1955. Da hadde den
allerede gjort suksess som opplesningsserie i radioprogrammet «Barnetimen».
Boka ble svært populær på 50-tallet, og
blir av mange betegnet som en av de
viktigste norske barnebøkene.
Kardemommeloven er jo fremdeles
et kjent begrep, og det enkle budskapet
«man skal ikke plage andre, man skal
være grei og snill, og for øvrig kan man
gjøre som man vil» er stadig like aktuelt.
Skjulte skuespillertalent og
mye humor
Amalie Hovin, Ellisiv Løset, Anna
Rønning, Guri Aas Skjerve, Mirja
Renander og Andrea Sofie Hoel sitter i
PR gruppa, og jentene syns klassen har

kommet godt i gang med forberedelsene.
- Det øves for fullt, og dessuten har
Terrengen lagd en helt ny scene til oss.
Den kan snurres rundt og brukes på
begge sider, slik at vi slipper å rydde scenen så ofte, forteller jentene.
Når det gjelder det som skal presteres oppe på scenen, er jentene i PR
gruppa ganske så sikre på at publikum
kommer til å få en flott opplevelse.
- Jeg tror det er mange skjulte skuespillertalent i klassen, så det er bare å
glede seg. Dessuten er det mye humor
i stykket, og den er lagt opp slik at noe
er artigst for ungene og noe er artigst for
de voksne, forklarer Amalie Hovin.
PR-gruppa har allerede opprettet
et arrangement på facebook, og så skal
det selvsagt henges opp plakater rundt
omkring. Billetter selges ved inngangen,
og det blir forestillinger både torsdagskvelden og fredagskvelden, i tillegg til
en forestilling på dagtid fredag.
- Vi ønsker alle velkommen, for dette kommer til å bli kjempebra, reklamerer jentene i PR-gruppa.
Av Mona Schjølset

Folkekjær artist til Berkåk kirke:

Anita Skorgan
Søndag 23. oktober er en dato det musikkinteresserte publikum
i Rennebu bør merke seg, for da blir det mulighet til å oppleve
Anita Skorgan i Berkåk kirke.

K
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”Åpent hus”
hos Husflidslaget
Mandag 24. oktober inviterer Rennebu Husflidlag til ”Åpent Hus” i sine lokaler i sokkelen
til det tidligere Sanitetshuset.

- Vi er veldig glade for at Skorgan
takket ja til forespørselen, og vi har
fått mange positive tilbakemeldinger
på denne konserten, forteller Brynjulf
Angell Toset i Berkåk menighetsråd.
Lang karriere
Anita Skorgan har en imponerende
merittliste som artist, og har helt siden
hun har 16 år gammel livnært seg av
musikken. Karrieren begynte usedvanlig
tidlig, og allerede som femåring hadde
hun sin første offentlige opptreden på
piano. Opp gjennom barne- og ungdomsårene var det korsang og klassisk
piano som sto i fokus, og som 14-åring
ble hun for alvor oppdaget gjennom
programmet «Hylands Hørna». I tillegg
drev hun med friidrett på forholdsvis
høyt nivå, og ble av mange fremhevet
som selve symbolet på den kjernesunne,
norske ungdommen med talent i mange
retninger.
Anita Skorgan har deltatt i Melodi
Grand Prix flere ganger, og i 1979 ble
hun med låten «Oliver» første kvinne
med egenskrevet sang i MGP Internasjonal.
Kjendisstatus
Selv om Skorgan hadde en oppegående karriere med mange baller i luften,
er det liten tvil om at kjendisstatusen
tok seg til nye høyder da hun på 80-tallet giftet seg med den langt mer rebelske rockeren Jahn Teigen. Flosklene om
at motsetninger tiltrekker hverandre

ble brukt for alt det var verdt, og den
kulørte ukepressen hadde gode dager.
De to hadde mange musikalske prosjekt
sammen, og deres største kommersielle suksess var antagelig i 1984 da de
solgte over 120.000 eksemplar av cd’en
«cheek to cheek». Denne ble etterfulgt
av en jubelturne over hele Norge, med
publikumsrekorder og strålende kritikker. Selv om paret etter hvert valgte å gå
hver til sitt, har de også i årene etterpå
samarbeidet om flere musikalske prosjekt.
Trives med kirkekonserter
De siste 20 årene har Anita Skorgan vært en viktig bidragsyter i norsk
musikkbransje, både som låtskriver og
artist. Hun har vært med på utallige
julekonserter sammen med mange forskjellige artister og musikere, og fra 2011
har hun inngått et nærmere samarbeid
med Kirkelig Kulturverksted. Her har
hun både gitt ut eget materiale, og satt
musikk til andres tekster.
Kirkerommet har vært en hyppig
brukt konsertarena for Anita Skorgan,
og nå er det altså Berkåk kirke som får
besøk av den folkekjære artisten.
- Vi håper og tror kirka blir fullsatt
denne kvelden, så det er nok lurt å kjøpe billetter i god tid. Nå er det bare å
glede seg, for dette kommer til å bli bra,
avslutter Brynjulf Angell Toset på vegne
av Berkåk menighetsråd.

- Her er alle hjertelig velkommen til å stikke innom for
å se litt hva vi holder på med, og ikke minst slå av en prat
over kaffekoppen, sier Bodil Enget Rogstad, leder i Rennebu Husflidslag.
Ta vare på og lære bort gamle teknikker
Ifølge Rogstad er Husflidslaget sin viktigste oppgave å
ta vare på og lære bort gamle teknikker. Gjennom vinterhalvåret er de 10-15 damer som møtes en kveld i uka, og
ofte har de spesielle tema de jobber med.
- I høst skal vi for eksempel i felleskap strikke et pledd
bestående av 28 kvadratiske lapper, der seks ulike strikketeknikker blir benyttet. Ellers er planen å komme i gang
med ”Mamma Astrups strikketeknikker”, eller dobbel vevstrikk som det også kalles, forteller Rogstad.
Strikking er jo en svært populær aktivitet, både fordi
det er forholdsvis enkelt å komme i gang med, og ikke
minst er det lettvint å ta med seg overalt.
- Det er mange som holder på med strikking, men også
her fins det alternativ i forhold til mønster og teknikker.
Derfor er det bestandig nyttig å komme sammen med
andre for å få inspirasjon og tips, sier Rogstad.
Kaffepausen er viktig
Selv om det er håndarbeidsaktivitetene som står i
fokus når damene i Husflidslaget treffes, er ikke kaffepausene og det sosiale mindre viktig. Da er det rom både for å
løse verdensproblemer og diskutere strikkeoppskrifter.
- Vi har det veldig trivelig når vi treffes, og jeg håper
mange vil ta turen innom den 24. oktober. Kveldene i
Husflidslaget er både sosiale og nyttige, og vi har plass til
flere, avslutter Bodil Enget Rogstad.
Av Mona Schjølset

Av MonaSchjølset
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Ung arbeidsleder med ansvar
Det siste året har vært travelt for Pål Stian Lium. Da LH-Bygg Entreprenør fikk hovedentreprisen for renoveringen
av Rennebuhallen, ble 26-åringen arbeidsleder for prosjektet.
Det er en strålende blid nordskogbygg som møter Rennebunytt
i den nyrenoverte hallen. Jobben
er fullført, og om resultatet er det
ikke annet enn godord å høre.
Oppussingen av samfunnshusdelen var mildt sagt nødvendig etter
bortimot 50 års bruk. Etter storarbeidet som er gjort, er Rennebuhallen blitt enda mer funksjonell
og tidsmessig som flerbrukshall og
kulturlokale for hele bygda.
Stramme tidsfrister
Det var sterkt tidspress for at
hallen skulle bli ferdig til å taes i
bruk under Rennebumartnan og til
skolestart i midten av august. Med
bortimot et par håndfuller med
underentreprenører og innleide
håndverksbedrifter, var det mye
som skulle stemme. Pål Stian syns
han har hatt god støtte av prosjektlederen i LH-Bygg Entreprenør,
Rolf Holm, men mye av ansvaret
for det daglige har nok også ligget
på de unge tømrerskuldrene. Han
medgir at det er ganske mye logistikk som skal være på plass for at
alt skal gå på skinner.
I tillegg til å ha arbeidsledelsen
for firmaets egne ansatte, har jobben hans vært å avklare og samordne med underentreprenørene slik
at arbeidsfolkene fra de forskjellige
ikke har gått oppi hverandre, og at
ting har kunnet skje i i riktig rekkefølge.
Komplekst oppdrag
I tillegg til de rent bygningsmessige arbeidene som LH-Bygg
Entrepenør har hatt hånd om,
har det vært underleverandører på
felt som grunnarbeid, steinarbeid,
elektrisk opplegg, rørlegging, VVS,
blikkenslagerarbeid, maling og
glassmontering.
Hovedentreprenøren har hatt
alt det bygningsmessige arbeidet.
Den mest synlige forbedringen er
den nye samfunnshussalen som
både er blitt større, har fått en mer
tidsmessig scene og det er installert sitteplasser i uttrekkbart amfi.
Også kjøkkenavdelingen framstår i
helt ny utgave.
Branntetting og sikring i henhold til dagens forskrifter har vært
viktig. Godt synlig er også den nye
spilekledningen som preger flere
av fasadene inne i bygget. Pål Stian
Lium regner grovt ut at kledningen
dekker rundt 250 kvadratmeter, og
det er lagt 13 spiler per løpemeter
vegg. – Men så gjør det seg veldig
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godt visuelt da, føyer han til.
Flinke folk og god støtte
- Vi har jo hatt faseplaner og
delmål å forholde oss til, men det
er mange detaljer som dukker opp
underveis. Den største utfordringen hele veien har vært tida, og det
å kunne ta avgjørelser på sparket.
Slik blir det lett når en holder på
med gamle bygg. En vet ikke alltid
hva som skjuler seg bak det som
blir revet. Både støtten fra prosjektlederen og det å ha flinke folk
rundt seg, betyr mye for å lykkes.
Jeg må innrømme at jeg kan bli
stresset, men jeg tror kanskje ikke
at det synes så godt utenpå meg.
Da smitter det heller ikke så fort
over på de andre, smiler han.
Det er en kjensgjerning at
mange av de som arbeider i bygningsbransjen i Norge, har et annet
språk som morsmål, og det har til
tider bydd på utfordringer. På den
andre siden syns han at disse arbeiderne er veldig dyktige til å jobbe
når de får riktig rettledning, og
stort sett skjønner de fleste en del
engelsk.
Lium syns det er godt å kjenne
på at han har fått stor tillit i ganske ung alder hos arbeidsgiveren.
Etter at han gikk ut av tømrerlinja
på Gauldal videregående skole,
fikk han lærlingeplass hos LHBygg hytter. I 2012 ble han ansatt
i entreprenørselskapet i den tradisjonsrike rennebubedriften. Før
prosjektet med Rennebuhallen,
har han hatt arbeidslederansvar i
bedriftens elementproduksjon på
Berkåk.
- For meg har dette vært et veldig lærerikt prosjekt, der jeg har
måttet gjemme bort snekkervesten
selv, forteller han.
Ble pappa i juni
Det sier seg selv at det i utgangspunktet ble liten tid til ferie for
å komme i mål innen fristen. Ett
avbrekk måtte det imidlertid settes
av tid til. Den 18. juni fødte nemlig samboer Britt Janne Hakvåg
parets første barn, ei fin lita jente
som har fått navnet Nora. Sommerens ferietur ble med andre ord
med turen til Trondheim i forbindelse med fødselen. Selve pappapermisjonen har han tenkt å vente
med til i 2017.
- Det var stor stas å bli foreldre,
kanskje større enn vi hadde forestilt oss, og for meg var det veldig

26 år gamle Pål Stian Lium har vært arbeidsleder for LH-Bygg Entreprenør
under rehabiliteringen av Rennebuhallen.
fint å få være med på fødselen.
Samtidig vi ser vi jo at dette blir en
helt annen og ny tilværelse, smiler
han.
Familien på tre bor i det som
opprinnelig ble bygd som kårleilighet på gården ved Ilbrua på Nordskogen. Der har Pål Stian vokst
opp, og han tror at gårdslivet og
det å bli vant med arbeid i oppveksten, har vært medvirkende til
at han valgte å bli tømrer. Han har
også planer om å overta gården og
bli heltidsbonde når den tid kommer.
Ro fra skytterbanen
Noe av roen som trengs, har
han kanskje også tilegnet seg på
skytterbanen. Særlig som rekrutt
og junior var han en dyktig skytter
og brukte mye tid både på baneog feltskyting.
- Da jeg ble lærling, var jeg
ganske mye ute og reiste på hyttemontering, og da ble det til at jeg
trappet ned skytinga. Jeg var med
på mitt siste Landsskytterstevne i
Oppdal i 2013, men jeg har ikke

solgt utstyret. Skyting er en flott
sport som alle kan drive på akkurat
det nivået de selv ønsker, sier han.
Han setter fortsatt pris på det
gode miljøet med gamle og unge i
Rennebu skytterlag. Mange av minnene er knyttet til den tida da han
var en av to-tre unggutter som var
fast reisefølge for to av de skikkelige veteranene i skytterlaget, Jostein Kristoffersen og Arne Jære.
Sammen dro de Midt-Norge rundt
på skytterstevner.
Men nå er det altså byggevirksomhet som gjelder. Når alt er
fullført i Rennebuhallen, blir det
igjen elementproduksjon som står
på programmet for 26 år gamle Pål
Stian Lium.
- Det ser ut til at vi har mye å
henge fingrene i i tida framover.
Sjefen vår, Gunnar Halgunset jobber og står på som bare det i en
alder av 70 år. Han imponerer meg
med det han har fått til og fortsatt får til, konkluderer den unge
arbeidslederen.
Av Fredrik Kosbergløkk

Eksklusive dører til hytteog boligmarkedet
Rennebu Dører har helt
fra starten for 16 år siden
tatt steg for steg, og etter
hvert har bedriften utviklet
seg til en suksesshistorie
med fornøyde kunder,
gode produkt og gode
resultat.
Tidligere i høst nådde virksomheten en aldri så liten milepæl, da
de passerte den magiske grensen på
100 millioner i samlet omsetning.
- Jeg kan vel ikke si at dette har
vært et spesielt mål eller noe vi har
hatt fokus på, men det var artig å
se likevel. For å si det sånn er det
noen arbeidstimer som ligger bak
dette tallet, sier daglig leder Olav
Hårstad.
Flinke arbeidsfolk
Av de opprinnelige fem gründerne som startet Rennebu Dør
og Vindu for 16 år siden, er det nå
Olav og eldstebror Arnt Hårstad
som fortsatt holder bedriften på
stø kurs. Olav er daglig leder og
ansvarlig i produksjonen, mens
Arnt holder orden på administrasjons- og kontorarbeid. For noen
år siden la de om driften noe, og
det er nå i all hovedsak dører som
produseres. Derav også navneendring til Rennebu Dører. Totalt er de
nå sju ansatte i bedriften, og det er
i Rennebu-målestokk en forholdsvis stor arbeidsplass.
- I perioder har vi såpass mye å
gjøre at vi gjerne kunne tenkt oss å
vært flere ansatte også, men jeg må
si at vi er svært godt fornøyd med
dem vi har. Ikke minst er det gledelig at vi endelig har fått på plass en
lærling i bedriften, og det syns vi er
veldig artig, sier Olav.
Leverer mye til Oslo-området
Helt fra starten har Rennebu
Dører vært tro mot konseptet om å
skreddersy produktet etter kundens
behov. Storparten av leveransene
går til hyttemarkedet, men det er
også en viss økning i etterspørsel
til boligmarkedet.
- Vi har blant annet levert noen
helt nye varianter til funkishus.
Det er jo noe nytt for oss, og artig å
prøve, forteller Olav.
Ellers er det ingen tvil om at
det viktigste markedet for bedriften, er hytteeiere rundt Oslo-området. Her bygges det hytter i en

Olav Hårstad ved et parti
nyproduserte dører.

T.v.: Rennebudøra med
brentkledning fra Rennebu
Sag og Trekultur.
T.h.: Høghø vist i oljet eik.

helt annen størrelsesorden enn det
vi er vant til i Trøndelag, og for
mange av kundene har heller ikke
prisen så stor betydning.
- Nei, jeg vil absolutt si at det
er et annerledes marked enn vi ser
her i distriktet. Det er store hytter,
og mange av dem er veldig påkostet både innvendig og utvendig.
Kundene vet godt hva de vil ha, og
de betaler det det koster, forteller
Olav.
Kvalitet og pålitelighet
Selv om Rennebu Dører etter

hvert har fått godt fotfeste i det
lukerative hyttemarkedet på Østlandet, ligger det mye hardt arbeid
bak. Referanser fra fornøyde kunder er den aller viktigste markedsføringen, og det er ingen tvil om
at det blir videreformidlet hvis de
er fornøyd med produktet som er
levert.
- Vi opplever ofte at venner av
tidligere kunder kontakter oss for
oppdrag, og derfor er det viktig at
vi leverer god kvalitet og holder
det vi lover, påpeker Olav.
Ifølge Olav er det heller ingen-

ting som tyder på nedgang i markedet i årene som kommer, og så
lenge Rennebu Dører fortsetter å
levere kvalitetsprodukt kan de se
fremtiden forholdsvis lyst i møte.
- Det ser ikke ut som vår kundegruppe blir altfor påvirket av
økonomiske svingninger ellers i
samfunnet, så vi satser på å holde
stø kurs noen år til, sier en fornøyd
leder hos Rennebu Dører.
Av Mona Schjølset
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Totalleverandør innen elektroinstallasjon
Vi utfører:
• Installasjon i bolig, hytte, landbruk og næringsbygg
• Elkontroll bolig
• Tele og datanett
• Alarm og brannvarsling
Telefon: Jens 996 42 897 – John Håkon 481 15 515
E-post: post@rennebuelektro.no

Varmepumpe?

Høsttilbud!

Fujitsu LMCB12 5,7kw
kr 19.900 ferdig montert
Leverer flere merker.
Ta kontakt for tilbud!

Hytter
Restaurering
Tilbygg
Ta gjerne kontakt!

Rune Hilstad
993 07 823 - ru-hi@online.no

stolt sponsor

ko
Ners gen

lan

d h a n d el

lokal mat og lokale produkter
nystekte brød, turbøker, turkart,
fiskekort, jaktkort, propan

Markastuggu

ag,
I vår kafé får du kjøpt midd
g.
kaker og smørbrød hver da
y.
Vi har også take-awa
ningstid som butikken

Markastuggu har samme åp

Åpningstider
oxygen.no

Mand -torsd 9-18
Lørdag
9-18

Lokal drivkraft
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Fredag
9-21
Søndag 12-17

NB! Nytt telefonnr: 916 26 523/994 94 384
joker.nerskogen@joker.no
www.nerskogenlandhandel.no

Sveinung Løset:

Rennebupatriot
med hytte på
Nerskogen
Sveinung Løset og familien bygde hytte på Nerskogen i
2006, og som flittig friluftsmann kjenner han etter hvert
området godt og har blitt glad i Rennebu.

Det var flere årsaker til at han
og kona Berit valgte å bygge hytte
på Nerskogen. De bor i Trondheim
og kjører til hytta på 1,5 time. De
ønsket ikke lengre kjørevei. I og
med at de bor i byen, ønsket de
ikke hytte i en ny ”by”. Dermed
var Nerskogen perfekt.
— Jeg kom til NTH og Trondheim på 70-tallet for å studere, og
har fortsatt koblinger mot Vestlandet. Trollheimen er også litt
Vestlands-natur, samtidig som det
er overkommelig avstand fra byen,
sier Løset.
Når han kommer over Kvenndalen føler han at pulsen går ned
med fem slag i minuttet. Han har
vært opp på de fleste fjell i området, men favorittfjellet er Svarthetta. Det er passe lett tilgjengelig
både sommer og vinter og minner
mye om Vestlandet.
Mange muligheter
— Nerskogen er et særdeles trivelig område som ikke er overbefolket, og det vil det heller ikke
bli på en tid. Her er det landlig
og avstand mellom hyttene, og
hytteområdene er godt lagt til
rette. I Ånegga har vi godt drikkevann pumpa opp fra grunnen.
Det er også god ordning for søppel og tømming av tank. Det fungerer godt og virker gjennomtenkt.
Infrastruktursiden kunne på enkelte ting vært bedre, og han tenker
da spesielt på veien, men han vil
slett ikke klage. Det kunne vært
verre - vi har ingen snøskred.
Det er mange bra aktiviteter
en kan drive på Nerskogen. Granasjøen er en ekstra dimensjon i
tilværelsen. Sjøen kan brukes om
sommeren, og det er en fin sykkeltur rundt Leverdalen. Det er masse
muligheter for ski, og om høsten
kan en på barfrosten før snøen
kommer gå på skøyter på Hauktjønna og Kreklingen.
Samfunnsengasjert
— Jeg er født i en liten bygd

utenfor Volda på Vestlandet, og
Nerskogen minner meg om dette
stedet.
Der var det 36 husstander, og
jeg søker litt tilbake til roen jeg
hadde der, forteller Løset.
I hans hjembygd er det utfordrende med avfolkning. Bygda
har mista butikkene, mista posten
og skolen. Når jeg kommer tilbake
til det området ser jeg hvordan det
kan bli. Derfor vil jeg gjerne bidra
til at en oppnår motsatt effekt på
Nerskogen. Tendensen kunne vært
den samme på Nerskogen. Det er
derfor viktig å øke trivselsgrunnlaget, og viktige momenter her er
bl.a. butikken og skiløypene.
— Vi som kommer utenfra kan
bidra til å øke trivselsgrunnlaget
både for fastboende og for hyttefolk. Det er nok utgangspunktet
for mitt engasjement for Nerskogen, sier Løset.
Forutsigbarhet
Løset nevner butikken som
viktig for Nerskogen, men også skiløypene er viktig. Han sitter i styret for Nerskogen Løypeforening,
og de jobber for stabile forhold og
forutsigbarhet.
— Skiløypene er viktig, og de
øker belegget på hyttene. En kan
like så gjerne trene og gå på ski
på Nerskogen som i byen. Løypene har en viktig spinnoff-effekt
og bidrar til trivsel, understreker
Løset.
Mildere vintre har i det siste
ført til overvann på Minilla, og
dermed redusert fremkommeligheten.
Det er derfor planlagt kjørebru
for løypemaskin for å få forutsigbare forhold gjennom hele vinteren, uten at de foreløpig har kommet helt i mål med prosjektet. Litt
mere hjelp fra kommunen for å få
det inn i faste forhold ville vært
bra, som for eksempel å få skiløype
regulert inn på et eller annet vis.
Sist vinter ble også løypa fra
Telmyrene koblet til. Det er få

Sveinung Løset trives godt på Nerskogen
og er mye ut på tur i den fantastiske naturen.
områder i Norge som har så lang
og fin familievennlig skiløype, og
den er det viktig å ta vare på. Det
er bra oppslutning av Nerskogen
Løypeforening, men det økonomiske arbeidet ville vært ennå
enklere om en hadde visst at en
hadde løyper fremover i flere år.
Trives godt
— Det er mye godt naboskap
der hytteeierne holder sammen.
Gjennom løypeforeninga har jeg
også fått god kontakt med lokalbefolkninga. Med min bakgrunn fra
en liten bygd på Vestlandet føler
jeg også ansvar for samfunnsbygging på Nerskogen, som f.eks. løypeforeninga, sier Løset.
Løset synes at mange tilbud
som er viktig for grenda og hyttefolket er kommet på plass. Med
butikken slipper en å reise ut og
inn av bygda for å handle. Mange
støtter opp og handler på butikken, og han håper og tror at dette
vil vare ved.
— Vi stopper ikke lenger for
å handle på Berkåk, men kjører
direkte til Nerskogen. De har gode
åpningstider både fredag kveld og
lørdag, og de har vært flinke til å
legge til rette for kundene. Trivselsgrunnlaget er bra, og det er opp til

hver enkelt å bruke det som finnes
på sin måte, sier Løset. Han synes
også at landskapsvernområdet er
positivt, men det er viktig at det
kan legges til rette for bruk i området. Ellers synes han at samene på
Nerskogen er et trivelig innslag.
Med de får en større omtanke for
bruk av naturen og bra med andre
innspill. De er et positivt innslag
i miljøet, og det er bra med variasjon i befolkningssammensetningen.
Familiebyggende
— Vi er på hytta hele jula, vinterferien, påska og mer eller mindre hele sommerferien. Samtidig
er vi der rundt hver tredje helg. Vi
synes vi har rimelig bra belegg, og
er flittige brukere av hytta. Samtidig legger vi ikke opp til stress med
å komme dit. Vi reiser når det passer oss. Når vi er der kan vi være
ganske mange - opptil 10 personer.
Det er sosialt byggende og viktig
for kjernefamilien. Når vi drar på
hytta er det felles frokost, middag
og to overnattinger felles for helga,
forteller Løset.
Tekst: Dagfinn Vold
Foto: privat
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Det grønne skiftet:

I skuddet med fornybar energi

Gauldal Energi er en foregangsbedrift når det gjelder fornybar energi, og de
er det første kraftselskapet
i Midt-Norge som tilbyr
ferdige kundeløsninger
både til de som er tilknyttet
strømnettet og til de som
ikke er tilknyttet.

— Siden det er begrenset kompetanse på dette området i Norge,
har vi funnet en dyktig samarbeidspartner i Windforce AB i Sverige,
forteller John Reese, daglig leder i
Gauldal Smart Energi AS og Gauldal Energi AS. De tradisjonelle
e-verkene forbindes med noe solid,
derfor har Gauldal Smart Energi
valgt å tilby produkt av ypperste
kvalitet.
Nettselskapene vil fra 1.1 2017
være pliktig til å ta i mot strøm
som produseres av kunden. Tradisjonelt vil e-verkene selge kilowatt.
Dermed har det blitt oppfattet som
støy, bråk og konkurranse at kunder vil produsere sin egen strøm
og levere inn på nettet, det de ikke
bruker selv.
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Produsere sin egen strøm
— Dette er et av poengene med
det grønne skiftet. Det bryter med
all tradisjonelt tankesett innen elbransjen, men vi besluttet å være
med tidlig på utviklingen, forteller
Reese.
Når det fra kommende årsskifte
kommer en forenklet ordning for
boligeiere for å produsere sin egen
strøm er det viktig å være på banen.
Det er i utgangspunktet dårlig butikk å levere strøm på nettet
slik strømprisene er i dag, men det
er lønnsomt å produsere strøm til
eget bruk. Solpanelene kan derfor
plasseres slik på hustaket at de produserer mest strøm når du har bruk
for det – for eksempel vendt mot
øst for morgenbruk.
— Elbil-entusiaster er først ut,
de har skjønt det med el. Det er i
utgangspunktet ulønnsomt å kjøpe
bil, men å investere i solanlegg er
en god investering som forrenter
seg. Det er Det grønne skiftet, sier
Reese.
Komplette pakker
Kundekontakt Kari Anne Aas
forteller at de leverer komplette
pakker som kan kobles til nettet –
både kjøpe og leie.

Kundekontakt Kari Anne Aas og daglig leder John Reese ved utstillingen
av sol- og vindenergi til Gauldal Smart Energi AS.
— Vi kan skreddersy pakker
både for boliger og hytter, men vi
har også standardpakker i forskjellige størrelser. Ønsker du å leie
pakker er det kun for boliger der
de kan produsere sin egen strøm,
forteller Aas. Slike anlegg er støtteberettiget fra ENOVA, men da må
det monteres av en autorisert. Solcellene har en garanti på 25 år, men
anleggene står godt i 30-40 år. Likevel er det en kontinuerlig utvikling
når det gjelder effekt på solpanel.
God respons
I sommer gikk selskapet ut
med tilbud til kommuner med en
kjøretid på 1 time fra Støren. Det
har blitt godt mottatt og de har fått
meget god respons på tilbudene.
Det er i hovedsak strøm til bolig,
såkalt plusskunde, som har vært tilbudet de har fått god respons på.
— Anlegg vi har montert er for
det meste på 3 kW – det vil si 12
panel. De fleste får ikke mer enn 12
panel på taket, men vi kan naturligvis tilpasse antall panel etter takflatene, sier Aas. Takene som er best
egnet er plater eller stein, men det

går også greit å montere på skifertak/torv med ekstra fester.
Hyttestrøm
I tillegg til boliger har de et tilbud for å produsere gratis strøm
på hytta - oppgrader til 230 Volt.
Solcellepanel og vindmøller har i
flere år vært vanlig i hytter som 12
volts-anlegg. Nå får du også anlegg
for 230 volt, slik at du kan bruke
det samme elektriske utstyret på
hytta som hjemme uten tilkobling
til strømnettet. Dette er løsningen
for de som ligger langt unna strømnettet.
— Vi kan også levere ”oppfriskningspakke” for de som fortsatt vil
være i 12 volts-verden. Da kan vi
levere det kundene vil ha enkeltvis
– panel, batteri, vindmøller med
mere. På hyttene blir det viktigst å
finne strømbehovet, og det er viktig å tenke på at en kan kombinere
med gass. Det er også mulig å bruke aggregat med automatisk start
som supplement.
— Det er mange steder det ikke
er strøm, og gode anlegg med sol-

Rosa
Sløyfeaksjon på
Cirkle K
I likhet med foregående år
er Circle K også denne høsten
med på den viktige Rosa Sløyfe
aksjonen. Målet er å vise solidaritet med brystkreftrammede,
spre informasjon og øke kunnskap om brystkreft, samt støtte
forskning på området.

Eksempel på montering av
solpanel og vindmølle på
fritidsbolig og på bolig.
Foto: Gauldal Energi AS

og vindenergi er med på å øke
komforten. Det som kan være greit
er å designe hytta slik at den fungerer best mulig med alternativ energi. Spesielt er riktig takvinkel viktig,
men også eget teknisk rom kan
være greit å tenke på. Dette gjelder
og så boliger, understreker Reese.
Norge godt egnet for solenergi
Du trodde kanskje snø og kulde
gjorde det vanskelig å utnytte solenergi, men da må du tro om igjen.
Forskning viser nemlig at det motsatte er tilfelle. Derfor er Norge
godt egnet for solenergi, og indre
deler av Midt-Norge er et av områ-

dene som er best egnet.
– Vårt klima med mye kulde og
snø gir oss en fordel, sier professor
Tobias Boström ved Institutt for
fysikk og teknologi ved Universitetet i Tromsø til Teknisk Ukeblad.
Innstrålingen av solenergi i
Nord-Norge er bedre enn det mange tror. I tillegg gjør kulda solcellepanelene langt mer effektive enn
når de brukes i varmere strøk.
– Hvis man senker temperaturen med 20 grader, øker virkningsgraden med ti prosent, og det er
veldig mye, sier Boström. Vi bor i
et kaldt land med mye snø, og det
er gode forhold for utnyttelse av

solenergi. Snøen gir en god effekt
til solcellepanelene, med mindre
den legger seg oppå panelene og
blokkerer solstrålene, reflekterer
snøen solstrålene svært godt. Det
fører til at virkningsgraden blir
enda bedre om sola skinner på et
solcellepanel som er omgitt av snø.
(se tabellen nedenfor).
– Dette kan oppnås ved å ha
solcellepanelene på skrå, slik at det
ikke samler seg snø på dem, sier
Boström.
Tekst: Dagfinn Vold
Foto: Dagfinn Vold og
Gauldal Energi

May Jorid Nyhus Vaagen
og Camilla Visnes oppfordrer
kundene sine til å støtte
Rosa sløyfe-aksjonen.
- Dette er noe som angår
alle, og vi er glade for å bidra,
sier Svenn Ove Vaagen ved Circle K stasjonen på Berkåk.
Årets viktigste bilvask
Årets kampanje ved Circle K varer fra 4. - 31. oktober,
og i denne perioden går 50 kr
fra hver poleringsvask til Rosa
Sløyfe aksjonen. I tillegg selges
reflekser, samt at kunder som
kjøper kaffe kan bidra med 5 kr
per kopp dersom de selv ønsker
det.
I fjor fikk Statoilstasjoner
over hele landet inn til sammen
kr 3,5 millioner til Rosa Sløyfe
aksjonen, og målet er naturligvis
å toppe dette under årets kampanje.
- Jeg vil absolutt oppfordre
til å ta turen innom for å støtte
opp om en god sak. Dette kan
fort være årets viktigste bilvask,
og alle bidrag kommer godt
med, sier Svenn Ove Vaagen.
Av Mona Shjølset
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Den ultimate formen for
For mange er elgjakta årets
høydepunkt. Vi har tatt en
prat med Vora jaktlag på
Grindal, som i disse dager
er godt i gang med felling
av kvoten sin.
Det er et førtitalls forskjellige
jaktlag i Rennebu. Vora jaktlag,
som ble etablert i sin nåværende
form tidlig på femtitallet, har terrenget sitt i høyden på vestsida
av skogsterrenget på Grindal. Det
spesielle med dette laget er at det
jaktes uten hund. Statistikken viser
imidlertid at elgen her ikke lever
mindre farlig av den grunn.
Elgjakt i blodet
For tida er det Ivar Flå som er
leder i Vora jaktlag. Han bor på
Vormstad, men er oppvokst på
Grindal og kjenner jaktterrenget
som sin egen bukselomme. Lang
kjørevei til tross; for Ivar har det
aldri vært et alternativ å jakte for et
annet lag enn det han nærmest er
født og oppvokst med
- Interessen for jakt har vært der
så lenge jeg kan huske. Jeg var ikke
gamle ryssen da jeg begynte å bli
med far min på jakt.
Og far, det er ingen ringere enn
Nils Flå. Han er som en ekte veteran å regne i Vora jaktlag. Nils var
aktiv jeger til han var 79 år, og han
har felt et stort antall dyr i løpet av
de årene han har holdt på.
Termosforbud
For Ivar er ikke antall felte dyr
det viktigste med å være storviltjeger. Han ser på jakt som rekreasjon vel så mye som matauk, og
kjører etter arbeidstid gladelig opp
til Rennebu på kveldspostering.
- Kaffepausene og det sosiale
betyr mye. De gangene vi møtes
tidlig på dagen, hender det at vi
hefter bort en del tid til å begynne
med, slik at vi kommer sent i gang.
Men det lever vi fint med, konkluderer han.
Et av trivselstiltakene har vært å
innføre termosforbud i laget.
- Ja, hos oss er det kun bålkaffe
på svartkjel som gjelder. Helst to
ganger for dagen. For den eldre
generasjonen er det viktig med
stekt flesk, men denne tradisjonen ser ut til å ha blitt noe tynnet
ut etter hvert som nye jegere har
kommet til. Kanskje vi må ha en
holdningsendring, slik at stekt flesk
kommer oftere på menyen igjen,
funderer han.

14

Rennebunytt

Mange veteraner samlet på ett bilde. Hjortefall i Svartbekkøyan, tidlig sekstitall. Fra venstre: Arnt Kjelland,
Asbjørn Clausen, Ola Aasmyr, Jon Nordbø, Alfred Sæli, Erik Reitås, Kåre Voll, Jon Aasmyr, Johan Hoset og Martin Flå.

1986 var en bra sesong. Fire kronhjorter og en storokse felte laget denne høsten. Foran fra venstre: Nils Flå,
Jon Arne Fossum, Hans Hoset, Martin Grendal, Jon Aasmyr. Bak: Asbjørn Clausen og Per Magne Hoset.
Fulltreff første dagen
Ivar var heldig og skjøt ei lita ku
allerede på den første jaktdagen i
år. I år har laget storokse på kvoten
også, og det er ikke fritt for at det
knyttes en viss spenning til hvem
som er så heldig å få felle denne.
- Det er klart at det er litt ekstra

spenning med storokse. Samtidig
er elgjakt lagarbeid, og det er viktig å ha evnen til å glede seg over
andres jakthell også. I Vora har vi
bra fokus på dette. Vi har også lite
skadeskyting. Rennebu Storviltjakt
krever mye av jegerne sine, og slik
skal det også være. Det er greit å se

dyr, men de trenger ikke nødvendigvis å falle, konkluderer Ivar.
Statistikk på veggen
Vora jaktlag utfører slaktinga si
på Hoset. Her finnes det også arkiv
over felte dyr fra 50-tallet og frem
til i dag. Hans Hoset, fortelle at

rekreasjon

Tilbake til
røttene
Etter 17 år i Klæbu, pakker Jens Einar Hyttebakk nå ned
rørtanga, og flytter tilbake til hjembygda.

På Hoset finnes et praktisk nedslaktingsrom for Vora jaktlag. Her finnes også
statistikk over jegere og felte dyr fra 1952 og frem til i dag. Hans Hoset
konkluderer med at 344 dyr er registrert i statistikken frem til i dag.
arkivet brukes både titt og ofte når
ulike jakthistoriske spørsmål kommer på agendaen.
- Statistikken viser at det skytes
omtrent like mange dyr nå som før.
Den eneste forskjellen må være at
det er mindre viltsmak på både elgog hjortekjøtt i dag enn det var tidligere. Dette skyldes at dyra i større
grad beiter på innmark, forteller
han.
Mye av hjortekvoten felles på
innmark, selv om en del dyr felles
i skogen også. Hjorten er mer sky
enn elgen, og man er avhengig av
både vær og vindtrekk for å lykkes
Frustrert femtiårskonfirmant
Som aktiv jeger hvert eneste år
siden 1968, har også Hans mang en

god jakthistorie på minnet. Etter
sigende er det imidlertid ikke alle
som egner seg like godt på trykk.
Sikkert er det i hvert fall at elgjakta
er årets store høydepunkt, både for
Hans og de andre på laget.
Stor var derfor forbauselsen da
broren Per Magne måtte delta på
markering som femtiårskonfirmant
på den første dagen i elgjakta i år.
En slik datokræsj hadde selvsagt
vært helt utenkelig dersom noen
i jaktlaget hadde sittet i arrangementskomiteen. Bedre ble det trolig ikke for femtiårskonfirmanten
da han fikk høre at laget hadde
skutt to dyr denne dagen. Vi får
håpe at han får sin revansj senere
i jakta!
Av Merete Fossum

Rennebu Storviltvald

Storviltjakta i Rennebu forvaltes av Rennebu Storviltvald som ble
stiftet 14. april 2004. Rennebu Storviltvald er en sammenslutning av
samtlige grunneiere i Rennebu med tellende storviltareal. Det finnes
en felles driftsplan/bestandsplan for hele Rennebu, godkjent av
Rennebu kommune. Tellende storviltareal er ca. 584.600 dekar.

Vora jaktlag 2016

Magnus Lygre
Ivar Flå
Sveinung Lygre
Hans Hoset
Per Magne Hoset
Håvar Røttereng
Halstein Nordbø
Harald Lund
Olav Aasmyr
Jon Aasmyr (gjestejeger)
I tillegg er Knut Øverøyen (14) med så ofte han kan.

Jens Einar Hyttebakk begynner som rørlegger i Rennebu.
Jens Einar Hyttebakk (41) tråkket sine barnesko ved Erikseter på
Innset, lengst sør i Rennebu. Etter
hvert som han vokste til, ble tanken på et fremtidig yrkesvalg stadig
mer framtredende. Som så mange
andre Rennebu-ungdommer måtte
han ut av bygda for å skaffe seg
utdanning. Ofte kan veien tilbake
til hjembygda synes lang for mange. Slik var det også for Jens Einar
til å begynne med.
Avdeling Rennebu
Jens Einar havnet i Klæbu,
hvor han også fikk seg fast jobb
som rørlegger etter endt skolegang.
Årene gikk, og tanken om å flytte
tilbake til hjembygda ble stadig
fjernere. Men det er en tid for alt.
Vendepunktet kom da han traff sin
nåværende kjæreste, Randi Sletten
som bor på Berkåk.
- Tanken har modnet etter
hvert. Heldigvis har jeg en veldig
real og løsningsorientert sjef. Da
jeg luftet tanken om flytting for
ham, var tilbakemeldingen at da
starter vi en avdeling i Rennebu!
Så da beslutningen først var tatt,
har ting falt veldig fint på plass,
konkluderer Jens Einar.
GK Rør er i dag en av de leden-

de rørentreprenørene i Norge.
Selskapet har en rekke underavdelinger og utfører oppdrag for både
privat- og proffmarkedet, fra Oslo i
sør til Hammerfest i nord.
Nytt hus
Jens Einar ser for seg en glidende overgang mellom sitt gamle
og nye marked. Det betyr at det
trolig vil bli en del pendling den
første tiden. På sikt ønsker han
å bygge seg opp et marked i Rennebudistriktet også. Når dette
skrives er han og Randi i full gang
med å innrede sitt nye felles hjem
i Trondskogen på Berkåk. Her har
paret nemlig kjøpt tomt og satt
opp hus.
- Det blir noen turer til og fra
IKEA i disse dager, smiler han.
Stillheten og freden er det han
ser mest fram til med å bli rennbygg igjen
- Her er det mindre stress, rett
og slett. Det betyr at man kan
senke tempoet i fritida si også. Jeg
håper at flere kan se disse verdiene etter hvert, for vi trenger folk i
Rennebu. Jeg gleder meg til å være
tilbake, avslutter Jens Einar.
Av Merete Fossum
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Seterstuggu i ny stil
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Da det skulle bygges ny seterstuggu på Granslette, ble
det et bygg inspirert av sublugarene på Stokkøya.
Seterstuggu på Granslette var gammel og krevde fornøying, og Håvard
og Randi Nordbø vurderte derfor å bygge nytt. Etter en tur til Stokkøya
hadde Håvard idéen klar. Det måtte bli et bygg i betong inspirert av sublugarene på Stokkøya. Det måtte bli en ”silo” i betong med glass i fremkant,
som Håvard beskriver det. Han lanserte idéen for sin far Erik, og han var
positiv og syntes idéen var både interessant og spennende.
— Jeg ble fascinert over hvor enkelt det kan gjøres, og vi skisserte felles hvordan vi ønsket bygget, forteller Håvard. Det var sønnen Endres
arbeidsplass Hegen Bygg AS på Oppdal som fikk oppdraget å tegne ferdig
bygget, og som har bidratt under byggeprosessen. Det skulle være tilrettelagt for rullestol, og de ønsket ”fjølmønster” i betongveggene. Da de først
hadde bestemt seg var det bare å sette i gang.
Betong og massivtre
Byggeprosessen gikk greit. Ytterveggene er isoporforskaling med

betongsøyler for hver 60 cm, og frontveggen er kledd med panel. Skilleveggene er i massiv betong. Takkonstruksjonen ble endret underveis fra
betong til massivtre. Spennet er på 6 meters, og det er lagt jord på taket
uten lufting, og det er garantert at det ikke skal råtne.
Moderne stil
Arkitekturen på seterstuggu er moderne, og dermed ønsket de også at
inventaret skulle stå i stil. Dermed ble det ikke noe antikk, men det meste
er nytt.
— Hele familien var med på prosessen med hvordan det skulle se ut
innvendig. Det var en fin prosess der alle var med og fikk komme med
sine idéer og gode innspill, forteller Håvard.
Utvendig ble seterstuggu slik Håvard hadde sett den for seg, men innvendig ble det litt annerledes – men han understreker at han er meget
godt fornøyd med resultatet.
— Det er lang setersesong her i Bløtslettet, derfor er det viktig å ha
seterstuggu med god standard, og her trives både budeia i sommersesongen og vi sjølfolket som steller fjøset om våren og høsten, sier Håvard.
Av Dagfinn Vold
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Nye vinterdekk?
Vi skaffer de
fleste merker,
spør oss om råd!

www.fossline.no
Vi har levert kjøkken og bad
til norske hjem siden 1955

• reparasjon av dekk
• felgpakker

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

Be om å få vår nye

kjøkkenkatalog

Drop-in kontor
Rennebu Eiendom, Postmyrvn 19

Møblert kontor på ca 24m2.
PC med gjestekonto, internettilgang, vannkoker og bord for
møter inntil 8 personer. Enkel catering kan leveres ved
forhåndsbestilling. Pris kr 300,- + mva pr dag (8-16).
Vi har også ledige kontorlokaler på 11, 14 og 17m2.

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

Bestilles på tlf 480 49 872
eller post@rennebuei.no
www.rennebuei.no

for hele huset

FJELLANDBRUKSKONFERANSEN
25. og 26. oktober 2016
Skifer Hotel, Oppdal
Tirsdag 25. okt kl 13-17: Fagtema med fokus på klima, matproduksjon og beiteressurser
Med statsekretær Terje Halleland LMDept, forsker NMBU - Odd Magne Harstad,
forsker Nibio - Astrid Johansen, Lars Morten Rosmo - Sør- Trøndelag Bondelag m.fl.
Middag og konsert - Skifer Hotel kl 20 med Aasmund Nordstoga
Onsdag 26. okt kl 9 – 16.30: Fellestema med Aasmund Nordstoga, Reidar Almås, TINE og Nibio.
Parallelle fagsesjoner innen mjølk, sau, ammeku og ny/kommende bonde
med både praktisk vinkling, samt med forskers råd.
Påmelding innen 17.10.2016 via denne linken:

http://nasjonalparkhagen.no/arrangement/fjellandbrukskonferansen-2016/
Arrangører:

Prosjekt Fjellandbruk - med alle faglag, “Bonde så klart” og kommunene Oppdal og Rennebu
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Sparer pensjonspoeng ute i
skog og mark
Ragnhild Hoseth er en
ivrig forkjemper for hverdagstrim i skog og mark,
og er ikke i tvil om den
helsemessige effekten
dette har for både kropp
og sjel.
- Det er veldig viktig for meg
å komme meg ut i naturen, og
jeg bruker å si at det er min måte
å spare pensjonspoeng på, smiler
den ivrige mosjonisten.
Rekreasjon
Ifølge Ragnhild var hun ikke
spesielt glad i å gå på tur som
barn, og innrømmer at hun sikkert
kunne være tung å få med seg ut
mange ganger.
- Både mamma og pappa var
flinke til å lure oss med, og jeg syns
jo også det var kjekt når vi først
kom oss i vei, sier Ragnhild.
Som 10-åring opplevde hun å
miste sin far i en ulykke, og dette
var naturlig nok med å prege ungdomsårene. Etter hvert fikk Ragnhild øynene opp for at det gjorde
henne godt å komme seg ut på tur,
i stedet for å sitte inne hvis de tunge tankene kom.
- Jeg var nok ikke spesielt glad
i bare å prate om det som hadde
skjedd, og opplevde ofte at det å
gå en tur fikk tankene over på noe
annet og ble god rekreasjon for
min del, sier Ragnhild.
Tidligere i år var datteren Marianne involvert i en svært alvorlig
bilulykke, og også i denne perioden syns Ragnhild det å komme
seg ut hjalp henne å takle både
usikkerhet og bekymringer.
- Det å sitte ved sykesengen hos
noen du er glad i uten å vite hvordan det skal gå, er helt forferdelig.
Det vet alle som har prøvd. Heldigvis gikk det bra med Marianne,
og det ser ut som hun kommer fra
det uten varige men. Nå har hun
begynt på videregående, og trives
veldig godt så langt, forteller Ragnhild.
Ta med ungene ut når de er små
Ifølge Ragnhild er det gull
verdt å ta med ungene ut på tur
mens de er små, og hun er ikke i
tvil om at det er noe de vil ha glede
av senere i livet.
- Dette er noe jeg selv også har
fått erfare etter at jeg har fått egne
unger. Det går helt klart i perioder

hvor ivrige de har vært til å bli med
på tur, men jeg ser jo på de eldste
nå at de har blitt glade i friluftsliv.
Yngstemann er jo fortsatt såpass
liten at han syns det er helt greit å
være med mamma på tur, og han
er helt klart min beste turkompis,
smiler Ragnhild.
Hun er imidlertid innstilt på
at det kommer dager da han også
heller vil gjøre andre ting sammen
med kompiser, men føler seg trygg
på at et godt grunnlag allerede er
lagt.
- Jeg bruker å si det til andre
foreldre også, at det er ingen grunn
til panikk selv om ungenes friluftsinteresse går litt i bølgedaler. Sånn
har det i alle fall vært både for meg
selv og mine unger, men det er viktig å legge et grunnlag mens de er
små. Da snakker jeg ikke om toppturer, men enkle småturer som er
overkommelig for de fleste, sier
Ragnhild.
Litt vondt her og der
Etter at hun ble voksen har
Ragnhild også lagt vekt på at det
blir viktigere å holde den fysiske
formen ved like gjennom regelmessig mosjon.
- Som de fleste andre har jo jeg
også kjent på litt vondt her og der
etter at jeg bikket 40, et kne som
krangler litt, vond nakke eller stiv
rygg, sånn småtteri som kommer
og går litt. For min del gjør det
underverker med en fin fjelltur
eller en liten tur i skogen på mykt
underlag, forteller Ragnhild.
At fysisk og psykisk helse henger nøye sammen er hun heller
ikke i tvil om, og rekreasjon i frisk
luft er fortsatt hennes beste medisin mot tunge tanker.
- I likhet med mange andre
har jeg jo opplevd at livet byr på
opp- og nedturer, både privat og i
jobbsammenheng. For min del får
en tur i frisk luft tankene tilbake på
det som faktisk er bra i livet mitt,
og hvor heldig jeg er på mange
områder, sier Ragnhild.
Ny turvenninne
Ragnhild er oppvokst i Skjervgrenda, og det er også dette området som har blitt mest brukt i tursammenheng.
- Jeg har bestandig vært litt redd
for å gå meg bort i ukjente områder, for jeg er dessverre ikke født
med verdens beste retningssans,
smiler Ragnhild.

Ragnhild Hoseth henter mye energi på sine turer i naturen.
Nå har hun imidlertid fått seg
en ny turvenninne, som har tatt
henne med på tur mange andre
steder rundt omkring i kommunen.
- Det er jo litt komisk at Angela, som kommer fra Nederland, har
vist meg rundt i min egen kommune. I motsetning til meg er hun
imidlertid en racer med kart, kompass og GPS, og er slett ikke redd
for å prøve nye turmål. Nå har vi
utforsket både Nerskogen og Innset, og jeg lar meg stadig imponere
alle de flotte turmålene vi har rett
utenfor stuedøra her i Rennebu,
sier Ragnhild.
Alle må finne sin egen måte
En ting Ragnhild legger vekt på
når hun snakker om friluftslivets
gleder, er at alle må finne sin egen
måte å gjøre det på.
- Mens ungene er små kan en
aketur hjemme i hagen bli det
eneste man faktisk rekker en dag.
En annen dag kan alt gå på skinner og man får en to-timers tur til
en fin trimpost. Jeg har bestandig
tenkt at det er viktig å legge opp
turen slik at det er overkommelig i
en travel hverdag. Etter hvert som
ungene vokser til kommer det jo
dit hen at man igjen får anledning

til å prioritere seg selv litt mer, og
da kan man velge andre måter å
gjøre det på, påpeker Ragnhild.
Skiglede og dårlig vær
Selv om det kan virke som
Ragnhild har et ekstra gir å gå på
i forhold til å vinne over dørstokkmila, innrømmer også hun at det
er enkelte dager som er tyngre i så
måte.
- Jeg har aldri vært spesielt glad
i å gå på tur i dårlig vær, og i perioder er jo dette en utfordring her i
Trøndelag. Mulig jeg skal prøve
å presse meg litt mer i dårlig vær,
mange sier jo at det er veldig bra
også. Forfriskende er det sikkert i
alle fall, smiler Ragnhild.
Hun har heller aldri vært spesielt glad i å gå på ski, men forrige vinter følte hun at det virkelig
begynte å løsne på den fronten.
- Jeg bestemte meg for å prøve,
og utover vinteren ble det mange
fine skiturer. Nå er det nesten slik
at jeg gleder meg til snøen kommer
igjen, og jammen tror jeg årets julegave til meg selv blir smørefrie ski.
Skismurning syns jeg fortsatt er litt
pes nemlig, smiler Ragnhild.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Privat
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Smak av Grindal
Småskala mat er i vinden som aldri før,
og ostene fra Grindal Ysteri er ikke noe unntak.

Grindal Ysteri på gården Jelan
på Grindal er en fellesskapsbedrift
der hele familien Nordbø er i sving.
Far Anders er vaktmester og altmuligmann, og han har smarte løsninger på det meste. Mor Mette er den
som er oppe først om morgenen
og tar i mot melka. Samtidig har
Mette oversikten og ser hva som
skal gjøres – enten det er å pakke,
vaske eller andre ting. Eldstedatter
Ragnhild er fagkonsulenten og den
som har erfaring med ost. Yngstedatter Turid er daglig leder, holder
styr på papirene og er selgertypen
som er flink til å snakke med folk.
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Synnøve er den dyktige og pålitelige ansatte som har et godt forhold
til råblå-osten.
Tente på osteplanene
Ragnhild er utdannet innen ysting og har i flere år vært konsulent
og holdt kurs. Da det ble snakk om
å starte ysteri hjemme i Jelan, ble
også mor Mette tent på idéen. De
ble enige om å bygge ysteriet inn i
eksisterende driftsbygning, og Mette tegna ysteriet.
— Vi måtte tenke mer effektiv
arealbruk med å bygge inn i eksiste-

rende. Det ble også kort vei fra kua
til lagertanken. Samtidig la vi vekt
på at arbeidsplassen skulle være
trivelig. Det er viktigere å trives på
jobb mot å tjene mest mulig penger, sier Mette – og de andre er helt
enige. Men, de understreket at det
er viktig å tjene nok.
Økologisk drift
Mette sier at hun og Anders er
heldige som har fått to av ungene
hjem til bygda og som driver gården med ny produksjon. De har
gjort et verdibasert valg og satser på
å drive økologisk. Mette forteller at
det har vært en drøm å drive økologisk, men en skal ha pågangsmot
og være overbevist for å gjøre det.

Det er ikke noe miljø for økologisk drift, og dermed blir det mye
nybrottsarbeid.
Godt mottatt i egen bygd
De er samstemte i at de er blitt
godt tatt imot i Rennebu, og de
vil takke rennbyggen for den gode
oppslutningen og at de er flinke til
å kjøpe ost.
— Vi har åpent her på utsalget
på fredager, men Bakerikaféen og
Nerskogen Landhandel har åpent
alle dager og selger mye ost, forteller Turid.

Ostene fra Grindal er også blitt
godt tatt imot blant kjennere, og
responsen synes de har vært over
alle forventning.
— Vi hadde tru på prosjektet
med vår fagbakgrunn, og vi hadde
forventninger om at ostene skulle
bli så bra som de har blitt. Men, vi
må innrømme at det har vært mer
arbeid enn vi trudde, sier Turid.
Bestselgeren Råblå
Ostene som lages ved Grindal
Ysteri er blitt veldig godt tatt imot,
og de har i løpet av året fått flere
priser. Råblå selger best, og er dermed hovedproduktet.
— Råblå er en kompleks ost
å lage, og den er annerledes enn
mange andre blåmuggoster. Det
er en ost med lang lagringstid, og
dermed skaffer en seg erfaring over

tid med tanke på produktutvikling.
Det gjelder å være tålmodig. Vi
føler vi har mer å hente på Råblå,
men vi får gode tilbakemeldinger
på den, sier Turid.
Osten Myrull er en chèvre-ost
og har kortere modningstid, og
dermed høster de erfaring med produksjonen raskere. Chèvre er det få
som lager, og osten til Grindal er
derfor en ettertraktet ost. Chèvre
er aktuell i tiden, og spesielt i Oslo
selger Myrull godt.
— De forskjellige ostene selger ulikt etter hvor de selges. På
bygda selges lite ost basert på geitemelk. Geiteprodukter selges best
til damer litt opp i åra. Blåmuggost
og fetaost selger derimot best på
bygda, og fetaosten har økt etterspørsel. Chèvre selges best til kvinner, men det virker som om menn

ønsker mer smak og kjøper helst
blåmuggost, forteller Turid.
Prisdryss
I løpet av det siste året har
Grindal Ysteri fått flere priser. Matfestivalen i Trondheim var først
ut, deretter fikk de martnasprisen
på Rennebumartnan. De har også
gjort det bra under NM i gårdsost
– Åskeladd fikk bronse, Råblå fikk
sølv og Myrull fikk gull.
I tillegg er de nominert med to
av tre oster i finalen til Det Norske
Måltid, og resultatet her blir offentliggjort i januar.
Tekst: Dagfinn Vold
Foto: Dagfinn Vold og
Tom Gustavsen, Form til fjells

Turid og mor Mette
med en hel råblå-ost og deres egen ostekasse.

Kaffepause med ost og honning - Synnøve, Turid og Ragnhild .
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ENKELT FOR DEG
BRA FOR BILEN

Tid for høstløk
Nytt i smykker fra Diz
Nytt fra BlackDesign og Edelweiss

Erica 3 stk
kr 98,-

BERKÅK BIL

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

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

BERKÅK BILSKADE
Karosseriverksted
Lakkverksted
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

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

Tradisjonelt smedarbeid – Porter
Mottak av kasserte kjøretøy og skrapmetall

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

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

Ivar Fjellstad, Terminalveien 8, 7391 Rennebu
tlf 488 44 401 - www.rennebusmia.no

Et kafébesøk som varmer
med bakst fra Soknedal Bakeri!

Kaker til livets høydepunkter
kan også bestilles på Bakerikaféen!

Den beste julegaven - kortreist mat
fra bl.a. Grindal Ysteri, Kroken Bakeri og Hognamat!

Kafé og bakeriutsalg på Torget, tlf 72 42 71 23 - Åpningstider man-fre 10-16 - lør 10-14
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Ny ansiktsløftning for Mjuklia
I løpet av det siste året, har Mjuklia leirsted og gjestegård gått igjennom enda en
ansiktsløftning. I denne runden er det kjøkken og personalrom som er modernisert.
Kapasiteten i spisesalen er også blitt større.
For kjøkkenleder Rigmor Aas er
det naturlig nok det nye og moderne kjøkkenet som har betydd en
aldri så liten revolusjon. Kjøkkenet
ble tatt i bruk for snart et år siden,
men godt og lettvint renhold gjør
at det skinner som nytt da Rennebunytt kommer på besøk (på kort
varsel).
- Det gamle hadde jo gjort nytten i veldig mange år. Utstyr og
innredning var for det meste rundt
40 år gammelt, og det var for tungt
å holde rent, forteller Aas.

Eline Voll fikk æren av å klippe snora sammen med byggekomiteleder
Eli Krogstad og ordfører Ola Øie.
Lørdag 1. oktober var det
høytidelig åpning av den nyrenoverte Rennebuhallen, med
bla. håndballkamp, festforestilling og naturligvis snorklipping.
Arbeidet hadde utgangspunkt i behovet for ny handikapinngang og nye toalett, og
komiteens første møte var våren
2011. Det kom raskt opp andre
renoveringsbehov, og det har
ført til bl.a. en ny sal med amfi,
nytt kjøkken og ny foaje.
PK Arkitektkontor AS fra
Trondheim fikk oppdraget, og
hovedentreprenør ble LH Bygg
Entreprenør AS.

Bedre arbeidsplass
Hun setter særlig stor pris på at
det er blitt bedre med benkplass og
mindre av åpent gulvareal. Også
veggplassen er blitt bedre fordi det
ikke er så mange dører som hindrer
den gode utnyttelsen. Det betyr at
avstandene fra arbeidsbenk til varmebehandling er blitt mindre, noe
som igjen reduserer belastningen
ved tunge løft. En av arbeidsbenkene kan til og med heves og senkes, slik at hver enkelt medarbeider
kan få en ergonomisk mest mulig
riktig arbeidsstilling.
Nytt utstyr
Ellers er det kommet på plass
en helt ny komfyr, ei ny, stor og
moderne stekepanne og helt nytt
og tidsmessig kjølerom og annet
kjøleutstyr. I den «nye» spisesalen
har man fått inn en moderne buffet med innbygde kjøleelementer,
og langs den ene veggen et skap
med skuffer for alt som trengs av
dekketøy.
- Det å få dekketøyet i skuffer
var en veldig bra forbedring i forhold til tidligere da serveringspersonalet nesten måtte krype for å få
tallerkener og annet fram fra skapet, konstaterer daglig leder Kari
Hyttebakk fornøyd.
Bedre for personalet
Personalrommene som ligger i
samme del av bygningen som kjøkkenet, er bygd om og modernisert.
Den inneholder et lyst og trivelig
spiserom, nye garderobebekvemmeligheter og daglig leder Kari
Skårsmoen har fått nytt kontor.
Også personalinngangen er flyttet
slik at de ansatte kommer rett inn i
sin egen avdeling.
I resepsjonsområdet er det blitt
enda triveligere å komme inn etter
at Mjuklia mottok en del eldre
gjenstander i form av en gave som

Åpning av den
nyrenoverte
Rennebuhallen

Kjøkkenleder Rigmor Aas (til venstre) er godt fornøyd med å ha fått nytt og
tidsmessig kjøkken i Mjuklia leirsted og gjestegård. Daglig leder Kari Skårsmoen
er enig i at opprusting og modernisering var nødvendig.

i utgangspunktet besto av hele innboet fra et hus.
Ansiktsløftingen
medfører
ellers ingen direkte endringer i
driften av det tradisjonsrike leirstedet. I år er det 45 år siden det
som den gangen het Mjuklia Ungdomssenter ble tatt i bruk. Etter en
planleggingsperiode på nesten ti år,
kunne det Norske Misjonsselskap
åpne senteret som først og fremst
var bygd som senter for leirer og
leirskoler. Dette er fortsatt hovedaktiviteten, men Mjuklia tar også
imot små og store møter og kurs.
Familierelaterte sammenkomster
som minnesamvær, barnedåp, konfirmasjoner, bursdagsfeiringer og
bryllup utgjør også en stor del av
virksomheten.
Store matleveranser
Dessuten driver vi med en god
del catering, forteller Rigmor Aas. I
huset er det plass for opp mot 300

spisegjester på en gang, og catering
kan leveres til mange flere. Et årlig
oppdrag er levering og servering
av mat på Rennebu Næringsforening sitt store julebord i Rennebuhallen. Da stekes det ribbe til
250 til 300 personer på kjøkkenet
i Mjuklia. For ikke å snakke om
til Rennebuspæll, der det leveres
rundt 1.000 middagsporsjoner.
Ellers består cateringleveransene
for en stor del av koldtbord.
- Vi har satt mye inn på også
å etterkomme spesielle ønsker fra
kundene, slik at folk med særskilte
behov på grunn av allergi og lignende, skal føle at de får minst like
god mat som de andre. Vi har god
kompetanse på de fleste former for
diettmat, slår kjøkkenansvarlig i
Mjuklia, Rigmor Aas fast.
Tekst: Fredrik Kosbergløkk

Det nye amfiet var populært
under festforestillingen.

Aksjonsdag med
ny rekord
Årets aksjonsdag ved Berkåk
skole innbrakte kr 29.153,-

Maren Flå Sundset og Guro
Ytterhus overrakte Rennebu
kommune ved Ranghild Øverland
sjekken på kr 29.153,Den tradisjonelle aksjonsdagen ved Berkåk skole samler
mye folk i Rennebuhallen. Elevene bidrar med underholdning,
og det er forskjellige aktiviteter
som innbringer penger til årets
TV-aksjon. Givergleden var også
i år stor, og det ble rekord andre
år på rad!
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DRIFTSSJEF SKOGBRUK
SKOGSDRIFT
Skogsdrift
Stilling ledig:

SB SKOG ønsker å styrke bemanningen med driftssjef i

SBInnherred
Skog AS og skogsentreprenør Geir Johansen tar pa seg hogstoppdrag!
•

Stilling ledig:

Vi har avsetning pa alle tømmersortimenter til konkurransedyktige
betingelser.
Ta kontakt med:
DRIFTSSJEF
SKOGBRUK
Foruten å ha interesse for skog og tømmer, må du ha formell kompetanse eller praksis fra
-----

•

SB SKOG
ønsker
å styrke
bemanningen
med driftssjef
SB Skog
AS
og skogsentreprenør
skogbruket.
Vi ser gjerne
at dui er godt kjent i regionen, at du evner å skape gode relasjoner

Geir
Johansen
Innherred
til lokale skogeiere
kan gjennomføre skogsdrifter rasjonelt og
effektivt
for alle involverte.
Geir Johansen
tar pa seg og
hogstoppdrag!

TA KONTAKT MED:

-----

Foruten å ha interesse for skog
og tømmer, må duvil
havære:
formell kompetanse eller praksis fra
Hovedoppgaver
skogbruket. Vi ser Vi
gjerne
du er godt kjent
i regionen,
at du evner
å skape
relasjoner
haratavsetning
pa
alle
tømmersortimenter
• Kjøp
av
tømmer
ogsalg
avtilgodeskogtjenester
til lokale skogeiere og kan gjennomføre skogsdrifter rasjonelt og effektivt for alle involverte.

tlf. 900 81 142

Roger Johansen

Geir
Johansen
tlf. 900 tlf.
81917
142
• Gjennomføring
av
skogsdrifter
og skogkultur
konkurransedyktige
priser.
08 565
Hovedoppgaver vil være:
• Kontakt
og
oppfølging
av
skogeiere
og
entreprenører
Roger
Johansen
tlf.
917
08
565
• Kjøpav tømmerogsalg av
skogtjenester
• Oppfølging
av
tømmerlogistikken
•
Gjennomføring
av tømmer
skogsdrifter
og
skogkultur
Bernt J. Stensås, SB Skog AS
Viogoppfølging
kjøper
ogogutfører
skogsdrift for alle
•
Kontakt
av skogeiere
entreprenører
Tore
Grongstad,
SB Skog AS tlf. 926 tlf.
85kontakt
232
984
41med
211
• Oppfølging
a
v
tømmerlogistikken
Les fullstendig
stillingsutlysning på www.sbskog.no eller ta uforpliktende
interesserte
skogeiere.

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

www.sbskog.no

Trenger du elektriker?
Ta kontakt med oss!
Bjørn
909 10 913

– helt i nærheten

Vareutkjøring hver torsdag

Oddvar
905 78 439

- bestill varer før kl 12

Saken er Biff
hver fredag og lørdag

Biff
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90

150gr

Åpningstider: mandag-fredag 9-18 – lørdag 9-17

www.riseelektro.no – post@riseelektro.no

MAZDA CX-5

NÅ INKL. VINTERHJUL OG HENGERFESTE
(KUNDEVERDI 36 000,-)

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

Se bilen på
Esso Berkåk
14. oktober
kl 12-16

RENTEKAMPA
NJE

2,95%*

UAVHENGIG
AV
EGENKAPITAL

Med god komfort, innovativt infotainmentsystem og stort utvalg av sikkerhetssystemer som bl.a. LED-frontlykter med adaptivt fjernlys, autombrems og blindsoneovervåking byr Mazda CX-5 på et høyt nivå av sikkerhet og kjøreglede. I tillegg Mazdas intelligente ﬁrehjulsdriftssystem som gir deg full kontroll uansett vær.

FRA 351 300,- | AWD DIESEL AUTOMAT FRA 443 300,Fra-pris inkl. frakt og lev.omkostn. på 13800,-, årsavgift tilkommer. Drivstofforbruk komb. kjøring 4,6-7,2 l/100 km. CO2-utslipp 119-165 g/km, NOx 6-72 mg/km. Alle nye Mazda personbiler
selges med 5 år/100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti, 3 års lakkgaranti og inntil 10 års Mazda veiassistanse. Kampanjeperiode Mazda CX-5 frem til 30.09.2016.
*Rentekampanje Mazda Finans, 2,95% nominell rente i 36 mnd, ingen krav til egenkapital. Priseksempel lån: 2,95 % nom./5,06 % eff. Egenkapitalkrav 0 %, lånebeløp 150 000,- o/5 år.
Etableringsgebyr 2 774,-. Totalkostnad 169 620,-. Terminbeløp 2 854,-. Rentekampanje gjelder på alle nye Mazda frem til 30.9.2016. Forbehold om trykkfeil.

Syrstadeng Bil AS
Lykkjveien 57, 7334 Storås. Tlf. 72495000
Åpningstider: Man - Fred: 07.00 - 16.00 Tors: 07.00 - 19.00
Lørd: 10.00 - 14.00
www.syrstadengbil.no
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Ildsjel med sans
for fotball
Lars Rokkones ble kåret til Årets ildsjel av Rennebu idrettsråd.

Lars Rokkones fikk en signert fotballdrakt fra herrelaget. Her sammen med
leder i fotballgruppa Olav Stavne og
leder i Rennebu idrettsråd Magnar
Langklopp.

Lars koser seg med ”ildsjel-kake”.

Det går ingen seniorkamp i herrefotball i Rennebu uten at Lars
Rokkones er tilstede. Før kampen har han ordnet med plakater,
og når kampen starter er han på
pletten for ta inn billettpenger av
publikum. Dette har han drevet
med i mange år – nesten ikke så
han husker når han startet.
Lars er en idrettsentusiast, og
ved siden av å ha drevet med forskjellig selv er han også flittig tilskuer, og har og er med i styre og
stell i Rennebu idrettslag.
Fotball står hjertet nærmest
Han startet som formann i
underavdelinga Fram høsten 1970,
og da var en viktig oppgave å få
skikk på Frambanen som gressbane. Banen ble skrapt med veiskrape
før det ble kjørt på jord. Deretter
var han oppmann for herrelaget
i fotball, men da nye Frambanen
høytidelig skulle åpnes med kamp
mot Haltdalen måtte Lars på militær rep og fikk ikke fri.
Lars var også fotballdommer en
tid, så han hadde ikke fritidsproblemer. Han var dommer i 14 sesonger før han la det bort. Det ble litt
for mye. Han ville heller prioritere

å se fotball – både hjemmekamper
og bortekamper. Interessen er der
fortsatt, og denne sesongen har
han fått med seg alle herrekampene
utenom to bortekamper.
Én av de største opplevelsene
innen fotball i Rennebu var jubileumsturneringen i 1975. Lars var
oppmann for herrelaget, og Rosenborg deltok med sine beste spillere
– bl.a. Odd Iversen, Jan Hansen og
Erling Meirik.
Da den nye gressbanen på
Berkåk åpnet i 1989 var også Lars
på plass, og aldri har det vært så
mange tilskuere på en fotballkamp
i Rennebu. Rune Brattset deltok
i et sammensatt ”Rosenborg-lag”.
Han spilte på den tiden for Werder
Bremen og var hjemom på landskamp, og han tok turen til Berkåk
uten at det var klarert, og det ryktes
i etterkant at det nødvendigvis ikke
var så populært i Werder Bremen.
Engasjert i trimaktiviteter
Lars brenner også for trimaktiviteter, og han sitter for tiden i styret
for trimgruppa. Der var han med
på å starte sykkelkarusell, og han er
også sterkt delaktig i den populære
topptrimmen med å sette ut pos-

tene. Topptrimmen har forresten i
år hatt meget stor deltagelse, ikke
minst av familier.
Ellers er det trimposter spredd
utover hele kommunen, og trimbøkene skal inn for telling av trimmere for premiering hver vår. Også
her gjør Lars en kjempeinnsats.
Vært aktiv selv også
Lars har også vært aktiv selv,
både på langrenn, sykling og maraton. Men, som han sa - han trente
aldri intervall. Dermed egnet han
seg best for de lengre distanser.
Han har deltatt i Boston maraton,
og vært i Athen på den opprinnelige maraton. Han har også deltatt
på den store styrkeprøven Trondheim – Oslo fem ganger.
Lars har gått Nerskogsrennet 26
ganger og Holmenkollmarsjen 10
ganger. Han har også deltatt i turrenn nedover i Europa, mens hans
største opplevelse var det Kinesiske
”Vasaloppet” i 2008. Da besøkte
Lars og hans kompis Jostein Hoel
både den kinesiske mur og den
himmelske freds plass.
Tekst: Dagfinn Vold
Foto: Jan Inge Flå/Opdalingen
og Dagfinn Vold

Jordmortilbudet i
Rennebu
kommune
Oppdal og Rennebu har i
dag tre jordmødre som tilbyr
svangerskap- og barselomsorg,
samt følge- og beredskapstjeneste. Det er Ingvill Dalseg,
Torhild Holstad og Eva Ishoel.

Jordmor Eva Ishoel ønsker
velkommen til svangerskapsomsorg
i Rennebu.
Eva Ishoel er fast jordmor i
Rennebu, og er tilstede på kontoret hver torsdag.
— Tidligere har jeg vært på
kontoret annenhver mandag.
Det er en styrking av tilbudet da
jeg nå er mer tilgjengelig ved å
ha fast kontordag på torsdager,
og dermed blir det mer forutsigbart, forteller Eva Ishoel.
Jordmor vektlegger tverrfaglig samarbeid og samarbeider
med fastleger, helsesøstre og
andre helseprofesjoner. Samarbeidet har som mål å fremme
familiens helse og trivsel gjennom alle stadier av svangerskap, fødsel og barseltid.
— Vi i jordmortjenesten
ønsker å vektlegge tiltak som
bidrar til god helse og fremmer
svangerskapets naturlige utvikling, bidra til at dere som foreldre får en god start sammen med
det nye barnet, og skape trygghet i forhold til fødsel/barseltid,
forteller Ishoel.
Jordmorkontoret er lokalisert
på Rennebu Helsestasjon
Timebestilling på
tlf 72 40 25 55 på torsdager
mellom kl 09.00-11.30,
eller ved å ringe
Rennebu legekontor på
tlf 72 40 25 40
Vakthavende jordmor er
tilgjengelig på tlf 482 12 680.
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Flat mat
på takke og
i panne
I slutten av august ble boka «Takkemat» utgitt på Kagge
Forlag, og som tittelen antyder er det mat tilberedt på
takke som er tema.

- Mange vil nok bli overrasket
over hvor lett det er å lage mat på
takke, sier forfatterne Ane Nordvik
Hasselberg og Gry Nordvik Karlsen.
Ni år i Birka
Mange her i distriktet vil nok
kjenne igjen navnet til den yngste
av søstrene, Ane, som i ni år var
ansatt i Birka med faste kontordager i Rennebu. Hun driver nå
eget konsulentfirma innen design
og illustrasjon, med base i Ilsvika
i Trondheim.
Gry Nordvik Karlsen er kartoperatør av yrke, bosatt i Valnesfjord. I tillegg driver hun matbloggen «Gry`s Kjøkkenskriverier», og
må vel sies å være langt over gjennomsnittlig opptatt av god mat og
matlaging.
- Det er viktig at maten smaker
like godt som den ser ut, sier Gry.
Det var Ane som først kom opp
med ideen om å lage bok, da hun
selv var på leting etter oppskrifter
for å lage mat på takke.
- Jeg kjøpte takke for tre år
siden, og strevde virkelig med å
finne kreative oppskrifter, og tips
til hvordan takka kunne brukes.
Jeg ringte Gry for å spørre om råd,
og etter hvert kom vi fram til at det
måtte da være et marked for en slik
bok, sier Ane.
Søstrene gikk i gang med plan-
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legging, samling av oppskrifter, bilder, mer planlegging, og ikke minst
testing av oppskrifter. Resultatet
har blitt en usedvanlig tiltalende
bok, med detaljerte oppskrifter,
vakre bilder og gjennomført layout.
Takke er både lettvint og sosialt
Det er ingen tvil om at de to
søstrene er takkeentusiaster på sin
hals, og de forteller ivrig om takkens mange fortreffelige egenskaper.
- Det er jo så lettvint, og maten
blir fort ferdig. Dessuten er det
enkelt å følge med når maten er
ferdig og gjennomstekt, og man får
plass til mye mer enn for eksempel
i stekepanna eller stekeovnen, sier
Gry.
De fremhever også takkens
sosiale egenskaper, ettersom det
blir helt naturlig for gjestene å
samles rundt takka når maten tilberedes.
- Det er så trivelig å småprate
litt mens man venter på at maten
blir ferdig, og de fleste syns det er
spennende å følge prosessen når
man tilbereder noe på takke. Jeg
pleier å si at det er som pauseunderholdning når vi samles rundt
takka og venter på maten, smiler
Ane.
Har man unger i rett alder hender det jo også at man blir både

Forfatterne Ane Nordvik Hasselberg og Gry Nordvik Karlsen.
to og sju ekstra til middag eller
kvelds, og skal man tro disse damene blir man sjelden i beita med ei
takke i hus.
- Grove wraps fylt med et eller
annet man har i kjøleskapet fungerer helt utmerket og er enkelt og
raskt å lage til sultne unger. Pannekaker og lapper går selvsagt også
som en drøm på takke, sier Ane.
Gjennomtenkt
Det er lett å la seg fascinere,
både av søstrenes entusiasme og
ikke minst alle de flotte bildene
i boka. Selv undertegnede, med
takkeerfaring på null og generelt
mangel på finesser i kjøkkenet,
ble umiddelbart fascinert av dette
tradisjonsrike kjøkkenredskapet.
Boka ”Takkemat” har også blitt
svært godt mottatt av publikum,
så det er tydelig at flere har latt seg
fascinere.
- Vi må vel si at mottagelsen
nesten har overgått det vi turte
håpe på, så vi er kjempefornøyde
så langt. Det tyder vel på at flere
enn oss har lett forgjeves etter gode
oppskrifter på takke, konkluderer
søstrene.
Foruten oppskriftene i boka er
det også Ane og Gry som har tatt

alle bildene, og her er det både
fristende bilder av mat og glade
mennesker som koser seg med
mat i ulike sammenhenger. Det er
stort sett egen familie som er med
på bildene, uten at det er gjort et
hovedpoeng av dette.
- Det er selvfølgelig naturlig
å ta bilder i ulike sammenhenger
der familien er samlet rundt matbordet, og da ble det slik i boka.
At det ikke står verken navn eller
beskrivelse av sammenhengen er et
gjennomtenkt valg, da det egentlig ikke har så stor betydning, sier
Ane.
Den dagen søstrene stikker
innom Rennebunytt er de på tur til
Alvdal på mandelpotetfestival, og
her skal de selvsagt tilberede forskjellige godsaker av nypotet.
- Det har blitt noen slike oppdrag ja, men det er bare artig.
Takkemat er lettvint, godt og trivelig å lage, så det er noe vi trygt
kan anbefale til alle, avslutter Ane
Nordvik Hasselberg og Gry Nordvik Karlsen.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Ane Nordvik Hasselberg
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Det handler om laks
I Orkla ble det i årets sesong
tatt ca 3.600 laks, og det er
under gjennomsnittet.
Gjennomsnittet siden år 2000
er om lag 5.000 laks.
Men, gjennomsnittsvekten i
år var forholdsvis høy, så i
tonn ble det brukbart.

— Jeg teller mest i antall laks,
for det er opplevelsen med fangsten som selges. Kiloen er viktig
i forvaltninga, for en holaks med
tyngde har flere rogn, sier Vegard
Heggem – laksebonde fra Aunan
på Grindal.
Vegard forteller videre at fangst
også er et produkt av antall fiskere.
Kanskje har det vært færre fiskere
i år, lurer Vegard på. I disse dager
skal det undersøkes om hvor mange gytelaks som står igjen i elva.
Det er interessant.
Lite smålaks
Det tyder på at årets sesong har
vært forholdsvis ok. Vegard kunne
gjerne tenkt seg en teller i elva som
kunne telt nøyaktig antall laks.
Det er tre årsklasser med laks
hvert år – stor-, mellom- og smålaks. Smålaksen er opp til 3 kg,
var smolt i fjor og har vært ett år
i havet. Mellomlaksen er 3-7 kg,
og var smolt i 2014. Storlaksen er
over 7 kg, og den gikk ut fra elva i
2013. Denne årgangen virker som
har klart seg bra, for det var mye
storlaks i elva i sommer.
— Storlaksen kommer opp i
elva først, og derfor ble juni bra i
år. Deretter dabbet det av. Første
del av sesongen ble bra, men andre
del dårlig, sier Vegard. Det var år-
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saken til at det ble ganske høg
snittvekt.
Smålaks, smolten som gikk ut
i fjor, har sviktet. Da det normalt
blir fanget flest smålaks, ble det
naturlig at antall laks ble mindre.
— Hva som er årsaken til lite
smålaks kan skyldes mange faktorer i havet – f.eks. mattilgang.
Vi antar at elva blir fullrekruttert så godt som hvert år, og at
det produseres maks antall smolt
det er plass til. Strenge fiskeregler
har bidratt til dette. Det skjer tap
av smolt i elva i kraftverksturbinen, og det er negativ påvirkning
gjennom avrenning fra gruvene på
Løkken. Men man antar at det er i
sjøfasen de største tapene av smolt
skjer. Noen år blir gode, mens
andre blir dårlige, og det kan skyldes naturlige årsaker, men det kan
også være menneskeskapte årsaker, sier Vegard. Én teori er også at
deler av det som skulle vært årets
smålaks har hatt dårlig tilvekst,
og dermed valgt å ta en vinter til
i havet før den vandrer tilbake og
kommer som mellomlaks i 2017.
Ingen fordel med lakseoppdrett
Lakseoppdrett ”spiser av lasset”, og det blir dermed mindre
Orklalaks å fiske på grunn av lakseoppdrettet. Problemet er kjent,
men det er vanskelig å gjøre noe

med det. Det har vært påpekt i
mange år.
— Det viktigste for en villaksbonde er at det står igjen nok gytelaks hvert år. Derfor er det viktig å
røkte elva så godt en kan. Vi må
feie for egen dør først, deretter kan
vi kritisere lakseoppdrettet, sier
Vegard.
Vegard synes at Orkla Fellesforvaltning gjør en god jobb. Fiskereglene er strammet inn mye, og det
er alltid en diskusjon.
Forskerne har beregnet at Orkla
trenger 3.152 holaks for å fullrekruttere elva. – Dermed må en
passe på at det står igjen så mange
når sesongen er over. Det ville vært
en effektiv måte å stenge elva, men
fellesforvaltninga har heller valgt å
opprettholde lengden på sesongen
og heller redusere kvotene. Noen
mener at det riktige heller ville
vært å redusere sesongen og hatt
romslige kvoter.
Politiske valg
Kampen for villaksen er også
politisk, og dagens fiskeriminister
sier at han vil ta hensyn til villaksen. Lakseoppdrett får vokse der de
har kontroll.
— Det forskes en del på lukka
anlegg i sjøen, og blir det en realitet kan mye av problemene være
løst. Det vil være positivt for villak-

sen, sier Vegard. De bruker en del
energi på å si fra når andre næringer ødelegger for villaksen. Men
først og fremst må de gjøre en god
jobb selv.
Organisert
”Elvene rundt Trondheimsfjorden” ble i sin tid startet for å kjøpe
ut kilnotfiske. Organisasjonen
eksisterer fortsatt som en møteplass, og den kommer med felles
høringsuttalser der det er aktuelt.
”Norske Lakseelver” er en
landsomfattende rettighetshaverorganisasjon, på lik linje med Bondelag for bønder. Vegard jobber en
del for denne organisasjonen.
— Dette er en bra og sterk rettighetshaverorganisasjon med base
i Oslo som arbeider med å påvirke
politisk. Samtidig yter den faglig
bistand til elveeierlagene. Men, det
er få elveeiere som har lakseturisme som hovedbeskjeftigelse. Det
er stort sett attåtnæring, forteller
Vegard.
Internasjonal sesong
Årets sesong hos Vegard på
Aunan har vært skikkelig internasjonal, og det har vært besøk fra 13
ulike nasjonaliteter - bla. Kanada,
USA og Japan.
— Felles for alle var at de hadde
laksefiskeferie i norske elver som

Takk
for meg!

mål. Da skjønner en at en har noe
som er spesielt. Men, når en ser
grafen med nedgang, blir en litt
urolig for fremtiden, sier Vegard.
Vegard sier videre at villaksen
er følsom for miljøet, og det er
en klassisk konflikt industri mot
miljø, der villaksen havner i skvis
mellom de to valgene. Miljø taper
nesten hver gang, og da kan en bli
litt pessimistisk. Laksen er en viktig
art for Norge – en symbolart og en
identitetsart som er viktig. Derfor
er det ikke greit å ofre villaksen.
Vegard håper derfor at lakseoppdrett i lukket anlegg blir lønnsomt,
og at den trusselen dermed blir
nullet ut.
Forskes på lukkede mærer
Regjeringa har åpnet for prosjekt med innovative løsninger
innen lakseoppdrett. Det Bergensbaserte Marine Harvest tester ut et
lukket konsept. Det er spennende
hvordan en kan styre produksjonen og få bedre fiskevelferd ved
bl.a. å ha kontroll på vannets temperatur. Samtidig kan en kanskje
gjøre et forretningsområde av avføringen som samles opp. Salmar fra
Trøndelag har et annet konsept
med å taue mærene langt til havs.
Dermed er det en ”kamp” mellom
Bergen og Trøndelag.
— Det er positivt at det brukes
en del tid og forskning på dette,
og vitenskapelig artikler forteller
at med lukket anlegg kan en få full
kontroll på lakselusa. Vi får virkelig
håpe at snøballen begynner å rulle

Fangsten på bildet er fra Pollen 16. juni i år, og ble målt til 111 cm og 13,2 kilo.
Fiskeren er Georg Liasjø. Laksen ble gjenutsatt.
for mange, og det er nok mange
som er villig til å betale en del mer
for slik laks.

snart, sier Vegard.
Vegard er ikke oppdrettsmotstander men oppdrettskritisk. Han
synes det er en fin måte å produsere mat og protein på. Hvis oppdrettslaks i butikken kan stemples
miljøvennlig vil det være en fordel

Av Dagfinn Vold
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Jeg vil med dette benytte
anledningen til å takke for 9
flotte år som fastlege ved Rennebu legekontor. Det har vært
et privilegium å ha jobbet som
allmennlege i Rennebu kommune og vil rette en takk spesielt til
befolkningen, de øvrige helsepersonell og ikke minst samarbeidspartnere.
Jeg har tatt et valg, et vanskelig valg, men likevel et nødvendig valg og derfor må jeg si opp
jobben min som allmennlege/
fastlege i Rennebu kommune.
Jeg må av personlige grunner
prioritere familien min. Det å
jobbe som allmennlege er en
meget givende, men også tidskrevende jobb. Det å være til
stede for mine pasienter har
vært viktig og vil alltid være,
men tiden er nå moden for
endringer, både profesjonelt og
familiemessig. Tiden er dyrebar
og tid er noe man aldri får tilbake. Jeg har derfor søkt 1 av
2 ledige stillinger i Meldal kommune.
Det er ikke til å legge skjul
på at det er vondt å forlate gode
kolleger og takknemlige pasienter i Rennebu. Spesielt vanskelig
er det nok fordi jeg har hatt tid
til å bli godt kjent med så mange fantastiske mennesker.
Jeg har både fått æren av å
treffe nye liv og å følge de som
forlater oss. Oppturer og nedturer er noe jeg setter pris på å
få ha tatt del i. Jeg setter uendelig stor pris på å ha fått lov til
å jobbe som fastlege i Rennebu.
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Fastlege og spesialist i
Allmennmedisin,
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SKOGSDRIFT I HØST

– ALLSKOG DEKKER SPOR-OPPRETTING
ALLSKOG har noe ledig produksjonskapasitet.
Meld på hogst nå og ALLSKOG dekker spor-oppretting.
Tilbudet gjelder til ledig produksjonskapasitet er fylt opp,
og for drifter avsluttet senest 20. november med kjørbar
vei i perioden drift og utkjøring pågår.
Pris på virke er gjeldende priser på
kontraheringstidspunktet.
Vi har også ledig taubanekapasitet.

Din serviceparter på
småmaskiner, redskap og
landbruksmaskiner
• service og reparasjon av bl.a
plenklippere og motorsager
• sveiseverksted for mindre og
større sveiseoppdrag.

Kontakt din skogbruksleder snarest
så du er sikret de beste vilkårene:
Ola Nygård: 414 64 997 – ola.nygård@allskog.no
Geir Holden: 905 52 025 – geir.holden@allskog.no

Terrengen er et norsk firehjulsdrevet
terrenggående hjelpemiddel / rullestol.
Er godt utstyrt med blant annet trinnløs
regulering av hastighet.Terrengen
tilpasses brukere med spesielle behov.
Terrengen er konstruert for ferdsel i
typisk norsk terreng, har meget gode
kjøreegenskaper og har ett marktrykk
lavere enn en person som går på bena!

• maskineringsverksted med
dreiebenk og fresemaskin.
• produksjon og konstruksjon
av stålarbeid
• dekkmaskin for landbruks- og
anleggsdekk

– livskvalitet på hjul
For priser og oversikt over våre
produkter og tjenester se
www.landbruksverksted.no

Terrengen AS
Stamnan, 7392 Rennebu
Telefon 72 42 65 60
Mobil 476 24 600
E-post: info@terrengen.no
www.terrengen.no

Du bestemmer.
Vi tilpasser.
HYTTA SNO

HYTTA VANGSLIA

HYTTA BLOMSTERENGA

SE VÅR NYE HYTTEBOK

www.oppdalbygg.no

Industrivegen Nord - 7340 Oppdal – tlf 72 40 02 60
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Signerte ny bankavtale
Rennebu kommune har signert ny bankavtale med Meldal Sparebank for tre år med
opsjon for ett år.

Dette er slagordet til
årets TV-aksjon som skal
foregå den 23. oktober.

Banskjef Odd Ivar Bjørnli og rådmann Birger Hellan signerer avtalen
mellom Meldal Sparebank og Rennebu kommune.
Meldal Sparebank har hatt
avtale med Rennebu kommune i
to perioder på til sammen åtte år.
I år gikk avtalen ut, og Rennebu
kommune gikk ut med forespørsel
til flere banker. Det var kun Meldal
Sparebank og Sparebank 1 SMN
som valgte å komme med tilbud,
og begge kom med gode tilbud i
følge økonomirådgiver Karl Petter
Gustafsson i Rennebu kommune.
Pris avgjorde
— Andre banker var nok oppmerksom på at både Meldal Sparebank og Sparebank 1 SMN var
såpass ivrig på å få avtalen at de
ikke så det som aktuelt å komme
med tilbud, forteller Gustafsson.
Gustafsson forteller at kommunen har sine lån i andre banker,
som KLP og Kommunalbanken,
da andre banker ikke kan matche lånevilkårene. Dermed er det
betingelser for innskudd, gebyrer
og betalingsformer som etterspørres i en ny bankavtale. Men, service, tilgjengelighet og oppfølging
er også viktig.
— Sparebank 1 SMN er en større bank og med godt tilbud. Begge
bankene kunne tilby gode tjenester, men det var til slutt prisen på
tjenestene som avgjorde i Meldal
Sparebanks favør, forteller Gustafsson.
Gustafsson forteller at bankavtalen de inngikk for fire år siden
hadde bedre betingelser, men

markedet har endret seg siden den
gang. Den nye avtalen gjelder for
fire år, og den følger markedsrenta.
Fornøyd med oppfølgingen
— Vi i kommunen er fornøyd
med Meldal Sparebank, og kommunekassa som har mye med banken å gjøre er også godt fornøyd
med samarbeidet. Vi kjenner personene og det gjør samarbeidet
enklere, sier Gustafsson.
Banksjefen glad for avtalen
Banksjef Odd Ivar Bjørnli i
Meldal Sparebank forteller at signering av ny bankavtale betyr ganske mye for banken.
— Det er en fin signaleffekt at
Rennebu kommune bruker oss
som bank. Det er en stor og viktig
kunde, og i og med at Rennebu
kommune bruker oss er vi nøye
vurdert på kriterier. Er vi god nok
for Rennebu, er vi også god nok
for de aller fleste, sier Bjørnli.
Meldal Sparebank etablerte seg
i Rennebu før avtale med kommunen, men at avtale med kommunen var avgjørende for at de
etablerte seg med egen avdeling på
torget på Berkåk.
Stor vekst i Rennebu
— Nærmere halvparten av innbyggerne i Rennebu er nå kunder
hos oss. Det er en stor andel, og
over forventningene da vi etablerte
oss, forteller Bjørnli. Banken har

også en del næringslivskunder,
men næringslivet i Rennebu består
forholdsvis av få større bedrifter.
Landbruk er også en viktig kundegruppe for Meldal Sparebank,
og der har de en god del kunder i
Rennebu.
— Vi i Meldal Sparebank har
god kompetanse innen landbruk.
Det er mange som jobber i vår
næringsavdeling som også har tilknytning til landbruket og dermed
kjenner bransjen godt.
Etablert i Trondheim
Meldal Sparebank har også etablert seg i Trondheim, da målet for
banken er vekst i volum. Dermed
må de inn på andre områder for å
søke vekst.
— Vi har rundt 80% markedsandel på privatmarkedet i Meldal,
og som sagt rundt 50% i Rennebu.
Samtidig bor faktisk 30% av kundene våre i Trondheim, og de har
ikke nødvendigvis tilknytning verken til Meldal eller Rennebu. Dermed var det forholdsvis naturlig
for oss å etablere oss i Trondheim.
Mange synes også det er greit å
ringe banken for å treffe folk, og
vi prøver å være tilgjengelig for de
kundene som ønsker å treffe oss,
avslutter Bjørnli.
Tekst: Dagfinn Vold
Foto: Meldal Sparebank

Årets mottaker av innsamlingen er Røde Kors. Røde Kors
er verdens største humanitære
organisasjon som jobber for
å gi hjelp til mennesker i vårt
nabolag og over hele verden.
Også lokalt her i Rennebu har
vi en aktiv Røde Kors forening
som vil gjøre seg ekstra synlig i
forbindelse med innsamlingsaksjonen.
• Frivillige er bærebjelken i
Røde Kors. Gjennom frivillige
over hele verden får Røde Kors
tilgang og sikrer at hjelpen når
raskt og effektivt ut til mennesker som trenger det.
Røde Kors er til stede
•
i 190 land og har over 100 millioner medlemmer og frivillige.
Røde Halvmåne er navnet i de
muslimske land.
• I Norge er Røde Kors
representert i nesten alle landets
kommuner med over 43 000
frivillige fordelt på om lag 400
lokalforeninger og 19 distriktskontorer.
• Røde Kors er nøytralt og
upartisk i konflikter og hjelper
mennesker som har behov for
det uavhengig av nasjonalitet,
trosbekjennelse, samfunnsklasse
eller politisk overbevisning.
Søndag den 23. oktober
samles vi i hele Norge til årets
viktigste søndagstur: TV-aksjonen. Vi samler inn penger til å
gi livsviktig hjelp til ofre for krig
og konflikt. Pengene vil denne
gangen gå til ni land hvor sivilbefolkningen i mange år har
lidd under krig og konflikt:
Syria, Libanon, Sør-Sudan,
Afganistan, Somalia, Myanmar, El Salvador, Guatemala og
Honduras. Pengene går også til
flyktningene som har kommet
til Norge.
Ta godt i mot bøssebærerne
den 23. oktober.
Husk å ta ut penger!
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MAZDA CX-3
FULL AV KJØREGLEDE

Se bilen på
Esso Berkåk
14. oktober
kl 12-16

RENTEKAMPA
NJE

2,95%*

UAVHENGIG AV
EGENKAPITAL

MAZDA CX-3 ER EN LITEN CROSSOVER SOM GIR LITT MER AV ALT. Belønnet med den ettertraktede Red Dot Design Award og generøst utstyrt med det siste
innen infotainment og sikkerhetssystemer. Men viktigst av alt, kjøreegenskapene - så presise og inspirerende at hver tur blir en opplevelse. Vanskelig å beskrive,
men lett å oppleve. Mazda CX3 – full av kjøreglede.

Fra 249 300,Fra-pris inkl. frakt og lev.omkostn. pålydende 13 800,-, årsavgift tilkommer. Drivstofforbruk komb. kjøring 4,0-6,3 l/100 km, CO2-utslipp 105-146 g/km, NOx 3-63 mg/km. Alle nye Mazda personbiler
selges med 5 år/100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti, 3 års lakkgaranti og inntil 10 års Mazda Veiassistanse. *Rentekampanje Mazda Finans til 2,95% nominell rente i 36 mnd,
ingen krav til egenkapital. Priseksempel lån: 2,95 % nom./5,06 % eff. Egenkapitalkrav 0 %, lånebeløp 150 000,- o/5 år. Etableringsgebyr 2 774,-. Totalkostnad 169 620,-.
Terminbeløp 2 854,-. Rentekampanje gjelder på nye Mazda frem til 30.9.2016. Forbehold om trykkfeil.

Syrstadeng Bil AS
Lykkjveien 57, 7334 Storås. Tlf. 72495000
Åpningstider: Man - Fred: 07.00 - 16.00 Torsd: 07.00 - 19.00
Lørd: 10.00 - 14.00
www.syrstadengbil.no

Vi skaper levende bygder!
Hovedkontor i Meldal. Avdelinger på Løkken Verk, Berkåk og i Trondheim

Vi takker Rennebu kommune for tilliten med å bli valgt som
hovedsamarbeidspartner på banktjenester for 3. perioden på rad.
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Nominert til Årets Trøndertalent 2016
meldte overgang til Byåsen da han
startet på Strinda videregående
høsten 2013, og har hele tiden trivdes veldig godt i klubben. Han spiller nå fast for seniorlaget i 2. divisjon, og er i tillegg med på en del
kamper for juniorlaget. PostNord
er sponsor for 2. divisjon, og det er
de som står bak kåringen av ”årets
talent”. I denne ligaen er det fem
trønderske klubber, og hver av disse har altså nominert sin kandidat
til kåringen.

Arne Gunnes (i midten) jubler over en scoring for Byåsen.

Arne Gunnes fra Rennebu
har de siste tre sesongene
spilt fotball for Byåsen, og
nylig ble det kjent at han
er nominert som klubbens
kandidat til ”årets trøndertalent 2016”.

- Det er mange sterke kandidater i år, ikke minst Ole Robert
Reitan fra Rosenborg, men jeg ser
på det som en stor tillitserklæring
bare å bli nominert, sier Arne.
Postnordligaen
Den talentfulle

unggutten

Den unge kunstner

«Visuelle Kunstfag» i Kulturskolen er en fin arena for barn og ungdom med skapertrang og interesse for visuell uttrykksform. I denne spalten presenterer Rennebunytt
i samarbeid med Unni i Kulturskolen ulike kunstnere.
Ellisiv Løseth fyller 15 år i
november og en av de eldste elevene på «Visuelle kunstfag.» Hun

startet på tilbudet i 3. klasse og har
derfor vært med i snart åtte år. Hun
har deltatt på UKM (Ungdom-

Fotballinteressert familie
I høst meldte også lillebror Ole
overgang til Byåsen, og Arne syns
det er trivelig med selskap både på
hybelen og på fotballbanen.
- Ole begynte på KVT i høst, og
da var det naturlig å melde overgang. Nå har vi allerede fått spilt
noen juniorkamper sammen, og
det er kjempeartig. Ole har taklet
overgangen bra, og jeg håper han
vil trives like godt som meg, sier
Arne.
Det er i det hele tatt liten tvil
om at fotballen har vært en viktig
del av livet for familien Gunnes,
og Arne legger ikke skjul på at støtten hjemmefra har betydd mye.
- Pappa har jo vært trener for
laget opp gjennom alle år hjemme
i Rennebu, og både han og mamma har bestandig vært positive og

stilt opp, sier Arne.
Blir i Byåsen en stund til
Selv om Arne fullførte videregående i vår, og foreløpig holder
flere muligheter åpne med tanke
på studier og jobb, har han bestemt
seg for å bli værende i Byåsen en
stund til.
- Nå i høst tar jeg opp noen fag
fra videregående pluss at jeg jobber litt. Etter hvert ønsker jeg å
studere, men har ikke helt landet
på hva det blir enda. Uansett har
jeg et veldig bra fotballtilbud her
i Byåsen, og trener også litt med
førstedivisjonsklubben Ranheim
innimellom, så jeg føler at jeg får
bra med utfordringer foreløpig,
sier Arne.
På sikt er det jo naturligvis et
mål og se hvor langt han kan nå
med fotballen, men han er innstilt
på å jobbe tålmodig og målbevisst
for å utvikle seg best mulig.
- Jeg syns ting har fungert bra
så langt, og det er jo motiverende
å se at man får igjen noe for alle
de treningstimene man legger ned.
Dessuten er det fortsatt like artig å
spille fotball, og det er jo kjempeviktig for å motivere seg for videre
satsing, avslutter Arne Gunnes.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Thomas Karlsen

mens Kultur Møtes) både lokalt og
regionalt.
Ellisiv har alltid vært glad i å
tegne. Hun er spesielt dyktig på det
med detaljer og tar gjerne utgangspunkt i bilder hun f.eks finner på
internett. Dette med å tegne etter/
kopiere er noe hun har jobbet mye
med, - og dette synes godt i arbeidene hennes.
Ellisiv er dessuten dyktig med
farger og eksperimenterer gjerne
med ulike teknikker som f.eks
akrylmaling og linoleumstrykk.
T.v.: «Veien, sannheten
og livet» - akrylmaleri
på lerret. Laget i forbindelse med en gudstjeneste under konfirmasjonsforberedelser.

T.h.: Gråtrost
- blyant-tegning.
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Høstkampanje
BIBLIOTEKET
Det vil bli en liten endring i åpningstiden på mandager
fra og med uke 42 (17. oktober).
Mandag 15 - 18
Onsdag 10 - 13
Torsdag 16 - 19
Velkommen!
Hilsen biblioteksjef Merete Kjærnes Fossum

Bestill hus eller hytte før 31.12.2016.
Få med ELSYKKEL og TILVALGSPAKKE.
Kundefordel ca 100 000,Gå inn på våre facebook-sider
å se hva som er i tilvalgspakken,
eller ring oss 48 21 26 67.

www.jt-bygg.no
Joramo & Tørset Bygg
Norske Hus
Tørset hyttegrend

Forhandler av

Rennebu legekontor tilbyr influensavaksine
tirsdag 25. oktober og onsdag 26. oktober.

Begge dager kl 12.00-14.30 ved legekontoret.
Du trenger ikke å bestille timeavtale, men henvend deg i
ekspedisjonen ved ankomst.
Rennebu legekontor

Reguleringsplan for RV 3 Hedmark grense Nåverdalsbrua er vedtatt
Kommunestyret vedtok i møte 22. september 2016 detaljreguleringsplan for RV3 fra Hedmark grense til Nåverdalsbrua.
Vedtaket er fatta i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12.
Plandokumentene finner du på www.rennebu.kommune.no
og kan fås i papirformat ved henvendelse til servicetorget i
kommunehuset.

Berkåk, 7391 Rennebu - tlf 468 02 405
post@r-maskin.no

Alt innen grunnarbeid
Tomteutgraving
Drenering – planering
Vann, avløp og strømgraving
Betongplate – Grunnmur
Gårdsplass – Vei

Frist for å klage på vedtaket settes til 7. november 2016.
Vi opplyser om at det er adgang til å be om utsatt iverksetting
av vedtak inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort,
jf. forvaltningslovens § 42.
Krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2, og krav
om innløsning etter samme lov § 15-3 må være framsatt senest
3 år etter at reguleringsplanen nå er kunngjort.
Lurer du på noe, kontakt Plankontoret ved
Leif Conradi Skorem tlf. 72 42 81 67.

SPRÅKKAFÉ TIRSDAGER HØSTEN 2016
på Frivilligsentralen klokka 18.00- 19.30

SPRÅKKAFÈ er for alle som synes en god prat på ulike språk er
interessant, utfordrende, spennende og lærerikt:
- den gode samtalen
- knytte kontakter for integrering, støtte og vennskap
- bokmål og dialekt hånd i hånd
- vi tar opp aktuelle tema fra hverdagen
- gratis te/kaffe, enkelt tilbehør
- samlingen blir veiledet av frivillige språkverter

Datoer for SPRÅKKAFÉ før jul:
18.10, 25.10,
01.11, 08.11, 15.11, 22. 11, 29.11,
06.12, 13.12
BLI EN SPRÅKVENN – VELKOMMEN!
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Tomter - Laft
Bindingsverk
Tlf 72 42 64 90 - www.lundhyttebygg.no

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

J. O. Vognild
Lyngstad, Nerskogen, 7393 Rennebu
mob 416 54 516 – john.ovogn@getmail.no

• Småhus i tradisjonell handlaft etter dine ønsker
• Bygg i stavlaft og bindingsverk
• Restaurering, tilbygg og grunnarbeid
• Hyttetomter i Sørøyåsen på Nerskogen
• Lokale håndverkere

PRODUSER
EGEN
STRØM
HJEMME

230V PÅ HYTTA
– INGEN
NETTLEIE OG
TILKNYTNINGSAVGIFT

Søk støtte fra ENOVA
og selg overskuddsstrøm
tilbake til strømnettet

Strømpakke for 230V
uten nettilknytning

GAULDAL SMART ENERGI AS

RT.NO

ALSMA
D
L
U
A
WW.G

Telefon 72 43 80 33
Kjørkvollveien 1, 7290 Støren
post@gauldalsmart.no

Gjør en
forskjell.
Vask bilen.

W

STØTT
Rosa sløyfe aksjonen
Kjøp bilvask

fra 299,-

Ditt bidrag:

50,Circle
K E6ABILDSØ
Berkåk
STATOIL
Lambertseterveien 70
Tlf.
72 42 71 50
1187 Oslo

Følg
oss på facebook
Tlf. 22282290
Uke 41–44

SFRN0043 K7 Rosa sløyfe_A5_lokalann_liggende.indd 1

Rennebunytt01.09.153514.33

GOD ENERGI TIL FOLK
Kjøp kraft lokalt, og vær med å gi kulturlivet
på Kvikne og i Rennebu god energi!

Vi selger kraft basert på innkjøpspris:
• Trygt
• Enkelt
• Gebyrfritt
Bestill på krk.no eller 72 42 80 20
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Konferanse om fjellandbruk
Fylkesmannen i Sør- Trøndelag, Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag avd Oppdal, Oppdalsbanken, Nortura, faglag, rekrutteringsnettverk og landbrukskontorene i kommunene
Rennebu og Oppdal, inviterer til Fjellandbrukskonferansen 2016, 25. og 26.oktober på
Skifer Hotel på Oppdal.
Fjellandbrukskonferansen ble
arrangert i 2015 for første gang. I år
er det lagt opp til en todagers konferanse. Den første dagen fokuserer
på klimaendringer i fjellandbruket,
mens onsdagen byr på både felles
foredrag med ulike temaer, men
og parallelle fagsesjoner med tema
direkte rettet mot produksjonene
mjølkeku, sau, ammeku/storfe og
ny/kommende bonde. I tillegg
arrangeres det middag tirsdag kveld
med konsert med Aasmund Nordstoga, som vi får høre mer ifra som
bonde på onsdag formiddag.
Når den andre fjellandbrukskonferansen sparkes i gang, er det
med håp om at Oppdal også kan
få den nasjonale konferansen over
nyttår. For fjellandbrukskonferansen i Oppdal har vist seg å være
både populær og ettertraktet.
– I fjor regnet vi med hundre
deltagere, og fikk det dobbelte, sier
rådgiver Anne Karin Botnan fra
Norsk landbruksrådgivning Trøndelag.
Det var Botnan som sammen
med markedsansvarlig fra Oppdalsbanken, Anne Grete Hoelsether og fagansvarlig landbruk i
Oppdal Gro Aalbu som stod bak
initiativet til den første konferansen.
– Da hadde vi en fagdag med
veldig mange bolker, og folk følte
at de fikk for lite tid til å prate
sammen. I år har vi tatt konsekvensen av dét, og arrangerer en todagers konferanse med konsert og
middag til kvelds.
Det er gardbrukere som driver
landbruk i høyereliggende strøk,
opp mot fjellet, som kommer innunder fjellandbruket. Felles for
disse er at de stort sett produserer

ARRANGERER KONFERANSE:
Markedsansvarlig Anne Grete Hoelsether fra Oppdalsbanken, Gro Aalbu og
Randi Stolpnes fra landbruksetaten i henholdsvis Oppdal og Rennebu kommune,
Anne Karin Botnan fra Norsk Landbruksrådgivning, fagansvarlig Bjørn Wæhre
fra Nortura, leder i arbeidsgruppa for Fjellandbruket, Kristine Ek Brattset, gardbruker, lokalmatprodusent og skigardmaker Arnt Strand, og landbruksansvarlig
Ola Johannes Drivstuen i Oppdalsbanken gleder seg til fjellandbrukskonferanse.
grovfór til sau, geit og kyr, og at
maten de produserer er kjøtt. De
utnytter utmarksressursene i skog
og fjell.
Nydyrking og gardsovertagelser
Arnt Strand på Innset er en av
dem. I tillegg til at han driver gard
med 300 vinterfora sau, er han
lokalmatprodusent og skigardmaker. Han driver 250 dekar jord,
men eier bare 50 av dem. Og det
er en av utfordringene for fjellbonden, det er mye leiejord.
Bøndene i Oppdal og Rennebu er i en særstilling til hva
man er mange andre steder. Her er
både utviklingsvilje og satsing, og
bøndene er blitt flinke til å prate
sammen og utveksle erfaring.
Tilværelsen til fjellbonden
avhenger av om AS Norge ønsker
at han skal eksistere, mener Strand.
Hva slags garder det er politisk vilje til at man skal ha, og hvordan de
skal drives.
En annen ting fjellbonden

er opptatt av, er nyrekruttering.
Gardsoverdragelser, og det tekniske rundt det; hvilke rettigheter
man har.
Disse og mange andre tinger
vil dukke opp som tema på landbrukskonferansen.
Fjellandbrukssatsing
34 kommuner er med i fjellandbrukssatsingen, som startet
med jordbruksoppgjøret i 2013.
Der ble 6 millioner kroner årlig i
tre år fra 2014 bevilget til fjellandbruk. Dette arbeidet skal avsluttes
med en konferanse på nyåret 2017.
– Det hadde vært fint å fått
denne konferansen til Oppdal
også, sier Aalbu. Men hun frykter
det ikke finnes stor nok konferansekapasitet.
Det er ikke kommet politiske
signaler om at man ønsker å fortsette satsingen på fjellandbruket
under den blå-blå regjeringen.
Av Randi Grete KalsethIversen/Mediahuset Opp

Pårørendeskolen i Rennebu
og Oppdal
Et undervisningstilbud
til deg som er pårørende
eller nær venn til en person med demenssykdom.
Oppdal kommune, Rennebu kommune, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Oppdal
demensforening arrangerer i
høst kurs for pårørende under
mottoet ”kunnskap – støtte fellesskap”.
Mange undersøkelser viser
at pårørende til personer med
demens har et stort behov for
kunnskap, hjelp og støtte i forhold til å være pårørende.
Målsettingen med kurset er
å gi pårørende og venner til personer med demens økt kunnskap og forståelse for demenssykdommene og det de fører
med seg. Samtidig er det viktig
å bedre kvaliteten på samværet
med den syke, både hjemme og
på institusjon, og å gi grunnlag
for at pårørende bedre kan takle
sin situasjon i forhold til familie og venner. Kunnskap om
lover og rettigheter og hvordan
forholde seg til det offentlige
hjelpeapparatet er også viktig
kunnskap.
Kurset går på tirsdagskvelder
med første kveld den 18. oktober og siste kveld 22. november.
Kurset vil gå på kveldstid
fra kl 18.00 til 21.00, og første
kveld blir ved Oppdal Helsesenter. De andre kveldene vil
bli avholdt både i Rennebu og
Oppdal etter påmelding.
Dag M. Rostad, 901 89 130,
e-post:
dag.rostad@rennebu.
kommune.no

Vi utfører
Tømrer-/
snekkeroppdrag
Brønnboring – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056
rorleggern@oppdal.com

Nybygg og
rehabilitering

Johan Myklegard
7393 Rennebu – tlf 72 42 67 48 - mobil 907 93 870
johan.myklegard@live.no
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Kunngjøringer
Spinning starter for fullt i uke 42

PÅRØRENDESKOLEN

med timer mandag kl 18.30,
onsdag kl 20 og torsdag kl 19.
Følg oss på Facebook
- Oppspinn på Berkåk!

i Oppdal og Rennebu

Kurs for pårørende til personer med demens.

Påmelding som før til
telefon 938 48 849.

Høsten 2016
Kunnskap
Støtte
Fellesskap

Velkommen!

Pårørendeskolen er et undervisningstilbud til deg som har et
familiemedlem eller en nær venn
med demenssykdom.

TRO DET ELLER EI

Gjennom faglige forelesninger,
plenums- og gruppesamtaler får du
kunnskaper om demens og treffer
andre pårørende i samme situasjon
og fagpersoner med kompetanse
på området.

Alpha er et treffpunkt for :
- alle som er nysgjerrige på livet.
- å finne ut mer av aktualiteten med kristen tro i dag.
- den som trives i et åpent, trivelig og respektfullt miljø.
Se også www: rennebu.kirken.no for datoer og tema og
generelt om alpha: www: alpha.no

1. november og flere tirsdagskvelder kl 19.30
blir det «ALPHA-kurs» på Frivillighetssentralen.

Spørsmål om kurset og påmelding skjer til
Karin Bakk tlf 907 83 247 eller Kjell Nakken 920 47 252.

Kurset holdes over 6 samlinger på tirsdager
kl 18.00 - 21.00 fordelt på Oppdal og Berkåk.

Mer informasjon om kurset kommer i Rennebunytt 27. oktober

Oppstart tirsdag 18. oktober 2016 kl 18.00
på Oppdal Helsesenter -kantina

Tusen takk for all oppmerksomhet på 70-årsdagen min!

For nærmere informasjon og påmelding kontakt:
Åse Aspeland
tlf: 975 03 010
Dag Rostad
tlf: 901 89 130
Sigrid Mesloe
tlf: 416 19 629

Årsmøte i Rennebu Bondelag

Påmeldingsfrist: mandag 10. oktober
Oppdal
demensforening

Neste
Rennebunytt
kommer
torsdag
27. oktober.
Frist for stoff er
tirsdag
18. oktober.
Annonser:
mari@mediaprofil.no
Redaksjonelt:
dagfinn@mediaprofil.no
mona@mediaprofil.no

Medlemmene innkalles til årsmøte i Jutulstuggu, Stamnan
mandag 17. oktober kl. 20.00.
Årsmøtesaker i henhold til Lover for Norges Bondelag.
Frank Røym fra fylkesbondelaget orienterer om aktuelle saker,
blant annet rovdyrproblematikken.
Servering. Vel møtt!

Styret

Hvordan kan DU være med på å skape

GODE OPPLEVELSER?
Vi følger opp fjorårets “Sannhetens øyeblikk” med Tor Idar Aune
Kultursalen i Rennebuhallen torsdag 27. oktober kl 09.00 - 12.00
Hvordan blir du bevisst på god kommunikasjon for å skape et godt omdømme?
Hva bør Rennebu ha for å være attraktiv?
• Innledning ved Tor Idar Aune
• “Sannhetens øyeblikk” i praksis: to servicebedrifter forteller om
gode opplevelser og erfaringer fra årets sommersesong
• Hvordan få folk til å stoppe på Berkåk og i Rennebu?

Den beste investeringen er i godt rykte!
Åpent for både næringsliv og privatpersoner
Påmelding innen 25. oktober til
janne.nordbø@rennebu.kommune.no eller kenneth@rennebu.com
Arr: Morgendagens Rennebu
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Doris

Anita Skorgan
Berkåk kirke
søndag 23. oktober kl 19
Billett kr 300,forhåndssalg hos Snertne Sneller
Arr Rennebu menighetsråd

Motorsager - også batteridrevne
Mange modeller å velge mellom

Rennebu
Skog & Hage

NYHET! Husqvarnas nye motorsagbensin
Høsttilbud: 5l kanne kr 120,- inkl mva
Delelager og verksted

Åpent man-fre 9-16

7393 Rennebu
mobil 976 80 819
torleif@rokkones.no

Vi tilbyr e
spekter av re t bredt
nh
- til hytter, hu oldstjenester
s og
bygg. Ta konta næringskt for en
trivelig prat,
så finner vi e
n
løsning som
passer deg!

Fjellbjørk

Normisjons aktivitetsdag
29. oktober fra kl 11-14
på torget og Frivilligsentralen
• Salg av vafler.
• Lykkehjul
• Presentasjon med videosnutter/ bilder av
Normisjonsarbeidet lokalt og globalt.
• Kl. 12 Minikonsert v Rennebu Soul Children
• Kl. 12.30 Sponsorløp og andre aktiviteter ute
Inntektene går til skolegang for barn i Equador.
Arr: Normisjon Rennebu
Rennebu Soul Children

Ta kontakt
på telefon
416 56 996
Installasjon tilbyr nå TERMOGRAFERING,
- også i forbindelse med el-kontroll i
næring og bolig!
Sats på sikkerhet, og kontakt oss på:
72 42 80 00 | installasjon@krk.no | krk.no

Brentkledning
og material i spesialdimensjoner

fra Gisnadalen

60 liters sekker kr 75,Blandingsved 60 liter kr 65,-

Se flere bilder på brentkledning.no

Frakt er gratis ved kjøp av 70 sekker.
Leveres Trondheim og sørover. Behjelpelig
med å få sekkene på plass.

Frode Havdal tlf 952 15 640

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

Dette skjer i Rennebu!

kjøkken – bad – garderobe – soverom – spisestue - trapper

13.10 Bønnemøte
Hoelsmoen
16.10 Høsttakkefrokost
Hoelsmoen
17.10 Middagskafe
Menighetshuset
17.10 Årsmøte Rennebu Bondelag
Jutulstuggu
18.10 Formiddagstreff
Omsorgsboligen Berkåk
18.10 Rennebu SoulChildren Menighetshuset, Berkåk
20.10 Hyggestund med Kvinnegruppa
Helsesenteret
20.10 Babysang
Friv.huset
20.10 Bønnemøte
Hoelsmoen
22.-29.10 Kulturvukku - se egen annonse
23.10 Gudstjeneste
Berkåk kirke
23.10 Når vi kommer sammen
Hoelsmoen
24.10 Søndagsskole/Yngres
Misjonshuset, Voll
27.10 Formiddagstreff
Staure, Voll
27.10 Bønnemøte
Hoelsmoen
01.11 Formiddagstreff
Omsorgsboligen, Berkåk
01.11 Rennebu SoulChildren Menighetshuset, Berkåk
01.11 Strikkekaffe
Kafe Hyggen
02.11 Medlemsmøte, Kvinnegruppa Frivilligsentralen
03.11 Hyggestund med Kvinnegruppa
Helsesenteret
03.11 Babysang
Friv.huset
03.11 Mottak av klær
Refshus skole
07.11 Søndagsskole/Yngres
Misjonshuset, Voll

20.30
10.00
16.30
20.00
11.00
17.30
11.00
12.00
20.30
11.00
20.00
17.30
11.00
20.30
11.00
17.30
19.00
19.00
11.00
12.00
16-18
17.30

Frisktrim hver onsdag kl 8.30-9.30 i Rennebuhallen
Gjeterhundtrening hver mandag kl 18.00
oppi Kjøinndolpa hos Sissel K. Ulvin
Seniordans hver tirsdag kl 14-16
Partallsuker i samf.huset på Berkåk og oddetallsuker på Voll
Spinning for timeplan se www.oppspinn.net
Sirkeltrening hver torsdag i Rennebuhallen kl 19.30
Rennebu husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21
i Sanitetshuset, Gml.kongevei 24 (i sokkelen).
Håndball se treningstider for laga på rennebu.com
Bridge hver tirsdag kl 18.30 på Rennebu Arbeidssenter.
Middagsstunden, Hoelsmoen kl 11 hver første tirsdag i måneden.
Hørselshjelp på frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12.
Trenger du skyss eller følge til et arrangement eller
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64

Gratis innrykk i kalenderen!

send epost til mari@mediaprofil.no eller ring tlf 72 42 76 66

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

heltre – millimetertilpasning

A-R Helgemo AS har
butikk sentralt på Berkåk
og utfører blant annet:
Varmepumpemontering • Sanitæranlegg
Avløpsanlegg • Flis- og vedfyringsanlegg

Våre erfarne rørleggere hjelper deg med alt av
rørleggertjenester, service og vedlikehold.
Å benytte Bademiljø gjør det tryggere for deg.

A-R Helgemo AS
INDUSTRIVEIEN 4, 7391 RENNEBU. TELEFON: 72 42 64 64

Følg også med på rennebu.com

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