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”Eksemplet Rennebu”
”Evne til samarbeid og samhandling. Nettopp her i denne
innlandets bygdekultur, med si sterke evne til samarbeid og
samhandling, ligg ein av nøklane til at rennbyggene fekk til
meir enn ein skulle tru.”
Ordene er ikke mine. De stammer fra Reidar Almås, professor og leder for Norsk senter for bygdeforskning, og er
hentet fra en svært tankevekkende artikkel i festskrift til Kåre
Gjønnes i anledning hans avgang som fylkesmann i 2011. I
artikkelen gir Almås tre eksempler på vellykka bygdeutvikling
i nyere tid og trekker frem kraftutbygging, samdrift og lokale
matspesialiteter.
Spesielt interessant for oss er naturligvis det Almås skriver
om kraftutbyggingen. Her viser han til utviklingen i Rennebu
gjennom hundre år, fra Sivert Gunnes, bygdegeniet og samfunnsbyggeren som startet kraftverkseventyret med grendakraftverkene og videre til Orkla-Granautbyggingen og senere
igjen den nye given i etablering av mange nye småkraftverk
rundt i bygda.
Hva var det som gjorde at akkurat Rennebu var først i
løypa på dette feltet? Almås framhever et knippe faktorer som
han mener har medvirket til denne utviklingen. Foruten et
godt naturgrunnlag ”fra Vårherre” peker han på befolkningspresset som førte til at mange emigrerte til Amerika og ”den
relative fattigdommen” i de harde tidene. Videre nevner Almås
også opplysningstradisjon og Haugianisme, og ikke minst
altså evnen til samarbeid og samhandling som nøkler til at en
utkant som Rennebu var ”først ute”. Så langt Reidar Almås.
Når jeg trekker fram denne henvisningen til Almås, henger
det sammen med at han besøker Rennebu og skal foredra på
en åpen samling på Mjuklia mandag 22. oktober. Men ikke
bare derfor. Artikkelen i festskriftet gir mange assosiasjoner
som jeg som ordfører tror det kan være viktig å sette ord på
også i dag.

Det er nok å nevne strukturendringene i jordbruket, med
nedlegging av gårdsbruk, omdisponering av utmarksarealer
til hytteområder osv. Tross dette utgjør landbruket fortsatt den
samme relative andel av sysselsettingen i kommunen på nær
30 %.
Den største utfordringen Rennebu står overfor i dag er
nedgangen i folketall og tap av arbeidsplasser totalt sett.
Skulle dette fortsette over tid kan det se mørkt ut. Lyspunkter
finnes imidlertid, som den forestående etableringen av
Hofseth Biocare AS på Berkåk. Det er også andre nyetableringer som skal hilses velkommen. Sist men ikke minst har
Rennebu et betydelig antall ”deltidsinnbyggere” i hyttefolket.
Disse må i høy grad regnes med når Rennebus næringspotensial skal analyseres.
Jeg er overbevist om at Rennebu fortsatt har store muligheter til vekst hvis de blir utnyttet. Bygda ligger sentralt til ved
to av landets viktigste transportårer. Vi har arealer som mange
andre kommuner kan misunne oss. Det finnes tilgjengelig
kapital. En nøkkelfaktor er kompetanse – vi må både bygge
videre på den kunnskap vi allerede har og samtidig jobbe
hardt for å tiltrekke oss ny. Det er også innen rekkevidde.
Så innledet jeg med å sitere Reidar Almås, der han viser
til ”Eksemplet Rennebu”. Spørsmålet til oss blir kanskje mest
av alt om vi har tatt vare på evnen til å samarbeide og samhandle? Den ”relative fattigdommen” hører historien til, ingen
tvinges i dag til å emigrere til Amerika for finne et levebrød.
Det er andre faktorer som i dag bidrar til at mange unge reiser
fra bygda for godt. Men vi vet også at noen her ønsker om å
komme hjem igjen.
For å følge opp det betimelige spørsmålet; vil vi fortsatt
være i stand til å mobilisere dugnadsånd og samhandlingsvilje
på samme måte som de gamle klarte det? Eller er dette verdier
som er i ferd med å forvitre i den velstandsutviklingen som
også har nådd vårt bygdesamfunn? Dette er spørsmål vi kanskje bør dvele ved i tida framover.
Med vennlig hilsen
Ola T. Lånke
ordfører

Tidene forandrer seg. Med dem også i noen grad kultur,
holdninger og adferd. De største endringene har utvilsomt
foregått på det materielle området. Selv om naturgrunnlaget
fortsatt må sies å være Rennebus viktigste komparative fortrinn, har utnyttelsen endret karakter, nærmest formidabelt.

Ny betalingsordning ved Rennebu legekontor
Fra 15. oktober er det innført bruk av betalingsterminal ved
legekontoret. Den fungerer slik at når du kommer ut fra legetimen, går du bort til betalingsterminalen og slår fødselsdatoen din
på skjermen. Da får du opp et valg om du vil betale med kontanter eller med kort. Velger du kort bruker du kortet på samme
måte som når du betaler på butikken, og velger du kontanter kan
du legge aktuell pengeseddel i en pengeluke øverst til høyre på
terminalen. Vekselpenger får du tilbake i en luke under skjermen.
— De som trenger hjelp for å bruke terminalen kan naturligvis ta kontakt med personalet i luka, sier enhetsleder Martha
Withbro.
Terminalen vil frigjøre tid for personalet til andre oppgaver og
øke servicen ved legekontoret - blant annet å betjene telefonen.
Lege Arne Oppdal, enhetsleder Martha Withbro og
helsesekretær Ane Skjevdal ved den nye betalingsterminalen.

Kultur for lesing

– utvidet samarbeid mellom barnehagene
og biblioteket
Barnehagene i Rennebu har inneværende barnehageår fagområde språk,
tekst og kommunikasjon som en satsning.
Å lese for barn er bl.a. viktig
for en god språkutvikling. Barn
lærer språk i samspill med
andre, i situasjoner der språk
og handling har en funksjon
sammen. Leseaktiviteter som
høytlesing og samtaler om
boka, gir opplevelser og umiddelbar glede. I tillegg ligger det
stor verdi nettopp i den språklige samhandlingen som lesingen fører med seg. Å lese for
barn er viktig!
Barnehagen og biblioteket
har derfor slått seg sammen
for å bidra til at barna skal få
bedre tilgang til god barnelitteratur.

Barnehagene på Voll og
Vonheim har flyttet sin ”bokpark” over til biblioteket og
ved at både barnehagene og
biblioteket bidrar med noen
kroner fra hver sine budsjett
har de fått mulighet til å kjøpe
inn en del nye og spennende
barnebøker.
Fire ganger i året er planen
at Bente Gunnesmæl på biblioteket skal komme ut til de to
barnehagene med bokkasser.
Første gang var nå i september.
Det ble et vellykket og trivelig
møte mellom Bente og barna med boka i fokus.

Ett tiltak til i dette samarbeidet er at også barn og foreldre skal få tilgang til å låne
med seg bøker fra barnehagene. Dette har barnehagen ikke
rukket å komme i gang med
enda, noe utstyr og tilrettelegging må på plass først. I løpet
av høsten skal nok også dette
være oppe å gå!
Av Marta Hage
- enhetsleder Innset
og Vonheim barnehager

Boksamarbeid
— Ideen kommer fra BOKTRAS, et prosjekt som har som
hovedmål å etablere en levedyktig kultur for lesing i barnehagen, sier bibliotekar Bente Gunnesmæl. Tanken er å styrke
barnehagens arbeid med aktiv språkstimulering gjennom
leseaktiviteter og etablere gode lesevaner hos barn og foreldre i barnehagen. Målet er samtidig at bøker skal være lettere tilgjengelig for barnehagebarn i hele kommunen og at
de skal kunne låne med seg bøker hjem når de måtte ønske
og å bli lest for av en voksen hver eneste dag.
Dette er så langt et samarbeid og spleiselag mellom
Vonheim barnehage og Voll barnehage og biblioteket. Alle
bøker er registrert i en felles database og det er delt ut 7 bokkasser, hvorav 4 på Vonheim og 3 på Voll. I tillegg til bøker
som biblioteket har fra tidligere, er det kjøpt inn helt nye
bøker.
— Foreløpig er dette en prøveordning, og responsen blant
barna var overveldende, sier biblioteksjef Bente Gunnesmæl,
som forteller at det var stor interesse fra barna da hun kom
med bokkassene og samtidig leste høyt for dem. Hun håper
selvsagt at leseinteressen blant barn helt ned i barnehagealder skal øke og håper videre å kunne få muligheten til å
kjøpe inn flere nye bøker.
Av Lillian Toset

10 gode grunner for
å lese for barn:

Bibliotekar Bente Gunnesmæl
er på besøk med bokkasser på
Vonheim barnehage (over) og
Voll barnehage (t.h.)

1. Høytlesing gir samspill og ro
2. Høytlesing nærer sansene
3. Høytlesing gir kjærlighet til bøker
og læring
4. Høytlesing pirrer forestillingsevnen
5. Høytlesing gir god lytteevne
6. Høytlesing gir god forståelse
7. Høytlesing og prat gir smarte barn!
8. Høytlesing gir bedre ordforråd
9. Høytlesing gir god konsentrasjon
og hukommelse
10. Høytlesing gir forståelse av bilder
og trykk

Ny CD fra Heidi Skjerve
I løpet av høsten kommer Heidi Skjerve med sin tredje CD, og ”Vegen åt
deg” inneholder visejazz og folketoner med svært lokal forankring.
Undertittelen ”Jazz frå skogom” henspeiler på at Heidi Skjerve og hennes utvalgte musikere
har vært på leting i de trønderske skoger og funnet svingende slåtter, sakrale salmer, viser og
vakre dikt. Alt presentert med enkelhet og stor respekt for lokale utøvertradisjoner.
– På CD´n har vi blant annet spilt inn noen salmetoner etter Eivind Brattset fra Rennebu, en
pols etter Hilmar Aleksandersen, noen dikt av Astrid Krog Halse fra Meldal og et par dikt etter
min farfar Arnt Skjerve, som jeg har tonesatt, forteller Heidi.
Som musikere på den nye CDn har hun fått med seg John Pål Inderberg på saxofon, Vigleik
Storaas på piano og Trygve Fiske på bass. CD-utgivelsen er planlagt i slutten av november, og
releasekonsert blir på Dokkhuset i Trondheim 28. november.
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Velkommen
til en trivelig
handel!
Mandag - torsdag
9.30-17
Fredag
9.30-21
Lørdag
9.30-18
Søndag
stengt fra uke 42
Telefon 72 42 55 22 – narbutikken.nerskogen@ngbutikk.net

Tid for vinterdekk!
– kom innom for en prat.

Vi selger alle typer dekk/felger til meget gunstige priser.

Husk Coop-rabatt på drivstoff

÷35 øre pr liter

ESSO Berkåk

tlf 72 42 73 37 – mob 958 66 161

Bruktbilsalg

Graving – Planering
Transport
Levering av grus og pukk
Betongarbeid
Avløpsanlegg
Berkåk, 7391 RENNEBU

Merke

Regår

Motor

Farge

KM Salgspris

Toyota Hi ace 4x4
Mitsubishi L200, 5 seter
Toyota Hi Ace, 4x4
Mitsubishi L200
Mitsubishi L 200
Toyota Avensis Stv
Valtra m130 laster
Skoda Octavia stv, 4x4
Opel Combo
VW Passat, 4 motion
Valtra N111 Q 55 Laster, 4x4
VW Passat, 4 Motion
Honda CR-V, aut
Suzuki XL 7, TDI
VW Passat stv, 4 motion
Skoda Octavia stv, 4x4
Peugeot 406 Stv
Skoda Octavia, 4x4 stv
Mitsubishi L 200
Nissan X-Trail, 4x4
Skoda Octavia, 4x4Stv
VW Touran
Mazda 6 stv

2006
D4D
Sølv
100000
2003
2,5 TDI Sølv/Svart 135000
2010
D4D
Sølv
26000
2000
2,5 Tdi Grønn/Sølv250000
2008
2.5,Tdi Sølv
83000
2011
D4D
Grå
35000
2006		
Grønn 4000 t
2009
1,9 Tdi
Sølv
52000
2003
1,7 TD
Blå
90000
2003
1,9Tdi
Grønn 245000
2009		
Rød
3000 T
2007
2,0 Tdi
Svart
78000
2003
4x4
Svart 380000
2006
2,0
Svart
85000
2002
1,9 Tdi		
220000
2009
1,9 tdi
Sølv
44000
2000
2,0 Hdi Sølv
172000
2007
1,9 tdi
Sølv
160000
2000
2,5 TDI Rød /Sølv 350000
2005
2,0 Tdi
Sølv
89000
2000
1,9 tdi
Sølv
250000
2006
2,0 Tdi
Svart 155000
2006
2,0 TD
Blå
95000

Vi reparerer frontruteskader gratis
for dem som har kasko/delkasko.

Tlf 480 48 100
2512 Kvikne - Tlf 952 88 834/913 23 319
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119000
155000
229000
105000
175000
269000
345000
255000
49000
110000
395000
229000
75000
159000
98000
259000
65000
165000
75000
155000
75000
159000
165000

Årets ildsjel
Ingar Ytterhus er av Rennebu idrettsråd utnevnt til Årets ildsjel i Rennebu.

Ingar Ytterhus synes det er
trivelig å få ting til å skje, og
dessuten trives han godt i skog
og mark. Han har derfor vært
med og preparert skiløyper for
Rennebu il i over 30 år. Først
med snøscooter og senere med
tråkkemaskin. Da Rennebu il
arrangerte NM i 1998, var også
Ingar sterkt delaktig i løypeleggingen.
De siste 20 årene har han
lagt spor til Burennet, i tillegg
til at han deltar i Burennet selv.
— Ingar stiller villig opp på
dugnader ved rydding av løypetraseer og alt annet som har

med skigruppa å gjøre. I tillegg
er han en dyktig snekker som
er god å ha når det er snekkeroppdrag på trappene. Det
er aldri nei å få fra Ingar, forteller Liv Lian Kosberg, leder i
Rennebu idrettsråd.

Ingar Ytterhus ble overrasket og
glad da han ble utnevnt til Årets
Ildsjel av Rennebu idrettsråd.
Her med Magnar Landklopp
(leder i Rennebu IL) og Liv
Lian Kosberg (leder i Rennebu
idrettsråd).

Ytterhus har vært aktiv
innen idrett siden han flyttet tilbake til Rennebu i 1972.
Han har blant annet deltatt
på Nerskogsrennet 20 ganger,
og han har syklet TrondheimOslo to ganger. Ellers trives
han best i kulissene som tilrettelegger for de som driver
aktivt.

Ingar Ytterhus ble tildelt
Rennebu il sitt fortjenstmerke
i 2005.
Utdelingen av selve plaketten for Årets Ildsjel vil foregå
under Idrettens hederskveld
som Sør-Trøndelag idrettskrets
arrangerer på Brittania hotell
fredag 19. oktober.
Av Dagfinn Vold

Ny garasje til
tråkkemaskina
Det snekres, hamres og sages på Rennebu skistadion, og før snøen kommer står forhåpentligvis en
flunkende ny garasje klar til å tas i bruk.

– Vi har jo en flott tråkkemaskin som kostet over en million,
og den må vi selvfølgelig ta godt vare på, sier Kjetil Værnes, som
er leder i skigruppa.
Ifølge Værnes er det en formidabel dugnadsinnsats som ligger
bak det ferdige produktet. – Arne Per Bjerkås har vært hovedansvarlig for byggeprosjektet, og han har gjort en super jobb med å
forhandle fram gode priser fra ulike leverandører. For å komme
i land med selve byggingen, er det mange frivillige som har stilt
opp på dugnad, og uten dem hadde dette selvfølgelig ikke vært
mulig, skryter Værnes. Det er en stor og romslig garasje som er
i ferd med å ta form på skistadion, og dette vil være med å gjøre
jobben til de frivillige løypemannskapene betydelig enklere gjennom vinteren. — Tråkkemaskina har jo stått utendørs så langt, og
det medfører naturligvis en del ekstraarbeid for de som skal kjøre
løyper. Dessuten blir det en del unødig slitasje på maskina, og
ikke minst med tanke på enkle reparasjoner og vedlikehold er det
en stor fordel å kunne holde på innendørs, sier Værnes.
Av Dagfinn Vold

Ny nettside?

Vi kan gjøre jobben for deg - store og små sider,
alt fra design til ferdig på nettet!

www.mediaprofil.no

tlf 72 42 76 66
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En tilfeldighet – eller en sensasjon?
Både i Överhogdal i Härjedalen og her i Rennebu finnes
vevstykker som er datert tilbake til tidsrommet 1040 – 1170.
De har mange likhetstrekk, og mange av figurene på vevstykkene er faktisk helt identiske.

Överhogdalsbonaderne
tilhører Europas merkeligste kulturskatter
og er noen av de eldste tekstiler som
er tatt vare på. De ble funnet igjen i
1910 i et bygg inntil Överhogdal kirke
i Härjedalen, sammen med andre ting
som ble stuet bort i forbindelse med
restaurering av kirken. Da de fem vevene ble funnet var de sammensydd til
ett stykke, og de ble datert tilbake til
mellom 1040 og 1170. Vevene viser et
mylder av figurer – blant annet mennesker, hus, guder, tamme dyr og ville
dyr. Vevene er tenkt å henge horisontalt
på veggene i et vikinghus – over hodehøyde og under røkansamlingen under
taket.
Alle fem vevene er vevd på stående
vevstoler, som ble brukt av ulike kulturer fra tidenes morgen til et stykke ut på
1300-tallet i Europa.
Lagde kopier
De fem vevene fra Överhogdal
har blitt oppbevart i Länsmuseet i
Östersund, men de har ikke villet tilbakelevere vevene til Överhogdal. I 1980
bestemte derfor krefter i Överhogdal
at de skulle kopiere de fem vevene, og
bygge et museum rundt vevene. Museet
bli innviet i 1997, og i sommer ble den
siste kopien av Överhogdalsbonaderna
ferdig.
Fra jernalderen?
Parallelt med produksjonen av kopi-

er av vikingevevene i Överhogdal, har
det foregått kopiering eller rekonstruksjon av det vi kaller Rennebuborden.
Rennebuborden er et fragment av en
vev som er fra samme tidsepoke som
vevene fra Överhogdal – jernalderen.
Forskjellen er at Rennebuborden er forsvunnet, og finnes bare i et oppslagsverk som et sort-hvit bilde med fyldig
beskrivelse.
Fra samme kirke?
Rennebu som bygd har aner helt
tilbake til middelalderen, og her passerte én av de store pilegrimsledene
til Nidaros (Trondheim). Det ble også
reist en stavkirke på Voll rundt 1150, og
fra den gamle kirken er det bevart et
krusifiks (henger i Rennebu kirka) og
nattverdsskap (henger på Kongsvold
Fjellstue). Rennebuborden antas å være
fra samme kirke og dermed samme
tidsepoke.
Hvem var Ole Bangfil?
Rennebuborden ble kjøpt inn til
Trøndelag Folkemuseum i 1895, og selgeren hette Ole Bangfil og var antikvitetshandler og holdt etter sigende til i
Erling Skakkes gate 10 i Trondheim.
Men, hvordan fikk Ole Bangfil tak i
Rennebuborden?
I 1917 ble det bestemt at Rennebuborden skulle inngå i Oldsakssamlingen
ved Oslo Universitet, og i 1948 ble den
lånt ut derfra og ble borte.

Tilfeldig oppdaget
Bosse Yman, som driver Magazinet
Härjedalen, leste for en tid tilbake i Rennebu menighetsblad om
Tora
Husan
som
rekonstruerte
Rennebuborden. Han var på utkikk
etter norske tekstiler fra middelalderen, og han ble skikkelig overrasket da
han fikk treff på Rennebuborden og at
den viste samme figurer som på veven
fra Överhogdal. For tre av de fire motivene på Rennebuborden finnes også på
vevene fra Överhogdal.
— Er det tilfeldig at vevene har så
mange likheter? Var det slik at ”alle”
vevde slik i vikingetiden i Norge og
Sverige, spør Boss Yman i sin artikkel i Magazinet Härjedalen. Han
skriver at en bare kan spekulere i
om vevene er laget i Rennebu eller i
Överhogdal – eller på en tredje plass.
Men, at Rennebuborden og vevene fra
Överhogdal har kommet fra samme
miljø, og kanskje til og med fra samme veverske, mener han er åpenbart.
Det beste ville vært å finne igjen originalen av Rennebuborden for å gjøre
en vitenskapelig analyse av vevene.
Og hvem var antikvitetshandler Ole
Bangfil, og fra hvem hadde han kjøpt
Rennebuborden?
Tolking av Rennebuborden
Bosse Yman tolker Rennebubordens
figurer på denne måten:
Korset i bildens mitt kan vara en

Rennebuborden (t.v.) har i følge Bosse Yman et grophus som
motiv der veverskene står i. Nedenfor rekonstruert grophus fra
1000-tallet ved Gunnes gård i Upplands Väsby. Veverskene
på bildet nedenfor viser hvilken vev som kan være motivet på
Rennebuborden.
Överhogdalsveven (t.h.) har langhus som motiv, bildet nedenfor viser et rekonstruert langhus ved Stavgård på Gotland.
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symbol för de fyra apostlarna – det förekommer i den katolska konsten från medeltiden. Och krigaren med långyxan skulle
förstås kunna vara Sankt Olav – det är
ju så han ska komma att återges i konsten
under hundratals år framöver.
Men korset liksom skråkorset kan lika
gärna bara vara geometriska figurer utan
religiös laddning – dekorationer lämpliga för dubbelvävstekniken. Och stämmer
tidsangivelsen så är det lite för tidigt för
Olav att dyka upp i konsten med sin långyxa – först 1157 togs Olavsyxan i bruk
som helgonattribut. Och först kring mitten
av 1200-talet blir Olav och yxan allmänt
förekommande i norsk folkkonst. Långyxan
kan lika gärna vara en symbol för makt
– i vikingasamhället var yxan ett vanligt
kännetecken för den härskande stormannagruppen.
Men huset då – kan det
leda oss vidare? Samma bild på
Överhogdalsbonaden är sliten och svårtolkad. Men tack vare Rennebuväven
blir det uppenbart vad den föreställer
– det anser både Tora Husan och jag:
två kvinnor med var sin vävkam i handen, på var sida om en stående vävstol,
med både väv och varptyngder. Hur ett
bostadshus, ett långhus, återges kan vi
se på en annan av Överhogdalsvävarna.
Det här är så mycket mindre – det måste vara ett grophus, en rockstuggu!
Av Dagfinn Vold

Fra Magazinet Härjedalen

— Det känns lite märkligt.
Länsmuseet i Östersund har
givit ut två praktverk om
Överhogdalsvävarna, och i det ena
avhandlas Rennebuborden på en
rad - i det andra finns en utförlig
beskrivning av Rennebuborden.
Men författaren har uppenbarligen inte upptäckt likheterna. Kul
att bräcka experterna, eller hur,
spør Bosse Yman, redaktør for
Magazinet Härjedalen og som har
oppdaget likheten mellom vevene i
Överhogdal og Rennebu.

Rennebubordens
fremtid i Rennebu?

Det var Rennebumartnan
som i 2006 tok initiativ til å
rekonstruere Rennebuborden,
og Tora Husan fikk oppgaven
med rekonstruksjonen.
Borden - som er i to
eksemplarer
oppbevares hos Rennebumartnan.
Kenneth Teigen, daglig leder i
Rennebumartnan, forteller at
etter de har hørt om vevene
i Överhogdal leker med tanken om det kan være aktuelt
å lage en felles utstilling med
utgangspunkt i bordene.
— Det er tydelig at vi sitter på en skatt som vi bør vie
større oppmerksomhet når
det gjelder å få den synliggjort, sier Teigen.

Gitt inspirasjon

Rennebuborden
har
gitt inspirasjon til flere
produkter
bl.a.
Rennebugenseren
(designet av Tora Husan 1991),
Rennebu
menighetsblad
sin layout (av Mediaprofil),
Rennebumartnan
sine
t-trøyer (av Mediaprofil) og
en smykkeserie (1999).
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Rett utenfor døra
har du et av
Trøndelags beste
ski- løypeanlegg
og
unike sykkelstier

Hytte klar for salg, ta kontakt med oss!

Hos oss finner du det meste av det du trenger!
Sanitærbark
green viking

Til bruk i utedoer, biologiske toaletter,
tørrklosetter og snurredasser. Demper
ubehagelig lukt, bidrar til å holde fluer
og insekter borte, suger fuktighet og
starter komposteringsprosessen.
Må lagres tørt.

Førpris: 129,-

Bytte av gass

Nå 135,11/10kg Før: 249,- NÅ 239,-

5kg Før: 145,-

Kom å se på vårt tilbudstorg ved
jernvareavdelingen. Masse nedsatte varer!

NÅ 99,-

Hvit hylle m/4 knagger
NÅ 149,-

1/2 pris på utvalgte manufakturvarer.
Tilbudet varer fra 18.10-31.10

Coop Marked Å
Tlf 72 49 86 50 - Fax 72 49 86 51
www.coop-aa.no
jern@marked.coop.no
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Fyll kaffe

i Best-koppen hos oss!

Åpningstider:
Man-fre 9-18
Lør 9-16
Kiosk
Man-fre 18-21
Lør 16-21
Søn 12-21

Til topps
med
sykkel

Joakim Gaupset Eide
fra Innset har alltid
satt stor pris på friluftslivets gleder.
Siste tilskudd på lidenskapslista er
terrengsykling, og nå
har han utarbeidet ei
variert og spennende
sykkelløype med
utgangspunkt fra hjemgården på Krokbekken.
Bilde øverst:
Utsikten fra toppen av
Hostopiggen er vel verdt et
besøk!
Bilde ned t.v.:
Joakim Gaupset Eide er lidenskapelig opptatt av terrengsykling, og har fått mye positiv
respons for «Hostostradaen».
Bilde ned t.h.: Den første delen
av «Hostostradaen» går i lett
terreng, med bålplass og kvilebenk i umiddelbar nærhet av
løypa.

Nærmeste fjelltopp ved
Krokbekken er Hostoa (også
kalt Hostopiggen). Hostolia
har en fin stigning opp mot
toppen (952 m.o.h.) og er et
ypperlig mål for skiturer vinters tid. Etter at Joakim begynte å fatte interesse for terrengsykling, kom ideen om å
etablere ei sykkelløype i samme område.
Variert terreng
Veien fra tanke til handling ble kort. Med håndsag og
pågangsmot tok Joakim fatt på
oppgaven, og i fjor høst var tra-

séen klar:
Ei 9,5 kilometer lang
sykkelløype i variert terreng
– tilpasset alle typer syklister,
uansett ambisjonsnivå.
-Ruta går fra grustaket i
Gisna og opp på Hostopiggen,
noe som tilsvarer drøye 4,5
kilometer hver vei. Den første delen går i kupert terreng,
med samme høydekvote. Her
passerer man både bålplass og
kvilebenk, noe som gjør denne
strekninga velegnet for barnefamilier, forklarer Joakim.
Sykkelløypa er ikke markedsført, men har hatt godt
med besøk i sommer. Joakim
har et stort nettverk med friluftsglade venner, og tilbake-

meldingene på løypa har vært
veldig gode.
- Responsen har rett
og slett vært overveldende.
Tilbakemeldingene tilsier at
sykkelgleden i høyeste grad
blir ivaretatt i løypa, uansett
ambisjonsnivå. Det synes jeg
er kjempebra, sier Joakim.
Tilpasset alle
Fra toppen av Hostoa
har
man
panoramautsikt
over kjente topper som blant
annet Ilfjellet, Almannberget
og Ramsfjella. Aller høyest
ruver mektige Stor-Orkelhøa.
Sykkelløypa til Joakim har
enda ikke fått noe offisielt navn, men med litt hjelp

har han gitt den navnet
«Hostostradaen».
- Dette er ingen teknisk
vanskelig tur. Tanken har hele
tida vært at løypa skal være
tilpasset alle, og jeg blir oppriktig glad når jeg hører at folk
har hatt fine turer i «stradaen».
Dersom løypa kan stimulere
til økt sykkel- og friluftsglede
blant folk flest, så er jeg kjempefornøyd, sier Joakim.
Området brukes til storviltjakt på høsten, så Joakim
oppfordrer til å vise hensyn
dersom man kommer over et
organisert jag etter elg.
- Ta gjerne kontakt med
Ytre Seierdal Jaktlag (sittende

leder Ove Stuen) om du tenker
å ta turen dit i løpet av jaktperioden.
Nysgjerrig på hvordan
Hostostradaen utarter seg på
hjul? Gå inn på www.youtube.
com og søk opp «Hostostrada
singletrack teaser». Filmen
viser ferden fra toppen av
Hostopiggen og ned i dalen
igjen, og gir et godt innblikk i
terrenget i løypa. God fornøyelse!
Av Merete Fossum
Foto: Joakim Gaupset Eide

Planlegger rulleskiløype på Berkåk
Hvis alt går etter planen vil det i løpet av
2013 bli en ytterligere oppgradering av
Rennebu skistadion.
Det jobbes nå iherdig med
planleggingen av en rulleskiløype i tilknytning til anlegget,
og ifølge primus motor Harald
Holm vil dette bli et stort pluss
for skimiljøet i Rennebu.
Søker om spillemidler
Arbeidet med planlegging
av prosjektet er allerede godt

i gang, og det er nedsatt en
arbeidsgruppe bestående av
Harald Holm, Bjørn Rogstad,
Bodil Enget Rogstad og Frank
Røym fra Soknedal. Sistnevnte
har erfaring fra skiskytterforbundet, der han har arbeidet
med utbygging av ulike anlegg.
– Vi har hatt noen oppstartsmøter, og kommet i gang med
planleggingen. Brev til berørte
grunneiere er også sendt ut, og
her var det heldigvis bare positiv respons, forteller Harald
Holm. Målsettingen er nå å få
ferdigarbeidet søknaden om
spillemidler i løpet av høsten.

Bort fra trafikken
En av hovedgrunnene til
at arbeidet med å få til en rulleskibane ble igangsatt, var
at man ønsker å få ungene
bort fra trafikken når de skal
trene på rulleski. Dette gjelder naturligvis også for voksne, men det er ekstra viktig
for de yngste som ikke har
så lang erfaring med rulleski på beina. – I Rennebu har
vi mange unge utøvere som
akkurat har fått begynne å gå
på rulleski, og derfor ønsker vi
å jobbe raskt slik at løypa kan
ferdigstilles så fort som mulig.

Det er god rekruttering til ski
og skiskyting her i bygda, og
det ønsker vi å ta vare på ved
å legge forholdene best mulig
tilrette, avslutter Holm.
Bildet er fra en skiskyttersamling i Østersund i sommer:

F.v. Indre Halseth, Simen
Hårstad (delvis skjult), Mathias
Halseth, Vegard Uv Værnes,
Audun Reistad, Rikard Frich
(Oppdal), Fredrik Frich
(Oppdal), Håkon Halseth og
Henrik Uv Værnes.

Rennebunytt
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Skrivarstein
på Ilfjellet
Lørdag for en tid tilbake var Inger Østhus og
Per Eilif Ekle på tur i
Ilfjellet. Da gikk de seg
på en “skrivarstein”.

— Steinen, eller en helle
i berget, hadde i alt ca 20 initialer risset inn. Noen var gjort
med trebokstaver, mens andre
var i sirlig løkkeskrift. Vi forsøkte å ta et bilde, men det er
ikke så enkelt å få fram bokstavene, forteller Inger Østhus.
Av initialer som fremkom
veldig tydelig var “FW” og
“AR”. Ved et par av initialene
var årstallet 1870 helt klart.
Stedet ligger på Ilfjellets
østside, ca én kilometer sør for
Ljøsåfossen og på omlag 750
meters høyde.
— Hvem kan det være
som har skrevet her, og hvorfor? Kan det være gjetere,
eller har det med skjerping
å gjøre? Artig om noen av
Rennebunytts lesere kjenner til
dette, sier Østhus - som gjerne
kan ta imot informasjon på
mobil 952 99 372

Rennebunytt på
Facebook

Rennebunytt har sammen
med Servicetorget i Rennebu
kommune valgt å gå på
Facebook
under
navnet
Rennebunytt. På denne facebook-siden finner dere informasjon om når Rennebunyttutgavene blir lagt ut som pdfutgaver på nettsiden www.
rennebunytt.no.
Facebook-siden inneholder
ellers aktuell informasjon fra
Servicetorget, som stillingsutlysninger,
kunngjøringer,
henvisning til artikler og mer
utdypende informasjon på
kommunens hjemmeside.
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Tyske journalister på
pilegrimstur
i Rennebu

En gruppe på åtte tyske journalister, sammen
med to ledsagere fra Trøndersk reiseliv, besøkte
Rennebu den 13. september.
Innovasjon
Norge
var
arrangør for journalistene
som hadde pilegrim som faglig stikkord. Etter at de dagen
før hadde gått pilegrimsleia fra
Hjerkinn til Kongsvoll, kom de
med buss til Meslo gård, der
de ble mottatt av Ingrid Meslo.
Hun orienterte om sin virksomhet som vertinne på Meslo
herberge, der hun har overnattingsplass for enkeltpersoner
og for hele grupper av vandrere. I tillegg til å overnatte kan
de dessuten ta del i gardsarbeid i den grad de føler for det.
Journalistene var meget interesserte da de ble vist rundt på
det garden har å tilby.
Den ferske ”Pilegrimsforeningen i Rennebu” overtok
ansvaret for det videre programmet og gjorde først en
kort stopp på Stamnan. Der
fikk de besøkende en kort orientering om Jutulstuggu, og

Vandringen langs leia over
Våttåsletta til Osphaugen, med
kort rast, tok omtrent to timer
fra Jutulstugg til Rennebu kirke.
I kirka fikk de servert kaffe og
vafler.
anledning til å beskue byggverket både ute og inne. To fra
foreningen fulgte gruppa langs
pilegrimsleia fra Stamnan over
Våttåsletta, Hovengløkkja og
mot Osphaugen. Der ble det
en kort rast, med utsyn over
Vollagrenda, før fotturen ble
avsluttet ved Rennebu kirke.
Joar Fjellstad orienterte om
kirka og inventaret, mens
journalistene ble servert kaffe
og vafler med lokalt tilbehør.
De reiste videre med buss til
Skaun som var deres neste
stopp.
Journalistene noterte og
fotograferte flittig under hele

besøket, og skal lage artikler
og reisebeskrivelser for flere av
de største avisene i Tyskland,
når de kommer hjem igjen.
De uttrykte begeistring for hva
bygda har å by på av ren luft,
natur og kulturminner, og syntes det var stor stas og samtidig

litt underlig å bli servert kaffe i
kirka. Det skal bli spennende å
se hva de skriver om Rennebu
i sine artikler.

Nettverk for kultur- og
naturbasert reiseliv

UngBo –
attraktive
boløsninger
for ungdom
På kommunestyremøte 21. juni ble det
vedtatt å sette av inntil
150.000 kr til et boligprosjekt med arbeidstittel UngBo / Prøvebo.
Målet med prosjektet
er at Rennebu skal ha
attraktive hus for unge
voksne, som ønsker å
komme til Rennebu for
å prøvebo en periode.
Hvis
man
ser
på
befolkningssammensetningen i Rennebu, er det mangel
på ungdom i alderen 25-35
år. I denne aldersgruppen finner man mange førstegangsetablerere, og det har vært en
av hovedsatsningsområdene
til Rennebu 3000. Gjennom
UngBo ønsker Rennebu kommune å videreføre denne
satsingen, og har nedsatt en
arbeidsgruppe som består av
Knut Ingolf Dragset, Merete
Fossum, Evy Ann Ulfsnes,
Karin Aasbakk og Ola Øie.

I Rennebu fins det
mange små tilbydere av
opplevelser og produkt
som kommer inn under
kategorien natur- og
kulturbasert reiseliv.
For å bli mer synlige i
markedet og utvikle det
tilbudet de har, ble det
for ett års tid siden etablert en nettverksgruppe som skal arbeide
nettopp med dette.
Nettverket kom i gang etter
at Innovasjon Norge i fjor høst
hadde en besøksrunde her i
kommunen for å se på en del
prosjekt knyttet opp mot tilleggsnæring på gårdsbruk,
utviklingsprosjekt og nyetableringer. Det var landbrukskontoret som arrangerte denne
besøksrunden, og om kvelden
var det lagt opp til temamøter. – Vi så jo fort at det var
mange gode ideer og prosjekt
rundt omkring i bygda, og i
løpet av dagen ble det klart at
flere ønsket å ta et skritt videre. Dermed kom ideen om en
nettverksgruppe på bordet,
forteller Evy Ann Ulfsnes ved
landbrukskontoret. Rundt 20
tilbydere ble med i nettverket, og det ble oppnevnt en
arbeidsgruppe som fikk ansvar
for å kalle inn til møter, komme med forslag til og koordinere markedsføringstiltak.
– Nå har vi jobbet med
nettverket i ett år, og nylig

ble
prosjektet
evaluert.
Tilbakemeldingene fra deltagerne var utelukkende positive, og derfor ønsker vi å videreføre prosjektet, sier Ulfsnes.
Studietur og Bygdesafari
I løpet av prosjektperioden har nettverksdeltagerne
gjort flere tiltak for å bli bedre
kjent med hverandres tilbud,
og ikke minst for å videreutvikle det tilbudet de har. Ett av
tiltakene var studietur til Den
Gyldne Omvei, noe som ifølge
initiativtakerne var både sosialt og lærerikt. – Her fikk vi se
hvordan mange små tilbydere
har gått sammen om å få til et
spennende opplegg for turister
og andre besøkende, forteller
Merete Fossum, som sitter i
arbeidsgruppen for nettverket.
Den 3. november skal nettverksgruppen arrangere et lignende opplegg her i Rennebu,
gjennom en såkalt Bygdesafari.
– Da skal vi besøke seks ulike
tilbydere fra vårt eget nettverk,
og på den måten bli bedre
kjent med og inspirere hverandre, sier Fossum.
Ønsker å utvikle
Svendgård
Siv Remetun eier og driver gården Svengård på
Nerskogen. Her tilbys det rideturer i Trollheimen, og på sikt
ønsker hun å utvikle et tilbud
med servering og salg av egne
produkter, og kanskje etter
hvert også etablere et overnattingstilbud. Hun ble med
i nettverket for å få ideer og
inspirasjon fra andre i samme

situasjon. – Jeg har jo mange
tanker og ideer om hvordan
jeg ønsker å utvikle gården,
og for meg har det vært veldig
motiverende å utveksle tanker
og ideer omkring framtidig
drift, sier Remetun.
Sammen med Ingrid Meslo,
Ola Øie, Evy Ann Ulfsnes
og Merete Fossum sitter Siv
Remetun i den nye prosjektgruppa som skal jobbe videre
med nettverket for kultur- og
naturbasert reiseliv.

Evy Ann Ulfsnes, Merete
Fossum og Siv Remetun sitter
i arbeidsgruppa for nettverket
sammen med Ola Øie.
– Vi skal gå nøye gjennom
evalueringsrapporten som nå
er lagt fram, og se på hvordan
vi ønsker å jobbe videre med
nettverket. Målet for arbeidet
må i alle fall være å få fram
mangfoldet i det vi kan tilby
her i Rennebu sier Remetun.
Av Mona Schjølset

Viktig med gode boligtilbud
I saksutredningen til kommunestyret pekes det på at
gode boligtilbud er viktig for at
en kommune skal bli attraktiv
å bo i, og at boligene må være
prisgunstige for utleie.
– Vi skal se nærmere på
dette etter hvert som vi kommer i gang med arbeidet, men
moderne boløsninger med
landsbypreg er absolutt noe
vi tror kan treffe målgruppen,
sier Evy Ann Ulfsnes. Ifølge
Ulfsnes bør det også være en
lav terskel for dem som kan
tenke seg å prøvebo en periode for å finne ut om de kan
trives her.
– Det må være lettvint å
komme hit, uten at folk skal
føle seg bundet opp flere år
fram i tid, sier hun.
Stort arbeidsmarked i
pendleravstand
I Rennebu er det en del
utfordringer knyttet til å skaffe
arbeidsplasser, og i kommunestyret ble det derfor framhevet
at det er viktig å markedsføre
kommunens beliggenhet i forhold til et større arbeidsmarked. Rennebu ligger gunstig til
i forhold til pendling, og det er
et potensiale som bør kunne
utnyttes gjennom å tilrettelegge med utleieboliger. Både
Evy Ann Ulfsnes og Merete
Fossum har stor tro på dette
prosjektet, og håper fokus på
boligtiltak og satsing på dette
feltet kan virke positivt for å få
nye innbyggere til bygda.
Av Mona Schjølset
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Kinamat – Norsk mat
Ta med hjem

www.okonor.no

ØKONOR Berkåk -

berkak@okonor.no

Regnskap og rådgivning
Lønn
Fakturering
Inkasso
Etablering
Generasjonsskifte
Online regnskap

For deg som vil noe

Berkåk tlf 72 42 82 00
Soknedal tlf 72 43 34 07

Sjekk når bilen din skal på

periodisk (EU)-kontroll på
www.automester.no
Service og reparasjoner på alle bilmerker
Diagnoseutstyr til de fleste bilmerker.
PKK (EU) kontroll. Frontruteskifte/reparasjon.

Åpningstider:
		

man - lør
søn

14-21
13-21

Åpent fra kl 07.30 til 15.30.

Berkåk, tlf 72 42 72 74

Din lokale rørlegger
• Hytteprodukter gjennom Hyttetorget
• Varme- og sanitæranlegg
• Modernisering av bad
• Varmepumper
• Vann og energibrønner
Åpningstider:
Mandag-Fredag 08.00 - 16.00
Lørdag 10.00 - 13.00

Telefon butikk: 72 42 64 64
Vakttelefon: 46 44 92 72

Industriveien 4, 7391 Rennebu
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Astrid med i Young Voices
Nylig ble det gjennomført audition for Young
Voices i Midt-Norge, og
som en av de 13 utvalgte ungdommene finner
vi Rennebujenta Astrid
Smeplass. Selv om
hun for tiden er mest
opptatt av fotball og
trening, som elev ved
idrettsfag ved Orkdal
videregående skole,
syns Astrid dette kunne
være en artig utfordring for å prøve ut nye
veier innen musikken.
Young Voices er et vokalensemble for ungdom i alderen
15-20 år fra hele Midt-Norge.
Deltagerne blir plukket ut
gjennom opptaksprøver, og
de som kommer inn får opplæring i stemmebruk, improvisasjon, jazz- og beslektede
musikkformer. På øvingene
jobbes det med alt fra tradisjonelle vokaljazzarrangement til
nyskrevet musikk og eksperimenterende improvisasjon.
Må ha interesse for å lære
mer
Heidi Skjerve har etter
hvert blitt en godt etablert
jazzsanger, og i tillegg til egne
prosjekt er hun en av initiativtakerne bak Young Voices.
– Dette er tredje året vi driver Young Voices, og det var
mange spennende, nye stemmer blant de som er plukket
ut, forteller Skjerve. Blant deltagerne som nylig var samlet til sin første øvingshelg på
Sjøbygda Kunstnerhus i Selbu,
var altså Astrid Smeplass fra
Rennebu. – Astrid er vel den
eneste av dem som ikke går på
musikklinje, men hun har jo
interesse og talent i bøtter og
spann, så det holder i massevis, sier Skjerve. Det er forøvrig
ikke første gang en Rennbygg
har sunget seg inn i det celebre selskapet av unge talen-

Young Voices på øving i Selbu tidligere i høst. Astrid Smeplass nummer to fra venstre.
ter. For to år siden kom Arve
Skjerve med, og vokalgruppa
hadde den gangen en selvskrevet sang fra unge Skjerve
på repertoaret.

Det er ikke bare synging på øvelsen, men sosialt samvær og kos hører også med.

Flere opptredener gjennom året
I tillegg til øvingshelger er
Young Voices med på flere opptredener og konserter gjennom
sesongen, og har blant annet
flere ganger deltatt under jazzfestivalen i Molde. I år er det
også planen at de skal synge sammen med Trondheim
Voices under Jazzfest UNG i
Trondheim i slutten av oktober.
– Det fungerte kjempegodt
med gjengen som var med på
øvingshelga i Selbu, så vi gleder oss til å synge sammen
med ungdommene, avslutter
Heidi Skjerve.
Av Mona Schjølset

Rører du på deg?
På TV ble det nylig gjengitt resultat fra en undersøkelse som helsemyndighetene har gjort. Den viser at de fleste av oss bruker kroppen
vår så lite at helsa av den grunn blir dårlig. Dette er ei utvikling som har
pågått lenge. Han Erik på Mæla sa at allerede i 1960-åra at før i tida vart
folk sjuke fordi dem var underernært og overanstrengt. No blir folk sjuke fordi
dem er overernært og underanstrengt!
Rennebu idrettslag prøver å legge forholda til rette slik at vi får gode
tilbud for å ta vare på helsa vår. Ett av disse tilbuda er skirenning.
Nå til dags foretrekker de fleste preparerte løyper når de skal gå på
ski. Idrettslaget ordner med slikt tilbud blant annet på Berkåk, der det blir
gjort mye dugnadsarbeid for å legge forholda til rette. Bildet viser en dugnadsgjeng som en lørdag rydda skog for å gjøre løypa til Aunrøa breiere
slik at det blir god plass til både skøyting og til skirennig på gammelmåten. Grunneierne er som vanlig positive til idrettslagets virksomhet.
Idrettslaget ønsker velkommen til fine skiløyper også gjennom vinteren som nå kommer!
Tekst/foto: Eiliv Grut
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Kulturkveld
på Voll
skole
Torsdag 1. november
arrangerer foreningen
Maria Children Home
kulturkveld på Voll
skole, og hensikten
med arrangementet er å
skaffe midler til det estlandske barnehjemmet
med samme navn.
Foreningen har egentlig base i Orkdal, men har i
mange år hatt solide støttespillere i Rennebu. Både Lions
Club Rennebu, andre organisasjoner og privatpersoner har
vært engasjert i å skaffe penger til barnehjemmet. – Vi har
sett at engasjementet er stort
i Rennebu, og derfor hadde vi
lyst til å legge et arrangement
her, forteller Gunn Helen
Grandell, som er nestleder i
foreningen. I dag er det tolv
barn i alderen 11-17 år som
bor ved barnehjemmet, og de
kommer fra forhold som de
fleste av oss her hjemme ikke
kan forestille oss.
– Dette er barn og ungdommer som virkelig trenger
vår hjelp, og som nå har fått
et godt liv ved barnehjemmet,
forteller Grandell.
Underholdning og åresalg
I løpet av kvelden vil det
bli underholdning av forskjellig slag. Elevene ved Voll skole
hadde nylig stor suksess med
sin Thorbjørn Egner forestilling, og de vil framføre smakebiter fra denne også på kulturkvelden. I tillegg bidrar Sølvi
Dons Tronvoll med musikk, så
det er mange gode, lokale krefter som stiller opp for et godt
formål. Hensikten med kvelden er som sagt å samle inn
penger, og derfor vil det også
bli åresalg og annen utlodning
i løpet av kvelden.
Snertne Bygdekvinner
Naturligvis
er
også
Rennebu Bygdekvinnelag på
plass og ordner med mat, slik at
gjestene skal slippe å gå sultne
hjem igjen. – Vi serverer enkelt
og greit kveldsmat og kaffe,
forteller Marit Gorsetbakk i
Bygdekvinnelaget. I tillegg til
underholdning og servering
blir det mannekengoppvisning med klær fra Snertne
Sneller, og de spreke damene
i Bygdekvinnelaget har tatt
utfordringen med å stille opp
som mannekenger.
– Vi tror det blir en trivelig kveld, og håper at mange
finner veien til Voll skole for å
støtte opp om det gode arbeidet som gjøres ved Maria
Children Home, avslutter
Gunn Helen Grandell.
Av Mona Schjølset
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Tirsdag 2. oktober gjennomførte Nerskogen
skole UNICEF-runden
andre år på rad.
UNICEF-runden er et ferdig opplegg som gir elevene
mulighet til å gjøre en aktiv
og morsom innsats for andre
barn. Hver deltaker, alle 15
elevene på 1.-7. trinn jogget
eller gikk rundt sykkelløypa
vår, og ved hver passering fikk
de et klistremerke i sitt rundekort.
Til slutt samlet vi voksne
inn rundekortene og telte opp
klistremerkene. I år fikk vi ei
lokal bedrift til å være sponsor,
Lund Handlaft, og de har forpliktet seg til å betale fem kroner for hver runde. Flott!
Etter en god times innsats
med jogg, smil, svette, matstasjon med frukt og grønt og en
nøye opptelling av klistremerker, viste det seg at elevene
hadde tilsammen 239 runder.
I økta før UNICEF-runden
hadde elevene øvelser i friidrett - stille lengde og kast
med liten ball. De eldste elevene var med på både å måle
lengde og kast samtidig som
de deltok i øvelsene. God
matematikk – og de fikk registrert dagen som en friidrettsdag hos Friidrettsforbundet.
Kanskje vi får premie?

Jogget for UNICEF

Vi tok bilder underveis
og mens bildene ble framvist
med prosjektoren, ble elevene
med og regnet ut at de hadde
klart å jogge inn 1.195 kroner. Én av de eldste elevene
hadde skrittet opp runden til å
være ca 250 meter lang. Dette
ga samlet distanse på 59.750
meter, altså nesten 6 mil. Det
var mange av elevene som ble
veldig overrasket over at de
nesten hadde løpt til Oppdal
og tilbake.

Oppstilling til start.
Yeno Lisa Fjellstad og Oliver Holberg
i muntert driv ned bakken med
Vegard Lund og Chul Aron Fjellstad i
bakgrunnen.
Oliver Holberg og Julie Fjellstad får
klistremerke av Gry Østvik.

Pengene fra UNICEFrunden går til prosjektet
Schools for Africa som skal gi
god, barnevennlig skole til flere millioner barn i 11 afrikanske land sør for Sahara.
I 2011 samlet skolene,
inkludert vår skole inn 2 593
366 kroner til prosjektet.

Oppdal Kulturhus med variert program
Oppdal kulturhus
samler både kultur,
kunnskap og fysisk
aktivitet i et og samme
hus.
Siden åpningen i 2007 har
det vært et variert spekter av
kulturtilbud, og drifta ivaretas
av et kommunalt foretak som
tilbyr alt fra kino, storsal, flerbrukssal, kunstgalleri, badeanlegg, bibliotek, kulturskole,
fritidsklubb, konferanselokaler
i tillegg til kafe/foaje.
Storsalens fleksibilitet gjør
at det egner seg for mange
ulike arrangement, deriblant
messe, bankett, dansegalla,
kino,
konserter,
kulturarrangement og konferanser.
Kulturhusleder Inge Lauritzen
forteller at programmet utover
høsten blir variert med mange
forskjellige arrangement som
skal treffe et vidt publikum både de yngre og de litt eldre,
og med humoristisk innslag og
arrangement av litt mer seriøs
karakter. Han forteller videre
at de selger enkeltbilletter til
alle forestillingene, og at det
også er muligheter for å kjøpe
billetter til større grupper, som
for eksempel til bedriftsarrangement.
I oktober kommer den
anerkjente performance/jazzartisten Lisa Dillan. Hun
skal sammen med gitarist
Asbjørn Lerheim fremføre
Elvis Presley-tolkninger. Hun

har tidligere fått strålende kritikk for sine Elvis-fremføringer.
I slutten av oktober kan
Oppdal Kulturhus presentere
Viggo Sandvik og Göran
Fristorp sammen på scenen i sine tolkninger av visekunstnerne Alf Prøysen og
Evert Taube. Viggo Sandvik
kjenner vi best fra Vazelina
Bilopphøggers og suksessen Fisking i Valdres og Göran
Fristorp er en av Skandinavias
største viseprofiler. Sammen
tar de oss med på en musikalsk
vandring inn i Alf Prøysen og
Evert Taube sitt univers, i tillegg til litt eget materiale.
Denne konserten har fått
kjempegode kritikker.
Allerede dagen etter kommer et av verdens beste dansekompani, Duda Paiva, et
nederlandsk kompani som
tidligere har vunnet publikumspriser over hele verden.
Dette blir en ganske spektakulær danseforestilling sier Inge
Lauritzen, så sett av torsdag
25. oktober.
I begynnelsen av november
kommer Klypa med et eget
humorshow ”Laaaangt over
streken” som med dette showet har funnet sin egen nisje
i Humor-Norge med figuren
Kjell Bigset. Showet er av god
gammeldags “rett fra levra”
humor. Denne forestillingen
blir preget av humor, sang og
revy kan Inge Lauritzen fortelle, og informerer om at forestillingen snart er utsolgt.
Andre forestillinger som

”Det du ikke visste om trønderrocken” med Kveli, Rånes og Kveli
kommer til Oppdal kulturhus 7. desember.
kan være verdt å få med seg i
Oppdal Kulturhus er Henrik
Ibsens mest aktuelle drama
«Fruen fra havet» den 14.
november.
Den 1. desember kommer Erik Wenberg Jacobsen
og Tore Johansen for å pynte
høsten og førjula med musikalsk pynt med forestillingen «Deinn Store Kassen
Me` Julpynt». Tore Johansen
er kjent som Gjertrud og
Olaf Sand fra TV-serien «The
Julekalender» som gikk på TV2
for noen år tilbake. Ryktene
forteller også at TV2 sender
serien i reprise i år.
Fredag 7. desember er det
gjensyn med ”Det du ikke
visste om trønderrocken”
med Kveli, Rånes og Kveli.
Arnt-Egil Rånes er nok best
kjent som sologitarist i DDE og

har hatt beina bredbeint planta
midt i trønderock-universet
i 20 år. Humorsøskenbarna
Sveinung og Sigmund Kveli
har bidratt til latterbølger
over hele Midt-Norge med en
rekke vinnernummer i Norsk
Revyfestival og i humorgruppa
4 xKveli.
Kulturhusleder
Inge
Lauritzen avslutter med å
ønske alle fra Rennebu hjertelig velkommen til arrangementene i Oppdal Kulturhus
og røper samtidig at det blir
«Jazz fra Skogom» med
rennbyggen Heidi Skjerve
den 10. februar.
Av Lillian Toset

Egner-forestilling ved Voll skole
1. – 4. klasse ved Voll skole markerte at det er 100-årsjubileum
for Torbjørn Egner i år.
Helt siden skolestart i høst har elevene øvd og forberedt seg til to teaterforestillinger der de viste fram både Karius
og Baktus, røverne i Kardemomme by,
dyrene i Afrika og mange andre kjente
figurer fra Egners verden. Pianoelever
og elever fra lyd og lys-gruppa i
Kulturskolen var med for å gjøre forestillingen ekstra bra.

Dyrene i Afrika (over).
Karius og Baktus - Jonas
og Liv Cecilie (t.v.)
Håvard, Jørgen og Jo er
røvere (under).

Første forestilling gikk i skoletida slik
at barnehagen, elevene på Nerskogen
og 5. – 7. klassingene fikk se hva våre
yngste hadde fått til. På ettermiddagen
var gymsalen på skolen fylt til randen.
Foreldre, besteforeldre, naboer og andre
kjente hadde møtt opp med store forventninger. De ble møtt av ei utstilling
av tegninger og formingsprodukter som
elevene har arbeidet med i løpet av prosjektperioden. De fikk også servert kaffe
og kaker som elevene hadde bakt på
skolekjøkkenet.
Med publikum plassert i salen kom
elevene marsjerende inn. Kaisa som
har spilt kornett bare i noen uker åpnet
forestillinga, og debuterte dermed med
en ”sørgelig” introduksjon til Jens som
hadde vondt i tennene sine. Jonas og
Liv Cecilie spilte Karius og Baktus som
også var lei seg fordi alle godsakene var
borte. Sjørøverne til kaptein SorteBill
derimot var veldig glade, for de hadde
greid å røve alt godteriet, så der var det
jubel og sang.
Alle dyrene i Afrika var med – tre
bavianer, en skravlepapegøye, elefanten,
løven og løvinna, flodhesten, en struts
og en sjimpanse, en krokodille, tre sjiraffer og doktor Nesehorn. Alle dyrene
sang sin egen ojajaja ohaha, og 1. og 2.
klassingene fikk hvert sitt øyebikk i
rampelyset.

Skogmus fra hakkebakkeskogen.

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

Dialektord
mig
makster
mørvelt
mi´ill
my´yld
måldbenk
mensle
møklas
mundur
motes
murru
met-på

Alternativ A
urin
måking
uhell
matrett
mølle
arbeidsbord
snart
kvi seg
påkledning
på moten
steinrøys
måle opp

Alternativ B
pronomen
strev
maurtue
mølle
plante
jordvoll
likegyldig
plundre
snakk
motbakke
uro
peike på

I Hakkebakkeskogen møtte vi
de tre skogmusene June, Kaisa og
Randi Oline som var redde for Mikkel
Rev. Alle elevene sang klart og tydelig Grønnsakspisevise slik at røverne
fra Kardemomme by - Jo, Jørgen og
Håvard ble veldig sultne. De og resten
av skuespillerne listet seg rundt i salen
for å røve mat og godsaker. Politimester
Bastian syntes han hørte dem, men
valgte å la saken ligge. Steinar sang
politimesterens vise om at han syns alle
skal være greie og snille med hverandre.
Fra Kardemomme by fikk vi også møte
Kamomilla. Sigrid sang hennes ønske
om å kunne spille piano, men June

DIALEK
TKONKU
RRANS
E
Alternativ C
flekk
etterarbeid
kveil av spekepølse
løssnø
strø
hagemøbel
sparsamt
skitne til
leven
bortimot
matrett
sette på

spilte piano til. Til slutt fikk vi høre historien om den uheldige mannen. Hans
Kristian som den uheldige mannen
var utsatt for den ene ulykken etter den
andre, selv når han fikk skyss av sjåføren
Espen Andre kolliderte de. Etter at flyet
hadde falt ned havnet han på sykehus
med brukket ben. Der møtte han heldigvis sykesøster Malin. Mannen sang
”vil du gifte deg med meg” og hun sa ja,
så da endte alt godt.
Siste nummer i forestillingen var et
gjensyn med Karius og Baktus som var
glade fordi de hadde fått tilbake godsakene sine. Elevene hadde selv laget
replikkene som bandt forestillingen
sammen på en fin måte.
Publikum applauderte lenge og vel
og likte det de så, så forventingene ble
innfridd og vel så det. Mange av elevene trakk nok et lettelsens sukk for at de
var ferdige, mens andre kunne nok spilt
forestillinger i hele høstferien hadde de
sluppet til.
Samarbeidet med Ola, Nicolai
Miguel og Eivind i lyd- og lysgruppa i
Kulturskolen var med å satte en ekstra
spiss på det hele. De var veldig flinke og
holdt oversikt over mikrofoner og lyseffekter på en veldig god måte. Vi hadde
også med Ragnhild og Andrea som pianoelever fra Kulturskolen som akkompagnerte noen av sangene. Det er gjensidig glede og nytte å samarbeide om
slike ting for begge parter .
Vel så var elevene flinke – sjarmerende, flotte, fokuserte og andre gode
adjektiver. Men, uten et team av kreative
og ”lekne” voksne rundt seg hadde det
ikke vært mulig å få til slike gode opplegg for dem. Lærerne og assistentene
Sølvi Dons Uv, Marita Grefstad, Sigrun
Rudland, Ingrid Larsen, Marit Syrstad
Hoel og Lieselotte Hoseth skal ha den
største takk og honnør for å gi ungene
våre denne opplevelsen. Elevene har
lært mye om Torbjørn Egner, de har
forberedt seg med utstilling, baking og
alt det praktiske før en slik oppsetning.
Det er et gode å få en slik mulighet til å
vise seg fram, kjenne etter hvor mye en
egentlig tør, oppleve følelsen av mestring etterpå. Rollene er tilpasset hver
enkelt elev – av gode og trygge voksne.
Foreldrene har også bidratt med god
hjelp til å både lage og finne passende
kostymer.
- enhetsleder Heidi Reitås Sæther

Frist for innsending av svar er 1. november 2012.
Rennebunytt c/o Mediaprofil as, Berkåk 7391 Rennebu eller til dagfinn@mediaprofil.no.
To uttrekne av dei med flest rette svar får ett Flax-lodd kvar.
Vinnere av Dialekt-konkurransen i påskenummeret:
Aud Marie Skjevdal, Jerpstad og Magnhild Brattset, Rennebu
Løsning av Dialekt-konkurransen i Sommernummeret:
1. Lushatt: plante - 2. Mannhuseng: alle på garden - 3. My-gått:
oftast- 4. Nækj: feitt - 5. Lu´u: hus - 6. Månnå: halde fram 7. Nersettan: innpåsliten - 8. Agroe: misunn - 9. Nøvel: bandasje 10. Lukku: stengsel - 11. Læ´ækj: tøver - 12. Må´åld: løkke
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Snøbrøyting/
Strøing
Vi påtar oss snøbrøyting med
hjullaster og traktor,
for næringsliv og privat.

Gjensidige Oppdal-Rennebu Brannkasse
- nærhet og trygghet siden 1842
Mette Smeplass

Bodil S. Holden

kunderådgiver privat

kunderådgiver landbruk

treffer du på vårt
kontor på Berkåk
tirsdag-fredag eller
på tlf 72 42 82 50

treffer du på vårt
kontor på Berkåk
hver tirsdag eller på
tlf 72 40 49 90

Åpningstid Berkåk tirsdag-fredag 9-15
Berkåk 72 42 82 50
Oppdal 72 40 49 90
www.GORB.no

Ta kontakt for avtale.
Utleie av containere i
samarbeid med

mob 971 85 666
retrans@loqal.no

Kjøkken
Bad
Spise
Garderobe
Soverom

post@rennebusnekkeri.no
www.rennebusnekkeri.no

En fremtidsrettet bank
– som gjør det enkelt å være kunde

Distriktene er ikke ett sted. Det er mange steder og på hvert eneste ett blir det lagt planer for fremtiden, for hjem og for
næring. Vi vet dette, for den lokale sparebanken er som oftest med for å sette planene ut i livet. Og nå står vi bedre
rustet enn noengang. Gjennom en rekke tjenester, som lån, leasing, betalingsløsninger, forsikring og tjenestepensjon,
kan vi dekke alle de behov du som driver næring måtte ha.
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Arnt Ree
Ass banksjef
959 62 705
ar@meldal-sparebank.no

Morten Ljøkjel
Kunderådgiver BM
908 78 784
ml@meldal-sparebank.no

Randi Fagerli Vold
Kunderådgiver BM/PM
918 29 068
rfv@meldal-sparebank.no

Tore Gjerstad
Kunderådgiver BM
952 16 601
tg@meldal-sparebank.no

Gry Mari Røe
Autorisert rådgiver forsikring
948 86 838
gmr@meldal-sparebank.no

Solveig Aa
Autorisert rådgiver forsikring
979 86 181
saa@meldal-sparebank.no

Fredag 19. oktober
Aksjonsdag
Lørdag 20. oktober
RennebuSpæll

Søndag 21. oktober
Frokostmøte
Mandag 22. oktober
Dugnad for verdiskapning

Rennebuhallen
Kl 12.00 Konkurranse for skolekorps med
tema: Alf Prøysens verden
Kl 18.00 Konsert med premieutdeling
Arr: Rennebu Skolekorps.
Hoelsmoen Bedehus kl 10.00
Mjuklia ungdomssenter kl 10.00
Foredrag ved professor Reidar Almås

Fotoutstilling

med bilder av Dagfinn Vold på Frivillighuset.
Kl 16.00: åpning av utstillingen.
Åpent hver dag i Kulturvukku.

Strikkekafe/Birka-kveld

hos Birka kl 18-21. Se egen annonse s. 32

Tirsdag 23. oktober
Formiddagstreff
Kulturskolen

Det er viktig
å ha noe
å leve av
- men
like viktig
å ha noe
å leve for!

i Samfunnssalen. Berkåk skole arrangerer
aksjonsdag til inntekt for TV-aksjonen

Kulturvandring
Amundsen for alle penga
Torsdag 25. oktober
Formiddagstreff
Hyggekveld
Musikalen Bør Børson

Omsorgsboligen Berkåk kl 11.00
Kommunehuset kl 15: Åpning av kunstutstilling og kontorkonserter
Badeplassen Buvatnet kl 18.30
Biblioteket kl 19: Foredrag Håvard Tømmerås
Staure Voll kl 11.00
Ambulansebygget kl 19.00 - Rennebu LHL
Musikal, 10. klasse Rennebu ungdomsskole
Kl 19.30 premiere i Rennebuhallen

Fredag 26. oktober
Musikalen Bør Børson

Kl 11.30 og kl 19.30. i Rennebuhallen

Lørdag 27. oktober
Medlemsfest/kurvfest

Samfunnssalen kl 21. Gammeldansklubben

Søndag 28. oktober
Håndball i Rennebuhallen
Orgelkveld

se www.rennebu-il.no
Berkåk kirke kl 19.30

Rennebunytt

Forbehold om endringer i programmet!

Samarbeidspartnere for
Kulturvukku
2012:
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Kulturvukku i Rennebu
19.- 28. oktober er det igjen klart for Kulturvukku i Rennebu, og publikum
kan glede seg til et variert program gjennom hele uka. Nedenfor er en smakebit fra programmet.

”Stå opp mot urett”

Lørdag 20. oktober blir det som vanlig RennebuSpæll. Den tradisjonsrike underholdningskonkurransen arrangeres i år for attende gang, og årets tema er ”I Prøysens verden”. Gjennom alle år
har publikum latt seg imponere, sjarmere og underholde av unge musikere, og for mange skolekorps i regionen er dette høstens høydepunkt. Ni korps er påmeldt til årets konkurranse, og det vil
garantert bli gjenhør med kjente og kjære slagere som Jørgen Hattemaker, Du skal få en dag i mårå,
Jensemann og flere.
Søndag 21. oktober blir det frokostmøte i Hoelsmoen kl. 10.00. Ta med brød og pålegg til et
felles stort frokostbord. Tale ved Yngvar Brekke.
Mandag 22. oktober kommer professor Reidar Almås til Rennebu, og vil holde foredrag i
Mjuklia ungdomssenter, med tema Korleis kan kraft- og utmarksressursar og lågkyrkjeleg folkereligiøsitet
foredlast og brukast i bygdeutvikling og økonomisk verdiskaping? (se neste side).

Under årets TV-aksjon ”Stå opp mot urett” går overskuddet
til Amnesty International sitt arbeid for menneskerettigheter. For
elever og lærere på barnetrinnet ved Berkåk skole har det i mange år vært en god tradisjon å arrangere aksjonsdag til inntekt for
TV-aksjonen. Slik blir det også i år, og fredag 19. oktober inviteres det til en trivelig formiddag i samfunnshuset, med loddsalg,
tombola, underholdning og kaffesalg.

Godt formål
Underholdning skal det også være, og selv om det egentlig er
litt hemmelig får vi lov å skrive at det blir dans i år. To ivrige jenter
demonstrerer et lite utdrag av dansen, og det hersker ingen tvil
om at det blir fengende rytmer og dansetrinn fra scenen under
årets aksjonsdag! Dessuten har elevene lært om Amnesty og hva
de arbeider med. – De arbeider for at unger skal slippe å bo på
gata, og for at alle skal få lov å si det de mener uten å komme
i fengsel, forteller noen. Dessuten har de hørt om at noen må
gifte seg når de kanskje bare er 12-13 år, og at de heller ikke får
bestemme selv hvem de skal gifte seg med. Alle må jo skjønne at
dette ikke kan være riktig, og det hersker i alle fall bred enighet
blant tredjeklassingene om at pengene de samler inn på aksjonsdagen skal gå til et godt formål.

Den 21. TV-aksjonen
Norge er på mange måter et annerledesland. Noe av det som
gjør oss annerledes er vår velstand og at vi bor i et relativt trygt
hjørne av verden. En tradisjon som resten av verden ikke har
maken til, er den årlige TV-innsamlingsaksjonen der vi nettopp
får vist at vi er generøse nok til å yte en skjerv til andre som ikke
er like heldige som oss.
Det finnes mange gode formål og det er NRKsom står bak
TV-aksonen og bestemmer hvilken organisasjon som skal få pengene som hvert år samles inn.
I år er det Amnesty Internasjonal som har fått TV-aksjonen. Vi
siterer generalsekretær John Peder Egenæs: ”I år har Amnesty fått
TV-aksjonen for tredje gang. Vi er stolte og ydmyke. Stolte fordi
TV-aksjonen er en enorm anerkjennelse av arbeidet vi gjør hver
dag. Ydmyke fordi det er et stort ansvar å ta hånd om pengene det
norske folk gir oss i verdens største dugnad.
Pengene skal brukes til å lyse opp de mektiges mørke kroker:
De steder der ytringer møtes med vold, der fredelig kamp for et
verdig liv gir år i fengsel, og der penger kan kjøpe statsledere på
bekostning av vanlige folks liv. Vi skal forandre situasjonen for
disse menneskene, og stanse overgrep.
Ved å støtte TV-aksjonen NRK 2012 støtter du en fredelig
kamp for menneskerettigheter. Tusen takk for at du står opp mot
urett!”
Ta godt imot bøssebærerne den 21. oktober!
- Aksjonskomiteen i Rennebu
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Mandag kl. 16.00 åpnes fotoutstillingen Reportasjefoto på Frivillighuset. Her kan publikum
se bilder tatt av Dagfinn Vold, de fleste fra Rennebu, mange av dem er tatt i forbindelse med reportasjer. Kl. 18.00-21.00 blir det Strikkekafé i Birkabygget. Der blir det foredrag av Anne-Kirsti
Espenes over temaet ”Tekstur, struktur og farger”. Rennebua presenterer garn og strikkeoppskrifter,
og viser modeller fra Sandnes Garn. Deretter blir det salg av kaffe og lun eplekake i Frivillighuset.
Tirsdag 23. oktober kl. 15.00 blir det Kontorkonsert ved elevene i kulturskolen. Dette foregår i
foajeen på kommunehuset, og der vil det også bli utstilling av arbeider fra billedfagelevene.
På tirsdag er det også mulighet for å bli med på en stemningsfull aftenvandring rundt
Buvatnet. Kl 18.30 serveres det kaffe fra svartkjel ved badeplassen, og på turstien rundt Buvatnet vil
det bli satt ut fakler.
Samme kveld kl 19.00
i
Biblioteket
vil
Håvard
Tømmerås fortelle om sin
tur til Sydpolen under tittelen
”Amundsen for alle penga”.
Torsdag 25. oktober er det
klart for et av de desiderte høydepunktene i Kulturvukku, når 10.
klasse har premiere på musikalen Bør Børson. Like før høstferien ble det gjennomført audition
for å fordele rollene i stykket, og
etter en intensiv øvingsperiode
er årets tiendeklassinger klare for
å innta revyscenen. Bør Børson
er en kjent forviklingskomedie,
og ifølge PR-gruppa Kristina
Aspeggen og Kristoffer Engesmo,
er dette et stykke som passer godt til årets avgangselever.

ga!

Amundsen for alle pen

Håvard Tømmerås
Billettpris: 100 kr

Lager gevinster
Når Rennebunytt stikker innom er elevene i 3. klasse i full
sving med å produsere gevinster til aksjonsdagen. Marihøner av
stein, og fargerike spindelvev av trepinner og garn. De fleste elevene her husker aksjonsdagene de har vært med på tidligere, og
syns helt klart at dette er et trivelig avbrekk fra skolehverdagen.
Noen synes det er kjempeartig å selge lodd, mens andre syns det
er mye artigere å kjøpe lodd, men uansett er det i alle fall en dag
de gleder seg til.

Verdiskaping i nærings- og kulturliv

Ida Jenshus
til Berkåk

Studiet ”Verdiskaping i
nærings- og kulturliv”
som arrangeres her i
Rennebu vil mandag
22. oktober ha åpen dag
i Mjuklia ungdomssenter med blant annet
foredrag med Reidar
Almås.

Lørdag 3. november
spiller Ida Jenshus i
Berkåk samfunnshus.

Dagen vil åpne med et
foredrag av Reidar Almås
rundt spørsmålet Korleis kan
kraft- og utmarksressursar og
lågkyrkjeleg folkereligiøsitet foredlast og brukast i bygdeutvikling og økonomisk verdiskaping?
Reidar Almås er seniorrådgiver og professor ved Norsk
senter for Bygdeforskning
- som er en selvstendig forskningsstiftelse
lokalisert
ved universitetsområdet på
Dragvoll i Trondheim.
Etter foredraget blir det
korte beskrivelser av seks forskjellige prosjekter studentene
arbeider med, før det blir gruppearbeid med utgangspunkt i
prosjektgruppene der studentene ønsker å få innspill i det
videre arbeidet. Hele dagen er
åpen for de som er engasjert
i verdiskaping i nærings- og
kulturliv.
Nedenfor presenteres problemstillinger for de seks forskjellige prosjektgruppene.
Barnas Naturverden
Barnas Naturverden har
fungert i snart 18 år. Tusener
besøker sælehusene, sommer
og vinter. Barnas Naturverden
står i dag fram som et godt
fritids-og turtilbud for lokalbefolkning og hytteeiere og
besøkes fra inn- og utland.
MEN – hvordan kan Barnas
Naturverden utvikles i en
næringssammenheng? Barnas
Naturverden er godt markedsført gjennom Trondheim
Turistforening.
- Mangler vi næringsaktører som vil ta tak i dette potensialet?
- Kan Barnas Naturverden
være et ”fyrtårn” for reiselivet i
Rennebu?
Merkevare- og omdømmebygging i Rennebu
Identitet, omdømme og
reiseliv henger tett sammen.
Ofte er det stedets omdømme
som avgjør våre valgte reisemål. For å få flere til å komme
til Rennebu, er det derfor nød-
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vendig å definere hvem vi er, Barnas Naturverden?
- Er vi fornøyd med å ha
Hva kan en gjøre med
samt hva vi kan tilby.
disse fyrtårnene eller kanskje bedre tilrettelegging for pileHva er:
- Vår personlighet/kvalitet? det finnes flere kvalitetspro- grimsleden?
dukter?
- Hvordan kan en nytte
- Vår merkevare?
pilegrimsleden når det gjelder
- Våre fyrtårn?
næringsutvikling?
Hvordan kan definisjonen Rennebu av disse faktorene bidra til ver- Håndverksbygda
- I hvilken grad er Entreprenørskap i skolen
diskaping innen nærings- og
Rennebumartnan og Birka et
Gjennom
kompetansekulturliv i Rennebu?
fyrtårn for reiselivsutvikling i prosjektet ”Verdiskaping i
Rennebu kommune?
nærings- og kulturliv” er åtte
Organisering av nærings- Hva må til for å utvikle ansatte i Rennebuskolen med
og kulturlivet i Rennebu
- Behov for felles organise- Rennebumartnan og Birka på studiet for å lære mer om
ring? Alle aktører i nærings- videre som fyrtårn for reise- entreprenørskap i skolen. Mye
handler om bevisstgjøring, - å
livet har som regel et ønske livsutvikling i Rennebu?
I følge markedsundersøkel- kunne se sammenhenger og
om å få solgt mer, likedan som
kulturlivet har et ønske om å få sen 2011 har Rennebumartnan muligheter i ulike aktiviteter
flere deltagere på sine arran- et svært godt omdømme. Den og læringsarenaer.
gement. Kan et mer organisert er den sterkeste merkevaren i
Rennebu kommune, og en av
Vi som arbeider med dette i
fellesskap bidra til dette?
skolen har som mål:
- Er vi oss selv nok? Mye de sterkeste i Midt-Norge.
Rennebumartnan – Norges
Å kunne gi elevav det som foregår innenfor nærings- og kulturlivet i ledende salgsutstilling for hus- ene våre kompetanse som gjør
Rennebu er ikke noe som vi flid og håndverk, arrangeres dem i stand til å planlegge og
selv anser som reiselivspro- tre dager i året. Det medfører gjennomføre små og store produkter. Men faktum er at mye noen begrensninger, men der sjekt
Å sette fokus på hvorav det vi holder på med fak- martnan ikke strekker til tar
tisk er reiselivsprodukter, og Birka over. I salgsutstillingen i dan lokal natur, kultur og
da blir spørsmålet; hvem skal Birkabygget presenteres det nå næringsliv kan bli en naturlig
vi knytte kontakt med utenfor produkter fra over 120 hånd- del av elevenes læringsarena
Å lage en progresjonsRennebus grenser for å selge verkere. Drømmen om ”martna hele året” er med Birka i plan for grunnskolens ulike
mer?
trinn som gjør dette mulig
- Er Berkåk det naturlige ferd med å gå i oppfyllelse.
I sitt slag er Rennebuknutepunktet i en reiselivssatsing? Knutepunktet er både et martnan enestående! Blant
fysisk knutepunkt og et orga- håndverkere over hele landet
10.00

Ida Jenshus er akkurat ferdig med sitt nyeste album og
gjør i den forbindelse en høstturne! Hun trivdes så godt sist
hun spilte i Rennebu at hun
gjennom sitt management
tok kontakt med Rennebu
Bygdeungdomslag for å få
komme tilbake.
Musikkmagasinet
PULS
skriver at med sitt tredje album,
som har fått tittelen ”Someone to
love”, har Ida Jenshus ikke forlatt
roots-musikken. Hun etablerer
seg bare i et mye bredere musikalsk landskap. Alt er framført
til lyden av et stødig pop/rock/
roots-band, der krydderet består
av solide doser lap steel-gitar og
munnspill.
— Selv om hun aller
helst ville gjøre konserten på
Sandbrekka, som sist, har vi
nå blitt enige om at denne
konserten blir på Berkåk. Det
var fullt hus sist hun spilte,
så vi så oss nødt til å finne et
større lokale, forteller Jens
Petter Skårsmoen i Rennebu
Bygdeungdomslag.
Dermed spiller Ida Jenshus
i Berkåk Samfunnshus lørdag
3. november – med 18-års
aldersgrense. Dørene åpner kl
21.00.
— Vi har nettopp arrangert
konsert med The South, og vi
er kjempestolte over å få være
konsertarrangører nok en gang
for disse konsertene. Både The
South og Ida Jenshus har spilt
i Rennebu tidligere, og vi tar
det som en svært positiv tillitserklæring at de velger oss
og Rennebu i forbindelse med
sine turneer, sier Skårsmoen.

Gjentar
revysuksessen
Revylaget Framtidsvon følger opp suksessen fra i fjor, og har en ny revy på trappene. Fjorårets

revy ble en gedigen suksess, og det resulterte i at de bl.a. ble kåret til Årets Rennbygg.
Det er Lilly Eidem og Håvard Eidem som i år står for tekstene. Lilly Eidem forteller at en også i
år kan vente seg litt av hvert av innslag. Blant annet vil kommunen få passet sitt påskrevet, og det vil
bli en sangsketsj på samme viset som i fjor der politiet er med. TV Rennebu var en stor suksess i fjor,
og det vil komme et innslag derfra også i år.
Det vil bli kjørt tre forestillinger - fredag 2. 11. kl 19.00, lørdag 3.10. kl 15.00 (spesielt tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne, der en kan bestille skyss gjennom Rennebu
Frivilligsentral) og lørdag 3.10. kl 19.00 med påfølgende revyfest der Kløveress fra Soknedal spiller.
Deler av revygjengen samla på Sandbrekka med Margrete Uv Lorentzen, Mari Jerpstad,
Ellen Marie Granali, Mari Hårstad Meslo, Morten Eidem Fossmo, Maren Skorild,
Mari Nyhaug, Håvard Bakk og Kristine Uv Lorentzen. Foto: Yngvar Brekke
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Trenger du ny TV?
Vaskemaskiner

Hvor stor trommel, og hvor mange
omdreininger trenger du?
Vi hjelper deg gjerne.

Vi har den du trenger!
Velkommen til en hyggelig handel!
Åpningstider:
Man-fre 07.30-16.00 – Lør 10.00-14.00

En aktiv medspiller som har nett, kraft, installasjon og Euronics Berkåk

Alt i lamper skal ut

÷50%
Våre direktenummer
Sentralbord: 72 42 82 80
Kjell Ove Ødegård 917 46 684
Steinar Vold 916 43 903
Trond Solli 918 59 058
Håvard Sæther 918 12 041
Linn-Beate N. Kverkild 917 59 644
Magnar Gunnesmæl 900 63 924
Gunn Brattset 988 66 289
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BERKÅK
Postmyrveien 22
7391 Rennebu
Tlf 72 42 82 80
Fax 72 42 82 81
Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lø 9-14

Det er i år 175 år siden Stortinget vedtok formannskapslovene. Formelt skjedde det den 14.
januar 1837.
Dette innebar at de demokratiske prinsippene
som lå nedfelt i Grunnloven av 1814 også ble
gjort gjeldende i lokalt styre og stell. Veien lå
åpen for utviklingen av den norske kommuneforvaltningen og det lokale selvstyret.
Før 1837 var den lokale
forvaltning preget av usystematisk statlig kontroll og stor
variasjon i struktur og praksis.
Byene nøt en viss grad av selvstyre ved at borgerskapet valgte egne formenn, som sammen
med amtmannen hadde kontroll med økonomien.
Liten interesse for selvstyre
På bygdene var selvstyret
dårligere utbygd, men også her
kunne det finnes egne organer
for bl.a. fattigsaker og kirkeog skolesaker. På 1820-tallet
ble det fremmet forslag om
kommunalt selvstyre som i
stor grad gikk ut på å etablere
formannskap i bygdene på lik
linje med byene. Men bonderepresentantene på Stortinget
viste i første omgang liten
interesse for selvstyrespørsmålet. Men det forandra seg.
Engasjementet skjøt fart først
da regjeringen overtok lovarbeidet på 1830-tallet og foreslo
å utvide den statlige kontrollen av de kommunale organene. Det vil føre for langt her
å skulle dvele ved den prosessen som til slutt førte til vedtak
i 1837, men det foregikk slett
ikke uten dramatikk. Det var jo
en kamp mellom kongemakten og bondestanden om innholdet i det lokale sjølstyret.
I spissen for bøndene stod
rindalingen Jon G. Neergård,
som fremmet et eget lovforslag til en formannskapslov i
1833. Det endte til slutt med
et kompromiss. For å gjøre
historien kort her, så ble altså
Formannskapslovene sanksjonert 14. januar i 1837.
Makta til folket
Det betød altså begynnelsen til en mer organisert kommunal forvaltning rundt i hele
landet. Det skjedde også her
i Rennebu. Nå fikk folket sjøl
makta og skulle velge styresmenn. Det er ikke så lett å tak
på hvordan valgene foregikk
for det var futen som styrte
med det. Det foregikk nok på
såkalte tingsamlinger og det
var også en form for suppleringsvalg.
Ingebrigt Eggan første
ordfører
I Rennebu var det et heradstyre på 12 menn. Av disse var
det tre formenn og tjenestetida var fire år. Halvparten av
medlemmene gikk den gang
ut annet hvert år. Formennene
valde seg i mellom ordfører og
varaordfører.
Den første ordføreren i
Rennebu var Ingebrigt Eggan.
Derfor ble markeringen av

Formannskapslovene 175 år

jubileet ved hans bauta, som
ble reist av Rennebu kommune hundre år etter - i 1937.
Det står å lese i formannskapsprotokollen at det i første
rekke var Ingebrigt Eggan som
satte formannskapslova ut i
livet, og det står også ”at han
gjorde det med stor dugleik”.
Jeg tror det er riktig å si at
klokkemakeren, signetgravøren, ordføreren og danebrogsmannen Ingebrigt Eggan må
ha vært en av de absolutt mest
fremtredende personligheter
Rennebu har fostret. Han var
ordfører i fire valgperioder - fra
1837 til 1845.
Et krevende arbeid
Det er skrevet en del om
den første ordføreren Ingebrigt
Eggan. Han tok på seg et krevende arbeid, for det var jo et
nybrottsarbeid. Alt hvilte på
disse 12 mennene. Etter hvert
som erfaringene med formannskapslova vokste, ble det
også sendt ut påbud om valg
av særstyre under heradstyret,
dvs skolestyre, fattigstyre og
etter hvert en hel rekke nemnder.
De første kommunemennene i Rennebu så som si
”oppgåve først og fremst å
hjelpa bøndene”. Og de så at
et samfunn som en kommune
er, måtte ha et visst økonomisk
grunnlag for i det hele å kunne
være noe samfunn.

Markering av formannskapslovene ved en nyoppusset bauta over Rennebus første ordfører - Ingebrigt
Eggan. F.v. Inger Eggan, tidligere ordfører Alf Gunnes, nåværende ordfører Ola T. Lånke,
tidligere ordfører Tora Husan og tidligere ordfører Magne Jostein Hoel.

Det var harde tider

Det ene uåret etter det
andre førte folk ut i nød. Det
var barkebrødstider, og det
hendte at de fleste bøndene
ikke hadde såkorn. Da grep
heradstyret inn, sendte brev
med søknad til finansdepartementet om å få låne penger
som skulle brukes til å kjøpe
såkorn. De fikk lånet.
Men det står at ”staten var
streng til å krevja trygd (sikring) for pengane”. Mange
måtte punge ut med sølvet de
hadde fra dannelsen av Norges
bank som pant for kornlånet.

Bildet over viser avdukinga av bautaen over Rennebus første ordfører Ingebrigt Eggan på formannskapslovenes 100 årsmarkering i 1937. Daværende ordfører Erik Myrmo (t.h. for bautaen) holder tale.
Bildet nedenfor viser 175-årsmarkeringa 19. september i år. Bildet er tilfeldigvis fra samme vinkel som
det ovenfor.

Brannkasse var noe av det
første de tok tak i å få i stand.
Fra den tiden hadde de en
interessant ordning ved brann,
at den som først kom fram
brannstedet med en vassbøtte,
skulle få en spesidaler i premie.
Av ordfører Ola T. Lånke
- fra talen han holdt under
markering ved bautaen til
Ingebrigt Eggan.
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Bergtatt Utsalg hos Rennebumarntan
Rennebumartna går
back to basic med neste
års tema - Bergtatt.

I lokalene til Rennebumartnan på Berkåk er
det anledning til å få
kjøpt varer produsert av
årets martnasprisvinner - Renate Løvli fra
Lillehammer.
Rennebumartnan har tradisjon for å selge varer produsert
av siste års martnasprisvinner.
Renate Løvli driver firmaet
Leirbrent i Lillehammer, og
deltok i år på Rennebumartnan
for første gang - og med suksess. Lillehamringen vant
nemlig Martnasprisen for beste salgsbod. Løvli lager porselensprodukter, og hennes
signaturprodukt er inspirert av
badehetter.

— Temaet er en viktig pådriver for utvikling av
Rennebumartnan, og etter
Plastic Fantastic!? går vi back to
basic med BERGTATT, forteller
Anne Kristine Stavne - temaansvarlig i Rennebumartnan.
Stavne sier at temaet gir
inspirasjon både til det konkrete og det abstrakte, og
martnan ønsker innspill som
er med på å skape opplevelser
som bergtar!
Kom med innspill og idéer
Stavne ønsker å få innspill om aktuelle håndverk og
utstillere, og utstillinger og
konkurranser som blant annet
kan gi utstillerne en utfordring.
Andre gode ideer som passer til temaet og til videreutvikling av Rennebumartnan er
også velkomne, som martnasgjest, artister og underholdningskrefter til mulige kulturarrangement på kveldstid og
under selve martnasdagene.
Send inn
Dine idéer kan du sende til
Rennebumartnan as, Myrveien
2, 7391 Rennebu - eller via
epost til aks@rennebumartnan.no
Det er også lagt ut et temaskriv og mer info om neste års
tema på www.rennebumartnan.no
Trekkes gavekort
Fredag 2. november trekkes to vinnere av gavekort á
250,- blant alle som sender inn
forslag.
Rennebumartna 2013
arrangeres 16.-18. august.
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I juryen for martnasprisen
heter det at Fargerike badehetter fanger vår oppmerksomhet
og trekker oss mot utstillingen
av porselensskåler og kopper. Slik
mestrer Løvli å trekke martnastema direkte inn i boden, og hun
gjentar temaet badehette også i
utformingen av flere av sine produkter på en leken og morsom
måte. Produktene kommer godt
frem på den sorte enkle boden og
lager en ryddig og lekker utstilling.

Ordfører Ola T. Lånke
og martnassjef Kenneth
Teigen sammen med
martnasprisvinner
Renate Løvli.

I samme lokale som
Rennebumartnan holder også
BIRKA til, og de har også
salgsutstilling for 120 av sine
medlemmer - og er dermed en
gavebutikk med et meget godt
utvalg. Det er derfor vel verdt
å ta turen innom hvis en er på
utkikk etter gode gaver enten
til seg selv eller til andre.

Du kan få kjøpt porselensprodukter av
Renate Løvli (over) eller andre produkter
fra utstillingen til BIRKAS 120 medlemmer som har varer i lokalene (til venstre).

Aktiv høst for Grendalaget på Innset
Innset og Ulsberg Grendalag har for tiden mange
baller i luften, og det blir mange spennende arrangement utover høsten. Først på programmet står
Høstfesten, som arrangeres den 2. november.
Høstfesten er lagt opp som
en god, gammeldags korgfest,
der alle tar med seg litt mat og
drikke og dekker opp et felles langbord. – Vi syns det var
viktig å finne et påskudd for å
få samlet folk for å ha det litt
sosialt og trivelig nå i den mørkeste årstida. Dessuten må vi
jo feire at vi har fått noen nye
innbyggere i grenda de siste
årene, sier Lillian Kleffelgård i
grendalaget.
Grendakafe
Det har vært stor aktivitet
i de gamle lokalene til Posten
på Innset en stund, og nylig
kunne de nyoppussede lokalene tas i bruk. Hva lokalene
skal brukes til er ikke helt fastspikret ennå, men det egner
seg godt både til møtelokale,
mindre selskap, kafé, et samlingssted for å se viktige fotballkamper på storskjerm osv.
– Kroken Bakeri er også straks
ferdig med utvidelse av sine

lokaler, og da får vi faktisk to
flotte møteplasser, så det skal
i alle fall ikke stå på lokaler
hvis folk vil arrangere ett eller
annet, smiler Kleffelgård.
Julemarked
I slutten av november
arrangeres Julemarked på
Innset, og ifølge Kleffelgård er
også dette et populært arrangement. Det er tredje gang vi
arrangerer julemarked, og her
vil det bli salg av bakevarer,
håndverksprodukt, julenek og
forskjellig annet. Absolutt en
god mulighet til å få gjort unna
en del julegaveinnkjøp.
Julekonsert med Tore
André Helgemo
Tore Andrè Helgemo er en
velkjent artist for publikum i
Rennebu, og i høst ga han ut
CD’en «På kne», som har blitt
godt mottatt både blant publikum og kritikere. Opp gjennom årene har han vel først

Tore Andre Helgemo vil sammen døtrene Celine og Caroline og
Astrid Smeplass arrangere julekonsert i Innset kirke 7. desember.
og fremst gjort seg kjent som
rockesanger, men på den nye
CD’en viser han en langt roligere og mer melodiøs side av
seg selv. Fredag 7. desember
får publikum mulighet til et
gjenhør med Tore Andrè, for
da holder han julekonsert i
Innset kirke. Datteren Celine
Solemsløkk Helgemo har også
etter hvert blitt en etablert
artist, og også hun er med på
konserten i Innset kirke. Det

samme er lillesøster Caroline
Solemsløkk
Helgemo
og
Rennebujenta Astrid Smeplass.
– Dette tror vi kommer til å bli
en flott konsertopplevelse, og
en trivelig start på adsventstida, avslutter Lillian Kleffelgård
i Innset og Ulsberg Grendalag.
Av Mona Schjølset

Æresmedlem i Sør-Trøndelag Skikrets:

Siste verdensmester på treski

Magne Myrmo i
Rennebu IL er blitt
utnevnt til æresmedlem i Sør-Trøndelag
Skikrets for sin innsats
i langrennsporet.

I skikretsens statutter for
hedersbevisninger står følgende om utnevnelse av æresmedlemmer: Et medlem av et
lag i Sør-Trøndelag skikrets kan
utnevnes til æresmedlem når
han/hun gjennom en årrekke har
lagt ned en stor og verdifull innsats for skikretsen.
Samtidig
som
Magne
Myrmo ble også Berit Aunli,
langrenn
(Strindheim
il),
Tor-Arne Hetland, langrenn
(Byåsen il), Roar Ljøkelsøy,
hopp (Orkdal il), Reidun og
Thorvald Nakstad, for tillitsvalgt og administrativt arbeid
(Byaasen Skiklubb) og Roald
Olsen, for tilitsvalgt og diverse
administrativt arbeid (Byåsen
il) utnevnt til æresmedlemmer.
Utdeling av æresmedlemskapene vil skje i Granåsen
hoppbygget på Trøndersk
Skilaugs høstmøte 6. desember.
I begrunnelsen for æresmedlemsskapet heter det at
Magne Myrmo var aktiv skiløper i internasjonal toppklasse
gjennom hele 1970- tallet. Han
deltok da i de fleste internasjonale mesterskap.
Magne Myrmo ble verdensmester på 15 km i VM i Falun
i 1974, og var også med på
VM-bronselaget i stafett. Myrmo
tok sølv på 50 km i OL i 1972.
Han har vunnet Holmenkollen 3 ganger, 50 km i 1974,
og 15 km i 1970 og ’72. Og
Svenska skidspelen 2 ganger,
1969 og 1978. Han fikk flere

topplasseringer i andre internasjonale renn, bl.a. vant 3 ganger i
Monolittrennet som på den tiden
samlet den internasjonale langrennseliten.
Magne Myrmo er den
mestvinnende pokalvinner i
Holmenkollen med 27 pokaler.
På den tiden Magne Myrmo
var aktiv gikk langrennsløypene for det meste ute i skogen og
det ble dermed gjerne noen spennende sekunder mens en ventet
på om den enkelte utøver skulle
dukke opp tidsnok for å vinne. I
den settingen kalte radioreporterlegende Bjørge Lillelien Magne
Myrmo for Rennebu-ekspressen.
Myrmo har blitt en treskilegende da det etter hvert viste seg
at han skulle bli siste verdensmester på treski i 1974.
Magne
Myrmo
fikk
Holmenkollmedaljen i 1972,
Sportsjournalistens
statuett
(beste idrettsutøver) i 1974,
Olavstatuetten i 1974, Sondre
Nordheims ærespris i 1974 og
Tinprissen også i 1974.
Han var landslagstrener
for det norske damelandslaget i 1978-1980, og var også
landslagssmører gjennom flere
sesonger.
En ære
Magne Myrmo setter stor
pris på å bli utnevnt som æresmedlem, og synes han har
kommet i et godt selskap.
Mange høydepunkt
Myrmo har reist rundt
omkring i verden i forbindelse

med idretten,
og sitter igjen
med
veldig
mange minner.
Naturligvis er
det VM-tittelen
i 1974 han setter høyest prestasjonsmessig, men OL
sølvet på 50
km i Sapporo
rager også høyt.
Ellers er 5 mila
i Kollen i 1974
nesten
det
artigste han har
vært med på.
Det var en helt
spesiell stemning å bli heiet
frem i Kollenløypene.
Vært med som smører
Myrmo kan fortelle at han
har vært mer eller mindre
med som smører frem til dags
dato. Først var han involvert
som smører kombinert med
at han jobbet for skifabrikken
Landsem. Deretter var han fast
ansatt i Skiforbundet en del år.
Han har også vært engasjert i
6-7 år med langrenn i Estland.
— De siste åra har jeg
vært pensjonist, men jeg har
vært litt med som smører for
Paralympic, og også lovt å være
med kommende vinter, forteller Myrmo.
— De som deltar der gjør
store prestasjoner innenfor
idretten sin, og setter stor pris
på den hjelpa de får - ja, kan-

skje i større grad enn de funksjonsfriske. De har et utrolig
humør, og er veldig trivelig
å samarbeide med, forteller
Myrmo.
Jobb og trening
— I dag drives toppidretten som et yrke, de har ingen
annen jobb - trener, hviler og
spiser er stort sett det de gjør.
Økonomisk er det også andre
betingelser enn i vår tid. Vi jobbet ved siden. Jeg jobbet på
samvirkelaget på Berkåk, og
måtte tilpasse treninga etter
arbeidsdagen. Jeg synes det var
greit å ha andre ting å holde på
med, men det ble kanskje litt
for lite hvile mellom treningsøktene, forteller Myrmo.

Far Martin Myrmo studerer en
nyvunnen pokal sammen med
Magne Myrmo.

Tips til unge
— Det er ingen snarvei til å
bli best - uansett hvilken idrett
du driver med. En må være tålmodig og trene over år - bruke
tida for å bli best mulig. Det
viktigste er at en synes det er
moro, og at en har glede av
det. Dessuten er det greit å
være allsidig når en er yngre,
det har jeg troa på, avslutter
æresmedlem Magne Myrmo.
Av Dagfinn Vold
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Kaffekrok - Medisinutsalg
Post i butikk - Online tipping

– helt i nærheten

Vi har en flott frukt- og grøntdisk!

Alltid ferske brød!
Ukens JOKER 23. okt - 27. okt

Ali kaffe kok/filtermalt 250gr kr 15,-

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

24

Rennebunytt

Rennebu Snekkeri med
salgskontor i Trondheim

Den 31. august i år åpnet
Rennebu Snekkeri sitt nye
salgslokale i Kjøpmannsgata 6
ved Gamle Bybru.

Daglig leder Kjell Erlend
Gunnes i Rennebu
Snekkeris salgslokaler i
Trondheim.
Til venstre viser Atle
Kosberg programmering
av den nye produksjonsmaskinen for Kjell Erlend
Gunnes og styrets leder
Kjetil Gunnes.

— Vi har et økende marked
i Trondheim, og det er derfor
viktig for oss å kunne møte
kundene våre i egne lokaler og
samtidig ha kort vei for hjemmebesøk, forteller daglig leder
Kjell Erlend Gunnes. De deler
lokalene med TiTT Melhuus –
Trondheims nye fotohus.

Leverer det kunden vil ha
Gunnes forteller at de legger vekt på kvalitet, og derfor
leveres alle Rennebu Snekkeri
sine kjøkken i heltre. De kan
tilpasse etter mål som kunden ønsker, og selv om de ikke
leverer ”hyllevare” står de inne
for rask levering og montering.

Kjøkken også for boliger
Rennebu Snekkeri leverer flest kjøkken til boliger,
ved siden av kjøkken til hytter. Utstillingen i lokalene i
Trondheim er derfor bygd
rundt et kjøkken for å vise hva
de kan tilby på kjøkkenfronten.
— Vi har fargeprøver, forkjellige fronter, knotter og
annet som hører med kjøkkenet. For å kunne tilby et komplett kjøkken leverer vi også
alt av hvitevarer som hører til,
forteller Gunnes.

God respons
— Vi har så langt fått gode
tilbakemeldinger på vår etablering i Trondheim. Når vi
har kunder fra Trondheim kan
vi legge avtaler og visninger
til kontoret der. Det er greit
for kunden, og det er praktisk
hvis en skal på hjemmebesøk
for å ta mål, sier Gunnes. Det
er også praktisk når det gjelder
hyttekjøkken, for mange som
har hytte i distriktet kommer
også fra Trondheim.

Økt kapasitet
Målet med satsingen
i Trondheim er å komme
nærmere markedet og
dermed få økt ordretilgang. For å takle en økt
ordretilgang har de investert i nytt produksjonsutstyr på Voll i Rennebu – der
hovedkontoret og produksjonen ligger. Dette er en
maskin som gjør jobben mer
komplett og dermed innebærer færre operasjoner for
den som styrer maskinen.
— Dette gir oss økt produksjon og samtidig større
nøyaktighet – noe som igjen
gir bedre produkt, sier produksjonsleder og styreleder Kjetil
Gunnes. Han forteller videre
at de må tenke litt nytt når det
gjelder produksjonsrutiner, og
dette ser veldig bra ut.

Tekst: Dagfinn Vold
Foto: Sunniva Vold Huus
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Material-tilbud
36x48 kr 5,70 inkl mva, dimensjonert
48x48 kr 8,10 inkl mva, dimensjonert
22x148 kr 15 inkl mva, justert kledning
19x148 kr 13 inkl mva, justert kledning

Ved kjøp av hele pakker
gis det 15% rabatt

Vi utfører

Tømrer-/
snekkeroppdrag
Nybygg og
rehabilitering

Johan Myklegard
7393 Rennebu
tlf 72 42 67 48 - mobil 907 93 870

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

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

J. O. Vognild

Jan Erik – Edvin
950 34 056

Lyngstad, Nerskogen, 7393 Rennebu
mob 416 54 516 – john.ovogn@loqal.no

Tradisjonell handlaft
Hellaft/Stavlaft
Tilbygg,
restaurering etc

www.torslaft.no

Snekkering, lafting,
restaurering, grunnarbeid
Ta kontakt på telefon 416 56 996
for en hyggelig hytteprat.
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rorleggern@oppdal.com
Forhandler av:

Ny e-verkssjef
Fra 1. januar tar Kristin Reitan over sjefsstillingen ved Kvikne-Rennebu
Kraftlag, og det er noe hun ser fram til på flere måter.
– Jeg gleder meg til å
begynne. Dette tror jeg er en
spennende jobb som forhåpentligvis passer meg godt
både i forhold til yrkesbakgrunn og ambisjoner, sier
Kristin.
Mange år som dagpendler
Kristin er oppvokst på
Oppdal, men de siste 15 årene har hun og familien hatt
bostedsadresse Berkåk. Hun
har nesten hele denne perioden vært ansatt hos Powel i
Trondheim, hvor hun har hatt
mange ulike stillinger. Den siste tiden som utviklingssjef.
– Jeg har trivdes kjempegodt, men nå kjenner jeg at
tiden er moden for nye utfordringer. Ikke minst gleder jeg
meg til å jobbe på Berkåk, og
slippe å bruke så mye tid på
reise til og fra jobb hver dag.
Det kan jo bli spennende å finne ut hva som egentlig foregår
hjemme mellom kl tre og seks
på ettermiddagen også, smiler
Kristin.
Aktiv familie
Hjemme er det døtrene
Mari (18), Ingri (15) og Kristi

(11) som råder grunnen, og det
er stort sett full fart hver ettermiddag, med fotball, håndball,
kulturskole, revy og forskjellig
annet.
– Vi har bestandig vært en
aktiv familie, og jeg syns det
er kjempeartig å følge med
på jentenes fritidsaktiviteter, sier Kristin. I tillegg til å
engasjere seg i døtrenes aktiviteter, sitter Kristin i styret
for Rennebumartnan, og selv
om hun ikke lenger har egne
barn med i skolekorpset, fungerer hun fortsatt som leder i
Rennebuspæll- komiteen. Det
er i grunnen lett å forstå at det
de senere årene ikke har vært
særlig rom for å dyrke egne
hobbyer, men hvis det mot formodning skulle bli noen ledige
ettermiddags- og kveldstimer
hjemme i Gamle Kongevei,
er Kristin en dame med flere
interesser hun gjerne ønsker å
bruke tid på.
– Jeg er veldig glad i håndarbeid, og det er en hobby jeg
til stadighet håper å få mer tid
til, smiler Kristin. Turer i skog
og mark står også høyt oppe
på prioriteringslista, og skulle
det enda bli tid til overs er

Kristin veldig glad i å reise.
– Jeg er antagelig ikke noen
typisk sofasliter nei. Jeg trives
når det skjer noe, og syns det
er spennende å oppleve nye
steder og nye mennesker.
Overveldende god mottagelse
Etter at det ble kjent
hvem som skulle ta over som
e-verkssjef når Inge Olav
Hatvik nå blir pensjonist, har
det vært mange positive tilbakemeldinger.
– Jeg er helt overveldet over
mottagelsen jeg har fått blant
de ansatte, og ikke minst blant
folk ellers i bygda. Det setter
jeg utrolig stor pris på, og dette
gjør det ekstra motiverende å
starte opp, smiler Kristin. Hun
har ikke lyst til å komme med
noen konkrete planer og målsettinger i forhold til den nye
jobben, men er tydelig på at
det i første omgang er viktig
å bruke tid på å sette seg inn
i forholdene, og bli kjent med
de ansatte.
– Min ledelsesfilosofi er at
jeg skal legge forholdene best
mulig tilrette for at de ansatte
skal få gjort sin jobb på best

Kristin Reitan går fra stilling i Powel i Trondheim til
e-verksjef i Kvikne-Rennebu Kraftlag.

mulig måte. KRK er jo en relativt liten aktør i markedet, og
det gjør at vi må jobbe smartere enn våre større konkurren-

ter, avslutter den nye e-verkssjefen.
Av Mona Schjølset

LED – fremtidens belysning
LED-belysning er siste
skrik på lysfronten.
En LED trekker svært
lite strøm i forhold til
lysutbytte, og produserer samtidig svært lite
varme.
En LED er den lille dioden
inne i lampa som produserer
selve lyset. Den tåler godt det
meste av fysisk stress, og har
ofte en levetid på 50 000 timer.
— Enkelt sagt kan en si at
en LED-lampe bruker bare
1/10 så mye strøm som en glødepære. Men, det er viktig å
skille mellom watt og lumen.
Det er lumen som forteller om
lysstyrken, mens watt bare sier
noe om strømforbruket, sier
Martin Kosberg på Berkåk –
som driver nettbutikken www.
lysogled.no
Lysstyrke = lumen
Kosberg kommer med
noen sammenligninger som
forteller hvilken lysstyrke en
bør velge. Lysstyrken måles i
lumen (lm).
En vanlig 60 watt glødepære kan gi 710 lm (lumen).
En tilsvarende sparepære på
15 watt kan gi 800 lm, mens en
LED på 7 watt kan gi 700 lm.
En arbeidslampe på 250
watt med halogenrør kan gi

3500 lm, mens enn LED på 30
watt kan gi 3000 lm.
Tallene er cirka, da det er
forskjeller fra merke til merke
enten det gjelder glødepærer,
halogen eller lysrør, forteller Kosberg. Han sier at det er
viktig å være oppmerksom på
lysstyrken, da den kan variere
også mellom LED-belysning
med samme watt. Kosberg
legger vekt på å føre belysning
med høy kvalitet og med god
lysstyrke.
Både 12/24 volt og 230
volt
LED-belysning har tidligere vært mest for 12 volt, men
er nå på full fart inn også for
230 volt. Martin Kosberg fører
både for arbeidslys/flomlys og
lyspærer for både innendørs
og utendørs bruk.
— Arbeidslys for bil og
maskin trekker så lite strøm
at det ikke er nødvendig med
egen kurs, forteller Kosberg.
Gode erfaringer
— Jeg prøver alltid lysene selv for å stå inne for det
jeg tilbyr. Jeg har blant annet
montert arbeidslys på traktoren, og det spiller ingen rolle
om det blir mørkt – jeg har
rikelig med arbeidslys likevel,
forteller Kosberg.
Driver av Rennebu Sag og
Trekultur, Sveinung Kosberg,

har montert fire LED arbeidslys, der hver er på 30 watt og
2800 lm i et sagrom på 200 m2.
— Det fungerer utmerket, og
en annen fordel er at lampene
ikke blir varme. Det er gunstig for støvet som blir på et
sagbruk, og dermed minimeres brannfaren, sier Sveinung
Kosberg. Erfaringene er så
gode at han nå er i ferd med å
montere en stor flomlyskaster
på 80 watt og 9200 lm for uteområdet. Det blir billig lys for
stort areal, rimelig i drift – og
så slipper han å klatre opp å
skifte pærer så ofte.
Nettbutikk
Kosberg har nystartet nettbutikk med adressen www.
lysogled.no, og han forteller at
vareutvalget og –lageret vil bli
utvidet etter hvert. Men, her
kan en gå inn for både å se og
bestille.
Av Dagfinn Vold
Bildet over: Martin Kosberg
viser noe av utvalget han har
på nettbutikken for LEDbelysning.
Bildet t.h.: Sveinung Kosberg er
meget godt fornøyd med LEDlysene han har fått montert, og
den han holder i henden skal
monteres som utebelysning.
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Masse høstnytt
i butikken

÷20%
på alle
bukser

fra 20. okt - 27. okt

Din leverandør av grus i Rennebu
leverer alle fraksjoner
i knust fjell.
Transport med lastebil og traktor.
Snøbrøyting med bil og traktor.
Produksjon av ved.

Hyttetomter til salgs
Berkåk, 7391 Rennebu
Mob 926 46 626
geir_aspeggen@hotmail.com

Gode tilbud på
førsteklasses tørr og god

BJØRKVED

Følg oss på Facebook

Åpningstider
Man-tors 09.00-17.00
Fredag 09.00-19.00
Lørdag 10.00-14.00
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Berkåk
tlf 72 42 77 04

i hendige 40-liters sekker.
Kvantumsrabatt og utkjøring!

Borch Energi og
Landskap
– under etablering
på Berkåk
Allerede i 2005 etablerte
Hans Christian Borchsenius Orkla Trebrensel
med den hensikt å utnytte miljøvennlig energi
fra skogen i form av flis.

I 2007 ble det innvilget
støtte fra Innovasjon Norge
til innkjøp av en flishogger.
Og på sensommeren 2009 ble
selskapet omgjort til et aksjeselskap med 24 aksjonærer i
Meldal. Det er viktig å utnytte
de lokale ressursene som kortreist og fornybar energi, mener
gründer og daglig leder i Orkla
Trebrensel AS, Hans Christian
Borchsenius. Gjengroing av
skog gir muligheter til nye
arbeidsplasser og er råstoff til
miljøvennlig energi - bioenergi. Ved å videreforedle skogflis til brensel, kan landbruket
bli en leverandør av varme og
brensel som er miljøvennlig, i
tillegg til at man oppnår at det
blir avsetning på trevirke fra
skogen som man ellers ikke
har noen mulighet til å utnytte,

fortsetter han. Totalt sett er jo
dette en vinn-vinn-situasjon.
Hans Christian Borchsenius
tilbyr også konsulenttjenester
for landbruket, f.eks taksering av eiendommer. Da Orkla
Trebrensel ble et aksjeselskap,
skiftet han navn på sitt konsulentfirma til «Borch Energi og
Landskap»
Årets Entreprenør i
Meldal
Orkla Trebrensel AS fikk
i 2010 støtte fra Innovasjon
Norge til bygging av en egen
flisterminal på Kråkhaugen
mellom Løkken og Meldal
sentrum. Året etter ble de med
denne flisterminalen kåret til
årets entreprenør i Meldal, med
begrunnelse i at etableringen
av denne bedriften er målret-

tet i forhold til både nasjonale
og internasjonale klimamål.
Orkla Trebrensel AS leverer flis
til Meldal Videregående skole
og drifter anlegget der. De vant
også anbudskonkurransen for
levering av varme til Meldal
Helsetun og ny skole i Meldal
(1. – 10. klasse). Utfordringen
ligger i å få lønnsomhet i alle
ledd og målet er å bygge opp,
eie og selv drifte energisentraler basert på flisfyring.
Energien distribueres i
form av varmt vann og Orkla
Trebrensel AS kjøper alle råvarer, produserer og selger flis. I
tillegg til at de også selger inn
tjenester som asketømming
og andre såkalte vaktmestertjenester knyttet til flis og
flisfyring, er de storleverandør av flis til Statkraft Varme
- Marienborg. Borchsenius
forteller at når vinteren er på
det kaldeste, kjøres 3 lastebiler i døgnet med ca. 70-100
kubikk pr. bil til Trondheim.
Flishoggeren
til
Orkla
Trebrensel AS er mobil og har
mye oppdrag som leiekjøring,
f.eks i Rennebu.

Hans Christian Borchsenius
bygger landets største grindbygg som flislager på Berkåk.

Nyetablering på Berkåk
Hans Christian Borchsenius
er i disse dager i ferd med å
etablere seg på Berkåk. Tomta
ligger like ved Buvatnet. I juni
2009 solgte Rennebu kommune dette arealet til Borch
Energi og Landskap. Selv om
byggingen av kontor og flislager her på Berkåk har tatt litt
tid, synes Borchsenius det er
godt å endelig komme i gang.
Et 10x50 m stort grindbygg er
under oppføring, som sannsynlig vis er Norges største
grindhus. Teknikken har sin
historie helt tilbake til vikingetiden. Hovedelementene i
konstruksjonen består av oppreiste rammer av vertikale stolper og tverrliggende bjelker
med treplugger av ask forteller
Borchsenius.
Borch Energi og Landskap
leier ut flisterminal til Orkla
Trebrensel AS. Bygget skal
gjenspeile lokal bruk av tre og
skal harmonisere med bransjens profil forøvrig. Tegner og
byggmester for grindbygget er
Knut Erik Ree.
Lørdag 20. oktober skal det
være dugnad for å legge tak
på grindbygget og det er gratis pølser til alle som møter
opp, forteller Borchsenius med
et smil. Han er stolt av å ha
stått på egne bein siden 2005
og forteller videre at han er
invitert til formannskapsmøte
i Rennebu for å orientere mer
om sine planer på Berkåk, noe

som han ser frem til å gjøre.
Godt miljø
Borchsenius
føler
seg
godt mottatt på Berkåk, og
fremhever det inspirerende
og gode miljøet med både
Torslaft, Rennebu Transport,
Ivar Fjellstad og flere på
Industriområdet. Her er de
behjelpelig med både strømtilførsel og utlån av verktøy, noe
som er fint nå i en etablererfase.
Langsiktige planer
Borchsenius ser virkelig frem til å etablere seg med
egne kontorlokaler og egen
flisterminal på Berkåk, og legger ikke skjul på at da han
fikk tilbud om å kjøpe tomt av
Rennebu kommune, så han et
potensiale i å ligge nærmere
E6, både av hensyn til logistikk
og det å skaffe flere kunder på
sikt.
Han har langsiktige planer
med etableringen på Berkåk,
og har store forventninger til
Hofseth Biocare sin etablering
fra nyttår. Han avslutter med
å fortelle at han håper på et
fremtidig samarbeid med dem,
og kanskje blir det et eget flisfyringsanlegg på Berkåk etter
hvert?
Tekst: Lillian Toset
Foto: Dagfinn Vold

Næringskonferanse med årets påfyll
Suksessen fra de fire foregående årene følges opp med ny næringskonferanse i
Oppdal - tirsdag 6. november.
Konferansen er aktuell for alle ansatte, ledere og styremedlemmer i små og mellomstore bedrifter samt i
det offentlige i Midt-Norge, og sentrale tema for konferansen er nyskaping, distriktets fortrinn og hvordan
bryte barrierer?
Sjur Jensen, daglig leder i Hofset Biocare ASA, som er i ferd med å etablere seg på Berkåk, vil snakke
om ”Hvordan skape gull av fiskeavskjær på Berkåk?” Ellers vil samferdeselsminister Marit Arnstad snakke
om distriktenes fortrinn i arbeidet med næringsutvikling, Bjarne Håkon Hansen i First House vil fortelle om
hvordan det er å ”Stå i stormen!” og prest og forfatter Einar Gelius skal snakke rundt temaet ”Å våge og
tørre”. Daglig leder i arkitektfirmaet Snøhetta, Kjetil Thorsen, skal holde et innlegg med temaet ”architecture
of Engagement”.
Siste frist for påmelding er 30. oktober til heidi.hokseng@aktivum-mn.no eller mobil 909 56 732.
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Alt av
trykksaker
- til hyggelige priser!
Konvolutter, brevark,
visittkort, brosjyrer etc.

www.mediaprofil.no
tlf 72 42 76 66

Nerskoglaft as

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

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

Høy kvalitet, tuftet på
solide byggetradisjoner
Sande Hus og Hytter AS – tlf 950 93 400

www.sande-hytter.no

fra kr 295 950,fra kr 363 950,-

Veil pris lev Storås
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Høstjakta er for mange årets høydepunkt. I år
fortoner sesongen seg imidlertid noe annerledes
enn normalt. På grunn av svært lav rypebestand
og dårlige prognoser etter rypetaksering, har nemlig samtlige grunneierlag stengt eller innskrenket
årets rypejakt.
Svein Erik Morseth i
Rennebu Utmarksråd forteller
at han aldri tidligere har opplevd fredning i det omfanget vi
ser i år.
— Enkelte grunneierlag stengte rypejakta før den
begynte, mens andre har stoppet jakta kort tid etter sesongstart. Andre har begrenset
kortsalget såpass mye at det i
praksis er stengt. Noen få selger kort på åremål med sterke begrensninger, opplyser
Morseth.

— At det kom nysnø midt
i klekkinga var naturligvis lite
gunstig. I tillegg har det vært
en våt og kald sommer med
få insekter, og lite mattilgang
for de få kyllingene som overlevde. I fjor var det mye mus og
andre smågnagere, noe som
førte til at bestanden av predatorer økte. Disse trenger mat
også i år, og har sikkert tatt
sin del av rypene. Når såpass
mange faktorer slår feil, vil
resultatet som regel bli ille. Det
ser vi i år, påpeker han.

Berømmer grunneierne
Bakgrunnen for fredningen av rypa er de elendige
tallene etter årets taksering.
Takseringen er en frivillig ordning som gir en nyttig pekepinn på hvor stort uttaket kan
være.
— Ikke alle grunneierlagene har gjennomført taksering, men de som ferdes en del
i skog og mark rapporterer om
svært lite rype. En felles forståelse for dette har gjort at flere
og flere lag har hengt seg på,
og skjønner at en fredning er
nødvendig for å opprettholde
bestanden. Grunneierne fortjener all honnør for dette –
de taper inntekt, men velger
å fokusere på bærekraft og
fremtid. Det viser at de greier
å forvalte dette på en utmerket
måte, sier Morseth.

For skogsfuglene sin del
ser det ikke fullt så helsvart ut,
men enkelte grunneierlag har
valgt å frede denne også.

Mange årsaker
Morseth mener bakgrunnen til den lave rypebestanden skyldes flere sammensatte
årsaker.

Rådyrstammen på vei opp
Når det gjelder hare, skal
bestanden være normal.
— Meg bekjent skal det
ikke være avvik i harebestanden i forhold til tidligere år. I
fjor var det utbrudd av harepest, men dette skal ikke ha
hatt innvirkning på bestandstallene. Mange harejegere går
på jakt først og fremst for å
trene hunden, uten ambisjoner om å felle hare, forteller
Morseth.
Flere grunneierlag har
imidlertid besluttet å begrense
kortsalget på rådyr.
— Bestanden har vært i
minste laget de siste årene,
noe som i stor grad kan tilskrives gaupa. De siste fem årene
er det imidlertid skutt mye
gaupe i Rennebu, og nå ser
det ut til at bestanden er på vei
opp igjen.

Fredning av vilt

— I tillegg var større elgokser fredet fram til 10.oktober.
Da er hovedbrunsten over, og
de har fått ro til å bringe viktige gener videre, legger han til.
Skuddpremier
Det finnes imidlertid dyrearter det er mer enn nok av, og
som vil forstyrre det naturlige
økosystemet dersom bestanden ikke begrenses. I Rennebu
gjelder dette rev, mink, mår,
ravn og kråke. Det utbetales
derfor 200 kroner i skuddpremie for pattedyrene og 20 kroner per fugl. Dette foregår slik
at hvert felte dyr vises fram til
Svein Erik Morseth fortløpende, senest ei uke etter felling.
Utbetaling av skuddpremie vil
skje mot slutten av året til hver
enkelt jeger.
For nærmere opplysninger om jakt, fiske og andre
utmarksrelaterte aktiviteter i
Rennebu: Se www.utmarksradet.no

Store kontraster: Årets tellinger viser elendige talI. I 1974 var rypebestanden såpass solid at fangsten kunne «hesjes». Foto: Jan Erik
Asphaug
Elgbestanden i Rennebu er forholdsvis stabil. Her har Lars-Bjarne
Kosberg felt en storokse i 2010. Foto: Jan Erik Asphaug

Tekst: Merete Fossum

Bygdasenteret – hjerte for informasjon
Etter en spennende og
travel sommersesong,
er Bygdasenteret nå i
full gang med høstens
aktiviteter.
– Vi er godt fornøyd med
årets sommersesong, og vi har
hatt bra besøk både av utenlandske og norske turister,
forteller daglig leder Merete
Fossum ved Bygdasenteret.
Bygdasenteret har et godt
utvalg av kart, og dette er noe
som både turister og fastboende etterspør. – Vi prøver å
ha et godt utvalg av lokale
kart, og det ser vi det selges
mye av. Det er jo imponerende
mange som deltar på Topptrim
her i bygda, og da er det selvfølgelig mange som trenger
kart for å finne fram til de riktige toppene, sier Fossum. I tillegg fins det et godt utvalg av
lokalprodusert mat i hyllene
på Bygdasenteret, og dette er

også populære salgsvarer. – Jeg
prøver å være påpasselig med
å tilby smaksprøver av det vi
har, og det blir som regel at de
kjøper noe, smiler Fossum.
Fiskekort
I sommersesongen er det
også stor etterspørsel etter
fiskekort, og for første gang
kunne man i år tilby ett felles
fiskekort for Rennebu. – Dette
synes vi er veldig positivt, og
selv om noen få områder ikke
var med på felleskortet, ble
det svært positivt mottatt, sier
Fossum. Hun presiserer samtidig at felleskortet ikke er en
erstatning for kort som gjelder ett bestemt område, men
heller ett supplement til disse
kortene. Noen ønsker kun å
fiske i ett bestemt område, og
da fins det fortsatt slike kort
å få kjøpt. Bygdasenteret har
også mulighet for å desinfisere
fiskeutstyr, så det er mye som
dreier seg om fiske i sommersesongen.

Renholds- og vaktmestertjenester
Bygdasenteret tilbyr både
vasking og vaktmestertjenester, og ifølge Fossum har de en
god del etterspørsel etter disse
tjenestene. – Det kan være alt
fra søppelkjøring, rundvasking, gressklipping, snømåking, maling og forskjellige
andre små og store oppdrag.
Akkurat nå har vi fått inn et
solid parti med vinterved som
vi selger til hyggelige priser.
Innenfor kommunens grenser har vi fri tilkjøring ved
kjøp av minst ti sekker, reklamerer Merete Fossum. Også
på Bygdapøbben vil det bli
aktivitet utover høsten, med
både pubquiz og temakvelder. Jan Inge Flå er tilsatt som
ny pubansvarlig, og sammen
med pubgruppa har han sydd
sammen et spennende program for høsten.
Roser aksjonærene
Bygdasenteret eies og dri-

ves av en gruppe aksjonærer,
og ifølge daglig leder er det
deres ønske om å bidra som
bærer hele Bygdasenteret.
– Det er en helt fabelaktig
gjeng å ha i ryggen, og de stiller opp på dugnad gang etter
gang, uten å kreve betaling for
det. De ønsker virkelig å få til
noe som gagner hele bygda, og

Merete Fossum er godt fornøyd med årets sesong ved
Bygdasenteret.
da er det inspirerende å få jobbe sammen med dem, avslutter Merete Fossum.
Av Mona Schjølset
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Tusen takk!
Vi i hovedkomiteen for Nerskogskonserten vil
takke dugnadsgjeng og samarbeidspartnere
som var med og gjorde konserten med Vamp
1. september til en stor suksess.
Spesielt vil vi takke Rennebu og Oppdal kommuner,
Gjensidige, Oppdalsbanken, Meldalsbanken,
Kvikne-Rennebu Kraftlag, TrønderEnergi, Blilyst og
Lund handlaft for økonomisk støtte til prosjektet.
Uten dere hadde vi aldri turt å sette i gang.
Vi vil også rette en spesiell takk til Ola Håker, Harald
Vognild, og Svahøvegen veglag som lot oss få bruke
veg og parkeringsplasser. Og ikke minst til setereier
Terje Storli som stilte den utrolig vakre setervangen
sin til disposisjon. Positive folk. Hjertelig takk!
Så møtes vi igjen til

NERSKOGSKONSERTEN 31/8 2013.

Navn på artist(er) blir frigitt i lokalpressen i mai.
Hilsen Arve, Terje, Kari, Astri og Vigdis
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Høsten bringer med seg mye god mat, og for
mange er lammekjøtt en favoritt som hører
årstiden til. Marianne Dolpen fra Innset er
sauebonde på niende året, og synes hun har
verdens beste jobb.
1. januar 2003 vil for alltid stå som en merkedag i
Mariannes liv. Da tok hun
nemlig over familiegården
«Tyskseter» etter mor og far.
Omtrent 120 vinterforede
sauer fulgte med på lasset,
samtlige av rasen Norsk Kvit.
Med årene økte besetningen
litt etter litt, helt fram til 2010.
Da tok Marianne den tunge
beslutningen om å slutte som
sauebonde.
Meningsfylt jobb
Trolig var det en kombinasjon av press fra andre samt
egne følelser rundt avviklingen
som førte til at det ved årsslutt
fremdeles var lys i fjøset på
Tyskseter.
— Jeg har store deler av
kontaktflata mi i sauemiljøet,
og det viste seg at de hadde
gode overtalelsesevner. I tillegg
er tanken på å bo på en gård
uten dyr ganske uutholdelig. I
dag er jeg glad for at jeg valgte
å fortsette. Landbruksnæringa
har sine utfordringer, men
jeg trives veldig godt i yrket.
Nærheten og kontakten med
dyra betyr mye. I tillegg føles
det meningsfylt å produsere
mat til befolkninga, forteller
Marianne.
Hun setter også stor pris på
å kunne arbeide mye ute, og
synes sausankinga om høsten
er «det likast som e». Sauene
til Marianne beiter i områdene
mellom Inna og Orkla, og har
derfor rikelig med både skog
og fjell å boltre seg i.
God tilvekst
Mye er blitt sagt om årets
sommer. Vått og kaldt har det
vært, og man skulle kanskje
tro at beiteforholdene langt
ifra har vært optimale. Men
ingen regel uten unntak:
— Tilveksten på lammene
ser faktisk ut til å være bedre
enn noen gang. Beitene har
vært bra, til tross for at det sure
været forsinket sesongen. Jeg
har fått hjem store, fine lam,
forteller Marianne.
I og med at Marianne bor
så å si midt i terrenget der sauene beiter, hender det rett som
det er at sauene kommer hjem

Lammetid

av seg sjøl. De møter gjerne
opp ved grinda når nordvesten herjer som verst og de
selv synes at det er på tide å få
komme inn igjen.
— Selv om de er hjemmekjære, så har jeg god hjelp av
gjeterhunden. Det finnes alltid
noen individer som «gje se att»
i skog og fjell, og da er hunden
et uunværlig verktøy for å få
dem hjem, forteller Marianne.
Mange utfordringer
Tapstallene har også vært
minimale i år for Marianne sin
del. Samtlige dyr kom velberget hjem, med noen få unntak.
I år har det blitt kun en dokumentert rovdyrskade, og da var
det kongeørna som var synderen.
— Mye er sagt om rovdyrpolitikken, men en annen
utfordring er at landet vårt
er i ferd med å gro igjen.
Gårdsbrukene legges ned, beitedyra forsvinner og buskaset
tar overhånd på skremmende
kort tid, sier Marianne.
Det nylig fremlagte statsbudsjettet er hun lite tilfreds
med.
— Man må nesten bruke
lupe for å finne overføringene
som skal gå til landbruket.
Men det er positivt med tollvern, og alternativet til dagens
regjering vil etter alt å dømme
bety kroken på døra for enda
flere gårdsbruk.
— Det snakkes stadig om
færre og større bruk, men
mange tør ikke å ta den finansielle risikoen, og legger ned i
stedet. Dermed risikerer vi at
hele bunnen i norsk landbruk
faller ut, legger hun til.
Godt miljø
Til tross for blandede
følelser for fremtiden, velger
Marianne å se det hele i et
positivt perspektiv. Hun gleder seg over sunne, friske dyr,
flotte dager ute i skog og mark
og et godt samhold med andre
sauebønder.
— Vi har et veldig godt
produsentmiljø i Rennebu. Vi
treffes jevnlig for både sosialt
og faglig påfyll, og det er viktig
for trivselen, poengterer hun.

Med disse omgivelsene som kulisser er det ikke til å undres over at norsk lammekjøtt beskrives som en
råvare i toppklasse. Mariannes sauer beiter i områdene mellom Inna og Orkla. Denne gjengen er foreviget på Litjfjellet.

Som seg hør og bør står
lammekjøtt ofte på middagsbordet på Tyskseter i høstmånedene. Lammelår er den klare favoritten, og det skal helst
gjøres på tradisjonelt vis: Med
rosmarin, hvitløk og fløtegratinerte poteter.

— Etter mitt skjønn er
smaken i seg selv såpass god
at man ikke skal tukle for mye
med den. Med slike råvarer er
det enkle ofte det beste, avslutter Marianne.

Gjeterhunden beskrives gjerne
som sauebondens beste og viktigste venn. Marianne Dolpen
er helt enig i det utsagnet.

Av Merete Fossum

Berkåk Auto - ny bedrift på Berkåk
Nå kan du få biloppretting og lakkering på Berkåk.

Omar Gunnes har sammen med William Løvrød og Alf Petter Herskedal dannet firmaet Berkåk
Auto AS, og etablert seg i lokalene ved siden av rørlegger Helgemo. Gunnes forteller at dette har
vært en guttedrøm. Han har tidligere arbeidet ved Aarhaug Bilverksted i Soknedal, og har lang fartstid innen biloppretting.
Firmaet har i dag to ansatte, Gunnes og William Løvrød, og etter hvert har de også planer om
stilling for lærling. De nyoppussede lokalene er lyse og innbydende, og Gunnes forteller at selve
verkstedhallen har kapasitet for seks mekanikere.
Hovedopplegget vil bli biloppretting og lakkering, men de vil også være et generelt bilverksted
og har bl.a. investert i utstyr for dataanalyse. De vil også få en kombinert butikk og kundemottak,
der det vil bli solgt diverse bilrekvisita men også propangass til hyttebruk. Gunnes kan fortelle at de
har inngått avtale med dekkleverandør, og vil dermed kunne levere dekk for de fleste formål.
Ordfører Ola T. Lånke og næringsrådgiver Jan Bredeveien er veldig fornøyd med etableringen,
og synes det er positivt at ungdom kommer tilbake og etablerer seg i kommunen. De ønsker selskapet lykke til, og oppfordrer samtidig rennbyggen til å bruke det lokale næringslivet.
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Vikariat ved
Berkåk skole/ Rennebu u-skole

Off. godkjent sykepleier
100 % vikariat

Inntil 90 % vikariat som lærer i perioden 01.12. 201231.07. 2013, med mulighet for forlengelse i et skoleår.
Skolen har ca. 200 elever fra 1. – 10.klasse.

Enhet for Hjemmebasert pleie og omsorg, hjemmesykepleien
har ledig vikariat i 100 % stilling som sykepleier ca 1 år fra
februar 2013.

Kompetansebehov: Det søkes etter realfaglærer
med årsenhet i matematikk og med naturfag i fagkretsen.
Undervisning i hovedsak på 8. trinn i fagene matematikk
og naturfag.

Hovedarbeidsområder:
Sykepleiefaglige oppgaver, pleie og omsorgsoppgaver
Andre relevante oppgaver tilknyttet hjemmetjenesten

Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Spørsmål om stillingen kan rettes til enhetsleder
Berkåk skole/ Rennebu ungdomsskole,
Kari Haukdal, tlf 72 42 81 83, mob 416 56165 eller
e-post: kari.haukdal@rennebu.kommune.no
Søknadsfrist: 22. oktober 2012.

Logoped/ Pedagogisk psykologisk
rådgiver med fagansvar – 100 %
Stillingen er en 50 % fast stilling og 50 % vikariat med
mulighet for forlengelse. Vikariatet vil i utgangspunktet
vare ut juli 2013. Tiltredelse snarest, etter avtale.
Arbeidsoppgaver:
Sakkyndighetsarbeid
Utredningsarbeid, barn og unge
Systemrettet arbeid
Deltakelse i tverrfaglige samarbeidsteam
Veiledning til foresatte og fagpersoner
Ønskede kvalifikasjoner:
Master eller tilsvarende i logopedi, psykologi, pedagogikk
eller spesialpedagogikk
Erfaring med pp- arbeid
Erfaring fra skole/barnehage
Testkompetanse
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Vi kan tilby:
Meget varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
Fleksibel arbeidstid
Godt tverrfaglig samarbeid
Gode faglige utviklingsmuligheter
Hjelp til å skaffe bolig
Lønn etter avtale og god pensjonsordning
Personlig egnethet vil bli vektlagt. Den som tilsettes, må
disponere egen bil i tjenesten.
Spørsmål om stillingen kan rettes til kommunalsjef
Lill H. Bøe, telefon 72 42 81 13 – mobil 456 19590 eller
e-post lill.boe@rennebu.kommune.no
Søknadsfrist: 22. oktober 2012.
Gjelder alle stillingene:
Det kan kun søkes på stillingene gjennom elektronisk
søknadsskjema som du finner på
www.rennebu.kommune.no under ”Stilling ledig” ”Rennebu kommune” - ”Selvbetjening”
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om
søknadsskjemaet, tlf 72 42 81 00 eller
postmottak@rennebu.kommune.no
					
Rådmannen

Ønskede kvalifikasjoner:
Autorisasjon som sykepleier
Stillingen forutsetter førerkort kl. B
Det er ønskelig at stillingen ikke deles
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Fra mandag 15. oktober er det
installert betalingsautomat på
venterommet.
All betaling skal skje via
denne.
Fra denne dato er det heller
ikke mulig å betale gamle
eller nye regninger i ekspedisjonen.
Det er bare å spørre om veiledning!
Enhetsleder

Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Vi tilbyr:
Arbeid i forhold til oppsatt turnus med arbeid hver 4. helg
Lønn etter kommunens regulativ
Pensjons og forsikringsordninger
Et godt arbeidsmiljø
For nærmere opplysninger, kontakt nestleder HPO,
Wenche Teigen tlf 72 40 25 25 eller
Mildri F. Gjersvold tlf 72 40 25 05
Søkerlisten kan bli offentliggjort jmf. Offentlighetsloven § 25.
Rådmannen

Gjennomgang av bruk av utstyr
i trimrommet, med fysioterapeut
Mandag 29. oktober kl 16.30-17.30
Tirsdag 30. oktober kl 14.00-15.00
Onsdag 7. november kl 16.30-17.30

HAR DU BARN MED ASTMA?

NAAF (Norges Astma- og allergiforbund) Region Midt
inviterer til

Astmaskole for foreldre
fredag 26. oktober

Sted: Selli Rehabiliteringssenter i Klæbu
Kl: 09.00 – 15.30
Her blir det undervist om astma – hva er det, symptomer,
behandling mv.
Det blir også undervist om astma og fysisk aktivitet,
inneklima, trygderettigheter og mestring i hverdagen.
I tillegg blir det en miniworkshop om «Opplevelser ved bruk
av astmamedisiner»
Kurset er gratis, men vi tar kr 100,- for lunsj.
Virker dette interessant? Da kan du ta kontakt med
regionsekretær Gina Strøm på e-post gina.strom@naaf.no
eller telefon 72 83 10 04/922 87 146 for påmelding og
detaljert program.
VELKOMMEN!

Skogdag
Lørdag 20. oktober kl 12 – 15
Hvor:
For:
Tema:

Ulsberg, skiltet fra E6
Skogeiere og andre skoginteresserte
Skogsdrift i bratt terreng, nye skogbruksplaner,
leveringsbetingelser
SERVERING – VELKOMMEN
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Betalingsautomat
ved
Rennebu Legekontor

Influensavaksinering!

Rennebu legekontor har tilbud
om influensavaksinering
23. og 24. oktober fra kl
13.30 – 15.30
Pris kr 150,- pr stk. - og for
alle gjelder betaling med giro.
Enhetsleder

Ungbo/prøvebo
I forbindelse med det kommunale prosjektet Ungbo/
Prøvebo (se beskrivelse side
11), arrangerer arbeidsgruppa
nå en navnekonkurranse.
Vi trenger et navn som refererer til bakgrunnen for
prosjektet, og utfordrer nå
leserne av Rennebunytt til å
finne et velklingende og
passende navn.
Forslagene sendes til Rennebu
kommune
v/Evy-Ann Ulfsnes, 7391
Rennebu, eller
evy-ann.ulfsnes@rennebu.
kommune.no.
Frist er mandag 22. oktober.
Vinneren belønnes med et
flott pledd samt to sitteunderlag fra Røros-Tweed!

Send oss din e
postadresse?

Rennebunytt i samarbeid med
Rennebu kommune ønsker å
motta flest mulig epost-adresser fra dere som er fritidsboere
her i Rennebu.
Bakgrunnen for dette er at vi
ønsker å forbedre informasjons-mulighetene overfor
dere fritidsboere, og dermed
ha mulighet for å komme ut
med informasjon som vi synes
er viktig å gi dere på en rask
og effektiv måte.
Epost-adressene vil ikke bli
gitt videre, og det er naturligvis frivillig om dere vil sende
inn epost-adressen.
Epost-adressen kan sendes til:
dagfinn@mediaprofil.no
Dagfinn Vold - redaktør

Kunngjøringer
HEI - ER DU PÅRØRENDE??

Orgelkveld

Åpent møte i Pårørendeforeninga i Rennebu.
Mandag 29. oktober kl 19.00 på Frivillighuset.
Orientering om pårørendeforeninga ved Dag Rostad.
Kaffe - Diskusjon.
Alle er velkommen.
Arr. Pårørendeforeninga i Rennebu

Husk førstehjelpskurset

i Ambulansebygget Berkåk i kveld 18. okt kl 19.00.
Instruktør Martin Bøe kommer
Gratis deltakelse – Servering
Alle er velkommen!

HYGGEKVELD

I Ambulansebygget Berkåk torsdag 25. oktober kl 19.00
Allsang med levende musikk
Mikkel Myrmo forteller om Jutulan
Konkurranse
Åresalg (gaver mottas med takk)
Inngang kr 50,00 – Servering
Alle er velkommen!

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse i forbindelse med
Josteins død og begravelse.		
Jon Arne
Randi m/fam

Berkåk kirke 28. okt kl 19.30
Gunnar Bonsaksen, Arne Ree
m. orkester – og mye allsang
Arr: Orgelkomiteen

”Rennbyggin” i Trondheim
har gleden av å invitere til høstfest
lørdag 10. november 2012 kl 19.00

Sted: Rostenhallen (rett over veien for City Syd).
Koldtbord - Dalagutan spiller til dans - Åresalg.
Inngang: kr 250,Påmeldingsfrist: søndag 4. november 2012.
Påmelding til: Harald Olav Hauger, tlf 951 54 390 eller
mail harald@mail2farmer.com
eller Ingunn Tverdal, tlf 917 81 330 eller mail
itverdal@online.no

Vi ønsker velkommen til høstfest!

Medlemsfest

Takk til arbeidsledere,

dugnadsfolk og de som har
gitt pengegaver til 1. restaureringstrinn i Åshuset. Nå er
huset klart for utleie.
Gisnås Forsamlingshus

Enebolig til leie

Enebolig med garasje på
Stamnan er ledig for utleie,
eller for salg.
Telefon 473 65 011

Leilighet til leie
på Berkåk
kontakt 995 53 955

for Rennbyggen gammeldansklubb
lørdag 27. oktober kl 21.00 i samfunnshuset, Berkåk.
• God dansemusikk
• Underholdning ved UL Framtidsvon
• Kurvfest, felles bespisning
Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen!

Takk til Diakoniutvalget for

lys eg fekk. Takk til dem eg
fekk gaver, blomster og helsingar frå på dagen min.
Gudveig

Hold varmen i vårt deilige

badeanlegg
Kjøp billetter til høstens arrangement
i billettsalget og vi spanderer en kopp
kaffe mot fremvisning av slipp (gjelder
ut oktober).

– åpent hver dag!

Rennebunytt
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Dette skjer i Rennebu!
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
22.10
22.10
22.10
23.10
25.10
25.10
25.10
25.10
26.10
27.10
28.10
28.10
31.10

Førstehjelpskurs
Ambulansebygget
Aksjonsdag Beråk skole
Samf.huset
Rennebuspæll
Rennebuhallen
Frokostmøte
Hoelsmoen
Rennebu Soulchildren
Mjuklia
Blåveisen Kor og Hobby Innset bedehus
Årsmøte
Hallandstuggu
Rennebu Bondelag
Strikkekafe/Birka kveld
Birkabygget
Formiddagstreff
Omsorgsboligen
Formiddagstreff
Staure
Stiftelsesmøte for Fredheim, Grindal		
Hyggekveld
Ambulansebygget
Musikal, 10. klasse
Rennebuhallen
Musikal, 10. klasse
Rennebuhallen
Medlemsfest/Kurvfest
Samf.huset
Rennbyggen gammeldansklubb
Orgelkveld
Berkåk kirke
Søndagsmøte
Hoelsmoen
Medlemsmøte
Samf.huset

19.00
10-13
12.00
10.00
17.30
17.30
20.00
18-21
11.00
11.00
20.00
19.00
19.30
21.00
19.30
20.00
11.00

01.11
01.11
05.11
05.11
06.11

Rennebu Pensjonistforening
Mottak av klær
Refshus skole
Torsdagsmøte
Misjonshuset
Blåveisen Kor og Hobby Innset bedehus
Rennebu Soulchildren
Mjuklia
Formiddagstreff
Omsorgsboligen

16-18
20.00
17.30
17.30
11.00

Frisktrim i Rennebuhallen onsdager kl 10.45-11.45
Motorklubb hver onsdag kl 18-22
Håndball: Følg håndballen på www.rennebu-il.no
Yoga hver tirsdag på Voll skole kl 20.00
Spinning: se timeplan på www.oppspinn.net
Gjeterhundtrening
hver tirsdag hos Magne Hyttebakk kl 18
og hver torsdag oppi Tjønndolpa kl 18
Småbarnstreff i Frivillighuset hver torsdag kl 11.00 - 13.00
Hørselhjelp på frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12
Trenger du skyss eller følge på et arrangement eller
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64

Gratis innrykk i kalenderen

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

NER

SKO

En perle i
Trollheimen!

GEN

!

Nerskogen er også fin om høsten og førjulsvinteren. Da kan du finne roen blant høye fjell og
i stille skoger.
På Nerskogen er det ledige hyttetomter og
ledig kapasitet for bygging. Nerskogen er
én av de beste merkevarene når det gjelder
hytteområder i Trøndelag.
Du er alltid velkommen til Nerskogen!

www.mediaprofil.no

Mer informasjon om Nerskogen
		 www.nerskogen.net
		 www.nerskogsrittet.no
		 www.nerskogenlandhandel.no
		 www.tt.no
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