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Kommunestyret i Rennebu har vedtatt å innføre eiendomsskatt i hele kommunen fra 2015. Det vil si at også
boligeiendommer utenom Berkåk og fritidsboliger blir
omfattet. Økte skatter og avgifter er aldri populært og
mange vil sikkert spørre om det er nødvendig i Rennebu
hvor vi har tilleggsinntekter fra kraftutbygginga.
Reduserte inntekter
Vi har nå i flere år hatt lave kraftpriser, og de betyr mye
for kommunens inntekter. Prognosene tilsier at vi må
forvente lave kraftpriser i flere år framover. Rennebus
viktigste inntektskilde er statlige overføringer basert på
skatt og befolkningssammensetning, og da overføringene basert på folketall er relative i forhold til landets
befolkningsvekst vil vi selv i en situasjon hvor vi har stabilt folketall få nedgang i inntektene. Dessverre er vi nå i
en periode hvor også skatteinngangen svikter.
Eiendomsskatt
er den eneste inntektskilden av betydning som kommunen selv rår over og hvor inntekten i sin helhet tilfaller
kommunen. Det er som sagt vedtatt å innføre på boliger,
fritidsboliger og næringseiendommer i hele kommunen
og selv om takseringsarbeidet ikke er avsluttet er merinntektene anslått til ca kr 5 mill. pr. år. Det er da lagt til
grunn at det skal være moderate takster.
Kostnadsreduksjoner
Samtidig som vi innfører eiendomsskatt er det ei forutsetning at det også gjennomføres kostnadskutt. Dette
gjelder primært innen administrasjons- og lederstillinger.
I en kommune er det helse-/omsorgstjenester, skoler og
barnehager som er de store sektorene. Særlig helsesektoren vokser som følge av økende antall eldre, mindre
privat omsorg, økte kvalitetskrav, medisinsk utvikling og
ulike statlige reformer. Der er det også krav til en mer
effektiv ressursbruk gjennom bedre samordning, større
fleksibilitet, mer forebygging m.v., men effektivitetsgevinster vil i stor grad måtte dekke nye behov. Dessverre
har vi reduksjon i barnetall, og det gjør at vi gradvis bruker mindre på skoler og barnehager.

Fritidsboliger
Det økende antall fritidsboliger i Rennebu er en villet
politikk med mange positive ringvirkninger. Samtidig
stiller dette større krav til infrastruktur som veier, mobilog bredbåndsdekning. Likeså tilrettelegging for natur- og
friluftsaktiviteter samt at den økte bruken av fritidsboligene etter hvert også innebærer behov for kommunale
helse- og omsorgstjenester. Skal vi over tid klare å ivareta disse behovene kreves mer ressurser, og jeg mener
således at det ikke er urimelig om fritidsboligene gjennom eiendomsskatt bidrar til kommunens inntekter. Vi
har i de senere årene økt midlene til veivedlikehold samt
at vi støtter ulike prosjekter for utbygging av mobil- og
bredbåndsnettet.
Flere og flere kommuner, blant annet store fritidsboligkommuner som Oppdal og Røros, bruker nå de inntektsmulighetene som ligger i eiendomsskatt.
Kommunen som utviklingsaktør
Rennebu`s hovedutfordring med nedgang i folketall
følger tunge sentraliseringstrender, og hvor vi er ekstra
utsatt fordi vi mangler et sterkt kommunesenter og også
har et næringsliv med stor vekt på primærnæringer.
Uansett er det ikke lett å snu eller bremse denne utviklingen, men kommunen må ha en sentral rolle i arbeidet
med å opprettholde og videreutvikle lokalsamfunnet.
Uavhengig av framtidig kommunestruktur er det viktig
med livskraftige grender og lokalsamfunn i Rennebu,
og da kan ikke en kommune som vår kun nøye seg med
å drive lovpålagte oppgaver innen oppvekst og helse.
Vi må ta en sentral rolle i utvikling og tilrettelegging for
tiltak som fremmer næring, samferdsel, annen infrastruktur, bolyst, lokalsamfunn m.v. Skal vi fylle vår rolle i
utviklinga av kommunen må vi ha ressurser til mer enn
lovpålagte oppgaver. Da er eiendomsskatt en inntektsmulighet som i sin helhet tilfaller kommunen og således
kan brukes til tiltak som bidrar til utvikling, vekst og trivsel for både fastboende og fritidsrennebygger.

kr 430 pr. år

Kontakt
Mediaprofil AS
Berkåk, 7391 Rennebu
tlf. 72 42 76 66
mari@
mediaprofil.no

Byggesakskontoret
åpent
hver dag
kl 12 - 15
2
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Snøfri Svarthetta
Det har vært en usedvanlig varm og fin sommer, og det har ført til mye snøsmelting i fjellet.
Vi har snakket med flere eldre personer i Rennebu,
og ingen kan huske at Svarthetta noen gang har vært snøfri!
Er dette bare en opplevelse vi fikk i sommer - eller er det slik det vil bli fremover?

Høststemning i Rennebu
Høsten er for lengst kommet, og det finnes et mylder av høstaktiviteter, både
av turer til fjells, i marka og ved kysten. Fjellet har i så måte mye å by på,
mens andre gjerne heller ønsker å besøke familie, eller rett og slett slappe av
hjemme med hverdagslige gjøremål.
1: Hva er positivt med høsten
og hva er negativt ved denne årstiden?
2: Hva er din favorittaktivitet
om høsten og hva setter du mest
pris på?
3: Har du noen bestemte planer nå i høst?
Magnhild Gunnes,
Nordskogen

høsten er det fine været og
friske lufta. Jeg liker å plukke
bær og gå turer. Det negative
er at det stadig blir kaldere.
2: Favorittaktiviteten er å
gå turer. Ellers liker jeg å fyre
i ovnen på mørke og kalde
høstkvelder.
3: Jeg liker å treffe andre
småbarnsforeldre. I høstferien
skal jeg besøke søsteren min i
Steinkjer, noe jeg gleder meg
til. Kanskje drar jeg også på en
hundeutstilling i løpet av høsten.
Randi Bjerkås, Nordskogen

Spennende Rennebufilm snart ferdig
I disse dager legges siste hånd på verket for
å ferdigstille en Rennebufilm, som er tenkt
brukt i mange ulike sammenhenger framover.
Formålet med filmen er å vise bredden i aktivitets- og opplevelsestilbudet i kommunen.

vinteren kommer, og for tiden
er det litt travelt, og det er vel
det som er det negative for
min del.
2: Favorittaktiviteten min er
å ta meg en ridetur med hesten min.
3: Jeg har ingen spesielle
planer i høst.
Oddrun Aashaug og Kaja,
Lisbeth Joramo og Hedda

1: Det positive med høsten
er at det er mye bær i skogen.
Jeg liker å plukke tyttebær, så
mye av tiden går med til bærplukking. Ellers liker jeg alle
de fine høstfargene. Vi går inn
i en tid med mørkere kvelder
og kaldere luft, og det er vel
det som er det negative med
høsten.
2: Min favorittaktivitet er å
plukke bær, og ellers liker jeg å
strikke. Jeg er også ofte tilskuer
på barnebarnas fotballkamper
og ser en del sport på TV.
3: Jeg har ingen bestemte
planer i høst. Det blir stort sett
dagligdagse gjøremål.
Unni Storli, Berkåk

1: Det positive med denne

Even Langmo fra Nordic Arena Media under filming på
Grindal Ysteri.
1: Om høsten kommer det
hjem mange fine sauer, og det
er positivt. Det har vært et fint
høstvær, og flere turer med
bærplukking. Ellers synes jeg
det er hyggelig å tenne lys, fyre
i ovnen, og ellers liker jeg å ta
frem strikketøyet mitt. Når det
blir høst blir det mørkere om
kveldene, og det er nok det jeg
synes er litt negativt med høsten. Dessuten liker jeg ikke å
kjøre bil når det er mørkt.
2: Favorittaktiviteten om
høsten er bærplukking og
sauesanking.
3: Jeg har ingen bestemte
planer i høst, det blir nok det
vanlige med sauesanking og
slakting. Ellers er jeg glad i å
passe barnebarna mine.
Marit Rise og Kine, Berkåk
1: Det positive med høsten
er å komme tilbake til hverdagen og normale rutiner igjen
etter sommerferien. I tillegg
liker jeg de fine høstfargene.
Jeg har mye jeg må få gjort før

Målgruppen for filmen er potensielle innflyttere, hyttefolk og folk som besøker kommunen i ulike sammenhenger.
For næringsdrivende, lag- og foreninger vil det også være
naturlig å bruke filmen i markedsføringssammenheng.
1: Høsten er en vakker tid
med mange fine farger. De er
begge glade i å gå i fjellet så
mye av tiden på denne årstiden tilbringes på ulike turer
med resten av familien. Begge
liker de å plukke bær, også er
det hyggelig å tenne lys inne
om kveldene når høstmørket
kommer. Det negative er nok
at vi går en kaldere tid i møte.
2: Favorittaktiviteten er å
plukke bær. Vi prøver å nyte
høsten så lenge som mulig og
vil at den skal vare lenge.
3: I høst skal vi ha dåp,
og mye av tiden går med til
planlegging. Siden vi begge
er hjemmeværende, tar vi ofte
trilleturer sammen. Vi møtes
også på småbarnstreff på
Frivilligsentralen, som i dag.

Mange flotte opptak
Trond Jære er strategisk rådgiver i Rennebu kommune,
og er leder i markedsgruppa som er oppnevnt som en del av
prosjektet ”Morgendagens Rennebu”. Det er gjennom dette
prosjektet ideen om en film har kommet på bordet, og nå er
det altså straks en realitet.
- Vi har hatt tre flotte dager med filming, og til slutt skal
det hele sys sammen til en versjon på 5-6 minutter, forteller
Jære.
Filmen skal utarbeides i to utgaver, en fullversjon med
kommentarer og en kortere versjon uten kommentarer.
Begeistret
Målet er at filmen skal være ferdig i løpet av oktober, og
da etter hvert gjøres tilgjengelig for publikum så fort som
mulig. Både Jære og resten av markedsgruppa har sett deler
av filmen, og så langt er de veldig godt fornøyd.
- Ja, vi har absolutt latt oss begeistre av det som er presentert så langt, så dette lover bra. Det ser variert og bra ut,
og viser Rennebu fra sin aller beste side, avslutter Jære.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Av Lillian Toset

Konsert med Guren Hagen
Tirsdag 21. oktober
i Kulturvukku kommer Guren Hagen
for å holde konsert
i Samfunnssalen på
Berkåk.
Det er Kvinnegruppa i
Rennebu, Dagsenteret og
Frivilligsentralen som står som
arrangør.
Finnes det mer enn et
geografisk slektskap mellom Alf Prøysen og Vidar
Sandbeck spør Guren Hagen?

Visesangeren Guren Hagen
fra Rendalen tråkker langt på
vei i samme fotefar som disse
folkekjære dikterne i sine tekster. På sin særegne og dialekttunge måte gir Guren Hagen
liv i sangene få er i nærheten
av å matche. Han setter toner
til varme sommerdager, men
skildrer med varm nærhet
også sidene ved livet som ikke
glir så lett.
Så kanskje finnes det også
mere enn geografisk slektskap
mellom Prøysen, Sandbeck og
Guren Hagen? Det får publikum svar på når Guren nå leg-

ger ut på turné med sitt eget
visemateriale og med Prøysen
og Sandbeck i ryggsekken.
Guren Hagen er en av
Norges fremste visekunstnere og har et trofast publikum, både på konserter og
ved radioapparatene. Han har
til nå utgitt elleve album med
viser som Det store i det små,
Hotell jord, Sammarsmårrå,
Hjertet mitt og Vakre du.
Guren har blandt annet fått
Prøysenprisen for sitt arbeid.
Han var også med på hyllestplaten til Vidar Sandbeck, Gull
i fra grønne skoger, sammen

med blandt andre Vamp, Jan
Eggum og Lillebjørn Nilsen.
Guren har også etablert seg
som låtskriver og tekstforfatter for andre artister som Ole
Edvard Antonsen og Sissel
Kyrkjebø.
Bli med på en reise der
humor og melankoli går hånd
i hånd. Gå ikke glipp av denne
opplevelsen!
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Spennende hyttegrend
på Ulsberg
Ulsberg er for mange bare et veikryss,
men ovenfor veikrysset ligger Tørset Hyttegrend
med fine omgivelser og en fantastisk utsikt.

1
Tørset Hyttegrend inneholder 19 nye hyttetomter i
tillegg til noen eksisterende
hytter som ligger i tilknytning
til området fra før. Feltet ble
påstartet før jul i fjor, og det
er nå ferdig ryddet og klart for
bygging.
— Ulsberg blir ofte sett på
som et veikryss, men det er
et fantastisk område mellom
Forolhogna og Trollheimen,
sier en entusiastisk Ingrid
Tørset – som eier området feltet ligger på og er daglig leder
i Joramo & Tørset Bygg AS på
Ulsberg.
— Dette er barndomslandskapet mitt, og det synes jeg er
så fantastisk vakkert og spennende at jeg deler det gjerne
med flere.
Aktivt område
Tørset forteller at de legger stor vekt på å bygge opp
og legge til rette for aktiviteter
i tilknytning til hyttegrenda.

som befinner seg i området.
Ellers er det mange skogstier, og det er kort vei over
dalen til Barnas Naturverden,
Langklopp Fjellgård med hester og Gisnadalen. Kroken
Bakeri med lokal bakst ligger
heller ikke langt unna. Tørset
Hyttegrend ligger bare et par
mil fra Oppdal. Avstandene
ellers er 9 mil fra Trondheim
og Orkdal, 12 mil fra Røros,
7,5 mil fra Tynset og 1 mil fra
Berkåk.
Utekjøkken og grønnsaksparsell
Hyttegrenda har flere fellesområder, og på det ene er
det allerede satt opp et utekjøkken. Kjøkkenet er konstruert og bygd av Joramo &
Tørset Bygg AS i samarbeid
med Rennebu Sag og Trekultur
som har levert brentpanel og
RennebuSmia som har levert
spesiallaget grill. Utekjøkkenet
er blitt populært, og brukes

allerede av de som har hytte i
tilknyting til hyttegrenda.
— Vi har også dyrkamark
ikke langt fra hyttegrenda, og
der vil vi ordne muligheter
for grønnsaksparseller for de
som ønsker å dyrke sine egne
grønnsaker, forteller Tørset.
Samarbeid med Norske Hus
— Det er kommunalt
vann og avløp, det er strøm og
hele området blir inngjerdet.
Terrenget er variert, og det er
dermed mulighet for forskjellige hytteløsninger. Dessuten
vil de ligge litt skjult for hverandre i det varierte landskapet.
Det vil også bli opparbeidet vei
frem til hyttene, og veien fra
parkeringsplassen og til bålplass ved bekken Jønnåa vil bli
tilrettelagt for rullestolbrukere,
forteller Tørset.
Etter som Ingrid Tørset er
daglig leder i Joramo og Tørset
Bygg AS, er det naturlig at hyttegrenda har et visst samar-
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Like ved grenda går skiløypene som kjøres opp av Innset
idrettslag, og her er det muligheter for å boltre seg i hele fire
mil med preparerte skispor.
Denne løypetraséen ligger
også på Skisporet.no, slik at
en kan følge med når løypa er
nypreparert. Ellers ligger lysløypa like ved grenda også, for
de som vil ta en kveldstur.
— Vi legger vekt på at de
som bygger hytte i grenda skal
ha rike muligheter for aktiviteter og tilrettelagte fellesområder. Vi har derfor opparbeidet en bålplass med benker
og freesbeegolf. Ved bålplassen renner det også en liten
og spennende bekk med flere
muligheter for de yngste, forteller Tørset.
Naturen rundt hyttegrenda
er rik på muligheter, og det er
både elg, rådyr, jordugle og
mange andre dyr der. Tørset
har også planer om å lage en
egen informasjon om dyrene
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beid med dem.
— Joramo og Tørset samarbeider med Norske Hus, og
de har blant annet ei hytte som
heter Ulsberg som også passer inn i hyttegrenda. De som
kjøper tomt står fritt i om de
vil velge andre leverandører
og bygge selv, men Joramo og
Tørset står naturligvis klar hvis
det er noen som vil benytte seg
av en ”kortreist” totalleverandør, sier Tørset – som samtidig
forteller at det er tørr og fin
grunn med lyng.
Legges ut på Finn.no
— Vi kommer til å legge
ut på Finn.no et par prosjekterte hytter i nærmeste fremtid.
Dette blir nøkkelferdige hytter
der kjøperen får anledning til
å være med i planleggingsprosessen for å få et så godt resultat som mulig, forteller Tørset.
Av Dagfinn Vold
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Joramo og Tørset Bygg AS

Billedtekster:

Joramo og Tørset Bygg AS er 10 år neste år, og foruten Ingrid Tørset som
daglig leder arbeider det seks snekkere ute.

1: Utsikt fra Tørset Hyttegrend mot gården Tørset og videre over
mot Gisnadalen, Oppdalsfjell og Ramsfjellet.

— Nye hus og hytter er vårt
satsingsområde, og vi samarbeider tett med Norske Hus.
Vi kan ta på oss alle oppgaver
i forbindelse med bygging – fra
byggesøknad til ferdig innflyttingsklart hus eller hytte. Ellers
tar vi på oss grunnarbeid, takskift og vindusskift eller det
kunden måtte etterspørre, forteller Tørset.
Tørset synes det er en
spennende prosess å være med
på å skape et hus som skal
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passe den enkelte og som de
skal trives i som sitt eget hus.
Det er Norske Hus som tegner
husene og Støren Treindustri
som leverer materialene. Som
vindusleverandør bruke de
Lillerønning Snekkerifabrikk.
Solide leverandører synes
Tørset er en betryggelse.
— Norske Hus har en del
større takutstikk en andre.
For å sikre god Enøk i husene
trykktester de to ganger under
oppføring. Målet er å få tette

hus, og Joramo og Tørset Bygg
fikk i fjor topp fire på sine
byggprosjekter når det gjelder
trykktester. Dette er en god
attest til Joramo og Tørset for
god fagmessig utførelse, sier
en stolt daglig leder.
— Tømreryrket er et viktig yrke for fremtiden, og det
trenger derfor økt status for å
opprettholde standarden på
norske håndverkere, avslutter
Tørset.
Av Dagfinn Vold

2: Plankart over de regulerte tomtene i Tørset Hyttegrend.
Den preparerte skiløypa går ved tomta H14 og ned mot høyre.
Utekjøkkenet ligger mellom tomt H3 og drikkevannskilden.
3: Den preparerte skiløypa går like ved hyttegrenda.
4: Dette huset er bygd på Innset av Joramo og Tørset Bygg AS, og
det er en aktuell modell for hyttegrenda.
5: Ingrid Tørset viser det nyutviklede utekjøkkenet som er plassert
på området.
6: Ingrid Tørset prøver seg på freesbee-golf som de har kjøpt inn for
å ha på fellesområdet.
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• Kakkel- og steinovn
• Peis og vedovn
• Pipemuring og
rehabilitering
• Flislegging
• Mur og puss

Motorsager, verneutstyr
og annet skogsutstyr.
Salg og service

Impex

Byggevarer Stokke
Innset, 7398 Rennebu – Tlf 950 96 245
impex@loqal.no – www.impexbygg.com

smnregnskap.no

Regnskapshuset avd Berkåk
Regnskap og rådgivning
Lønn
Fakturering, purring, inkasso
Etablering, generasjonsskifte
Online regnskap

tlf 72 42 82 00
berkak@smnregnskap.no

Tid for vinterdekk
Ta kontakt for å få tilbud!
Kjøpt dekk på internett?
vi hjelper deg med montering

DEKKSERVICE
v/ Øyvind Kjeka
GUNNESGRENDA – tlf 411 90 680

Har du husket det
aller, aller viktigste?
Det er enkelt å forsikre bilen og det nye
kameraet. Litt tyngre er det å se for seg
hvordan du skal kunne takle hverdagen på
best mulig måte hvis livet blir vanskelig.
Snakk gjerne med oss om hvordan du kan
sikre deg selv og familien. Vi kan finne fram
til en løsning som passer både deg og
økonomien din.
Kom innom våre kontorer i Oppdal eller
på Berkåk, eller ring oss på 72 40 49 90,
så hjelper vi deg.

A13_0171/11.13

Gjensidige Oppdal-Rennebu
gorb.no

6

Rennebunytt

Miniseminar om
vekstpotensial i hyttenæringa
— Det er viktig å tenke helhetlig for å tilrettelegge for fritidsboerne, sier én
av innlederne Jan Perry Lund.

Næringskonferansen:

Interessant program
Årets næringskonferanse på Oppdal mandag
3. november har mye aktuelt stoff for regionen
Oppdal-Rennebu.

Odd Ustad er ansvarlig for miniseminaret om hyttebygging i
Oppdal og Rennebu.

Jan Perry Lund ved Lund Hyttebygg AS på Nerskogen bidrar med sin erfaring fra hyttemarkedet på
Nerskogen under miniseminaret på Næringskonferansen på Oppdal den 3. november.
Under
Næringskonferansen den 3. november på
Oppdal vil det bli et miniseminar med fokus på
”Vekstpotensial i hyttenæringa”. I invitasjonen til seminaret står det: Er du snekker,
investor, reiselivsaktør eller
tomteeier? Hytte er en av de
aller viktigste næringene i vår
region, men fortsatt er ca 2000
hyttetomter ikke utbygd. Hva
kan vi gjøre sammen for å skape ytterligere vekst i hyttenæringen?
Bidragsytere under miniseminaret er Bjørn Ove Ansnes
(Oppdalstoppen 880), Jan
Perry Lund (Lund Hyttebygg
AS), Kjell Arne Solbakken
(Norsk
Reiselivsutvikling),
Hans Petter Faanes (hytteeier)
og Odd Ustad (BDO).
Jan Perry Lund ved Lund
Hyttebygg AS bidrar med å ta
utgangspunkt i sine egen erfaringer med hyttebygging på
Nerskogen. Han tar utgangspunkt i kompetansenivået i
kommunen og blant private
aktører, og ser at andre steder
har de kommet lengre i å tilrettelegge for fritidsboerne.
— Vi må ha mer fokus på
fritidsboeren og se på fritidstilbudet lokalsamfunnet har. Vil
vi at de skal bruker butikken
og andre tilbud, må vi sette
fokus på det og ligger til rette
for at fritidsboeren skal kunne
bruke tilbudene, sier Lund.
Han understreker at det er for
fritiden de kommer, og ikke for
selve tomta hytta skal bygges
på.

— Mange har gode naturkvaliteter, men det må tilrettelegging til når det gjelder
fritidstilbud. Vi har gjort en del,
men kan gjøre mye mer.
Fortette?
Tidligere har det vært vanlig å spre utbygging av hytter
og fritidsboliger med mye luft
mellom tomtene. Lund sier at
de fremover bør tenke mer på
tettere utbygging, på grunn
av arealdisposisjon (forbruke
mindre areal), lavere infrastrukturkostnader og å bygge
”samfunn” som gjør det enklere å drive næring i tilknytning
til fritidsboerne.
— Det blir akseptert slike
løsninger andre steder, og da
kan det også passe hos oss 
bare området er attraktivt nok.
Men, det er nok viktig at en
etablerer slike områder der det
allerede er attraktive områder,
sier Lund.
Viktig med relasjonssalg
Lund forteller av erfaring
at ca 70% av hyttesalget på
Nerskogen er relasjonssalg.
Derfor er det viktig å selge de
mest attraktive tomtene først.
Da får en raskere salget i gang,
og de som kommer ordner nye
kjøpere gjennom sine relasjoner. Det er også viktig å passe
på at det ikke blir anleggstrafikk forbi tomtene som allerede er solgt og etablert.
Mot mindre hytter?
— Det ser ut for at markedet nå er mer åpent for mindre
hytter - såkalt sportshytter. Det

er utrolig hvor praktisk en kan
innrede en hytte på 60 kvm
og få mye ut av den. De som
kjøper mindre hytter er som
regel mer opptatt av natur og
friluftsliv, og dermed bruker
de hytta mer. Dette er erfaringer vi også har gjort oss på
Nerskogen etter hvert, forteller
Lund.
Ved mer bruk av hytta vil
det bli mer ringvirkninger i
lokalsamfunnet, som igjen vil
gi bedre stedsutvikling og skape enda flere positive ringvirkninger.
Fremsnakke hverandre
Rennebu definerer seg som
en hyttekommune, men den
aktive
Trondheimsfamilien
har flere valg - som Åre som
eksempel.
— For å ta opp konkurransen må vi drive aktiv tilrettelegging innen ski, sykkel, hest
og hundekjøring - for å nevne
noe. Vi må ikke glemme at dyr
er en fasinasjon i seg selv.
Lund sier at alle aktører må
være offensive når det gjelder
å gjøre seg attraktive.
— Vi konkurrerer med sterke aktører, og da kan vi ikke
stoppe med å være serviceinnstilt og strekke oss mot de
som etablere seg. Dette gjelder både private aktører og
det offentlige. Det må være et
uttalt mål å fremsnakke hverandre i regionen, avslutter Jan
Perry Lund.

Regionen Oppdal og Rennebu er med 5.300 bebygde
hytter den største i midt-Norge, og faktisk én av de største
i landet. I tillegg er det ca 2.000 regulerte tomter som står
klare til å bli bebygd.
— Hyttemarkedet er etter hvert blitt større for E-verkene
enn markedet for de fastboende. Det viser at hyttemarkedet har et veldig stort potensiale. Spørsmålet er hva vi kan
gjøre for å skape ytterligere vekst i hyttenæringen, og hvordan dette markedsføres best ovenfor potensielle kjøpere og
investorer, sier Ustad - som understreker at alle foredragene
og miniseminarene behandler Oppdal og Rennebu som én
region.
For å understreke viktigheten av seminaret om hyttebygging har konferansen fått Bo Halvardsson som én av hovedinnlederne på selve konferansen. Halvardsson er er adm.
dir i SKiStar Norge AS, og hans foredrag har fått tittelen
”Hva kreves for framgangsrik destinasjonsutvikling? Han vil
trekke sammenligninger med SkiStars destinasjoner i Åre,
Vämdalen, Sälen, Hemsedal og Trysil. SkiStars kjernevirksomhet er alpint med gjestens skiopplevelse i sentrum.
De andre miniseminarene er ”E6-utbyggingen - betydningen på kort og lang sikt” og ”Kompetanse i vår region”.
Det siste seminaret setter fokus på at andelen unge mennesker bosatt i Oppdal og Rennebu går ned. Samtidig mister
vi viktige fagtilbud på videregående skole og de fleste velger
byen fremfor bygda. Hva gjør vi når fremtidas arbeidskraft
forsvinner ut av regionen?
— Interessen for konferansen er større enn noen gang, og
det skyldes nok de gode navnene vi har som foredragsholdere - statssekretær Bård Hoksrud, daglig leder Sylvia Brustad,
komiker Rigmor Galtung, statssekretær Ingrid Skjøtskift og
adm.dir Bo Halvardsson. I tillegg skal Næringsprisen for
Oppdal og Rennebu i regi av Oppdalsbanken og Opdalingen
deles ut, forteller Odd Ustad.
Av Dagfinn Vold
For mer informasjon om Næringskonferansen
kan du gå inn på nettsiden

www.næringskonferansen.no

Av Dagfinn Vold
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Hyttebutikken på Berkåk

lan

støvsugerposer – lyspærer – varmovner
produkter fra BaByliss og Wilfa

d h a n d el

Varmepumpe
Wilfa

Røros 5500
Ferdig montert

kr 14.999,-

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

Flaskebytte propan!
5 kg 149,10-11 kg kr 199,-

A
Ansi Gass
ArCtic Fritid S
7393 Rennebu – tlf 941 06 161
Åpent mandag-fredag 9-17

Mand -torsd
Lørdag

Åpningstider
9.30-17
Fredag 9.30-21
9.30-18
Søndag
12-16
Søndagsstengt fra uke 42

Telefon 72 42 55 22/994 94 384
narbutikken.nerskogen@narbutikken.no
www.nerskogenlandhandel.no

Sparebankuka
			

– sparing i fokus

Torsdag 30. og fredag 31. oktober utvidet åpningstid til kl 18
Kom og tøm sparebøssa og få billett til et ellevilt tegneshow
ved Meldal barne- og ungdomsskole
fredag 31. okt kl 17.30 eller kl 19.00 med

Øisteins blyant
Tegnekonkurranse!
Send oss en fargerik tegning
innen 29. oktober. Kjempefine premier!
8
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Elever på reinsjakt
På Innset skole har man i mange år hatt tradisjon for å ta med de eldste elevene på reinsjakt om høsten, og de siste to årene har dette også vært et tilbud
til niendeklasse ved Rennebu ungdomsskole. For elevene er dette helt klart
et spennende avbrekk i skolehverdagen, samtidig som de får med seg nyttige erfaringer fra både friluftsliv og jakt.

Temakveld
om folkehelse
Tirsdag 28. oktober arrangeres det et temamøte
om livskrise og livsmestring i Samfunnshuset
på Berkåk.

På benken er Oppfølgingsgruppa for etterlatte: Bjørg Kjøllesdal,
Anette Vognild, Britt Karin Kvam og Mona Sundset.
Bak står folkehelsekoordinatorene Marit Drugli Sund og Marta
H. Withbro.

Ingebrigt Storli viser elevene hvordan en parterer og klargjør en rein for å bære ned fra fjellet.

Det ser også ut til at slike
opplegg stimulerer jaktinteressen til den yngre garde, for
andelen som melder seg på
jegerprøvekurs etterpå er relativ høy. For sjuendeklassingene på Innset er dette et obligatorisk opplegg, mens ungdomsskoleelevene velger selv
om de vil være med. Uansett
virker det som jaktopplevelsen
er udelt positiv.

lærer for opplegget, og det var
også han som fikk æren av å
felle dyret. Da Rennebunytt var
på besøk fikk elevene se bilder
fra jakta, noe som fremkalte
både muntre kommentarer og
høye latterbrøl. Elevene var
skjønt enige om at ikke alle
bildene kunne slippe gjennom
sensuren og vises fram til foreldre, besteforeldre og andre
gjester på Viltaften...

Etterarbeid
Etter en vellykket reinsjakt
er det naturligvis en god del
etterarbeid som hører med,
og tilbakemeldingene fra elevene tyder på at også dette er
interessant å være med på.
Niendeklassingene som var
med å felle reinssimla ved
Falningssjøen, fikk rett etterpå
en leksjon i hvordan dyret bør
parteres, hva de ulike delene
av innmaten heter, og hvordan
de ulike delene av dyret kan
brukes. Elevene ble også gjort
oppmerksomme på hvordan
konsekvensene av Tsjernobylulykken enda påvirker dyr som
lever av mose og lav i fjellet.
Dette gjør at man f. eks. skal
være forsiktig med å spise
leveren til disse dyrene.

Endre sin lykkelue
- Ja, og så må du skrive at
det var bra Endre hadde på seg
Skilomlua si, sier en av elevene.
Det har seg visst nemlig
slik at Endre bruker den samme lua hvert år når han er med
sjuendeklasse på reinsjakt, og
det er visst en skikkelig lykkelue. Et år hadde han glemt

Viltaften
På Innset har sjuendeklasse tradisjon for å arrangere
Viltaften som avslutning på
opplegget. Dette har vært et
veldig populært arrangement
som bygdefolket har satt stor
pris på. På Viltaften skal elevene både servere viltgryte, og
vise film og lysbilder fra jakta.
Endre Kosberg er ansvarlig

dette, og da ble det heller
ingen rein! I år var den imidlertid på plass, og rein ble det.
Overnatting i lavvo var visst
også helt topp, selv om det ble
både kaldt og vått i løpet av
natta...
- Jeg våknet med halve
hodet utenfor lavvoen, men
fikk i meg varmen når vi kom
ut og tente opp bål, forteller
Nora Svahaug.
Etterhvert skal sjuendeklassingene også være med
på å partere dyret, under kyndig veiledning av Arnt Strand
ved Hognamat, og så er det
bare for venner og slektninger
å glede seg til Viltaften utpå
etterjulsvinteren en gang.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Kristin L. Austvik

Møtet arrangeres felles for Meldal og Rennebu, og det er
Folkehelsgruppa i Rennebu og Meldal kommuner, menighetene i Rennebu og Fermate Nidaros som står bak temakvelden. I fjor ble det arrangert en tilsvarende temakveld i Meldal,
og de har i fellesskap blitt enige om å arrangere en slik felles
temakveld hvert år.
Den 10. oktober er det Verdensdagen for psykisk helse, og
temaet i år er Hverdagsstress. Det vil ikke bli noe eget arrangement denne dagen, da dette temaet vil inngå i temakvelden den 28. oktober.
To foredragsholdere
Arne Opdahl, kommuneoverlege i Rennebu, vil snakke
om temaet hva er livskrise, og hva er det som kan lede oss inn
i en livskrise?
Guro Skottene, rådgiver ved Lærings- og mestringssenteret Rikshospitalet, tar for seg hvordan og på hvilke måter vi
kan møte og mestre våre livskriser?
I tillegg til foredragene vil det blir kulturelle innslag og
gratis servering. Det er fri inngang.
Sendes også ut invitasjon
Prest Anette Vognild vil sende ut et brev med en spesiell
invitasjon til sørgende, og ellers vil det bli sendt invitasjon til
alle ansatte i kommunen og næringslivet i både Rennebu og
Meldal.
— Dette er tema som angår oss alle, og som alle plutselig
kan komme opp i. Derfor er dette en viktig kveld å få med
seg, oppfordrer helsesøster og folkehelsekoordinator Martha
H. Withbro.
Av Dagfinn Vold
Holde deg orientert om det som skjer i
Rennebu kommune på

Facebook.com/rennebukommune

Elever fra 9. klasse ved Rennebu ungdomsskole på jakt.
Foto: Endre Kosberg
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Jutultur
Reiselivsnettverket ”Reisen til fjellet” er i stadig utvikling, og det nyeste produktet
er tematurer. Nylig ble det arrangert en visningstur med temaet Jutul, og naturligvis
måtte turen gå til Jutulstuggu på Stamnan - der det ble servert jutulmat. Eiliv Grut
var guide og fortalte om Rennebujutulene og om Jutulstuggu. Turen ble avsluttet
med et besøk hos Ivar og Leiv Christian i RennebuSmia på Berkåk.
Lørdag 1. november arrangeres det en ny tur, og denne turen er åpen for alle!
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Eiliv Grut var guide, og fortalte om jutulene og fremførte Fanitullen og Bukkerittet til et lydhørt
publikum.

Arrangør av Jutulturen er reiselivsnettverket Reisen til fjellet, her
representert ved Anne Karin Nyberg (leder), Ola Øie (styremedlem)
og Merete Fossum (sekretær).

Det
er
reisenettverket
”Reisen til fjellet” som har
utviklet pakketuren som har
fått navnet Jutultur.
— Idéen til denne turen
kom i et møte sammen med
Blilyst, og de syntes den var
så god at de ville være med
på å utvikle Jutul-konseptet.
Jutulene er ikke nødvendigvis unikt for Rennebu, men
det er ikke så mange som har
gjort noe konkret ut av de i
reiselivssammenheng, forteller Merete Fossum - sekretær
i Reisen til fjellet. Hun forteller videre at det krever en del
å planlegge og tilrettelegge en
slik tur, og de har derfor fått
tilskudd fra Blilyst til å videreutvikle konseptet.

arrangert en ny tur lørdag 1.
november, og denne turen er
åpen for alle.
— Vi får dermed anledning
til å prøve ut turen i praksis,
og vi legger opp til omtrent
samme program som på vis-

Visningstur
For to uker siden ble det
derfor arrangert en visningstur
for reiselivsaktører i regionen.
Eiliv Grut var guide på turen,
og han har stor kunnskap om
både jutulene og jutulstuggu.
I tillegg fremførte han både
Fanitullen og Bukkerittet i verseform til stor begeistring for
de som var med.
— De som driver med mat

i reiselivsnettverket utfyller
hverandre på en god måte, og
vi kan derfor servere et skikkelig godt måltid med lokal mat,
forteller Fossum.
Trollheim (Svengård) på
Nerskogen serverte ei jutulsuppe bestående av kjøtt fra
egen limosin-besetning og der
søet var kokt på margebein.
Kroken Bakeri hadde bakt et
eget jutulbrød og det ble servert ost fra Grindal Ysteri.
— Maten ble veldig godt
mottatt, og det er skikkelig høy
kvalitet på våre lokale matprodusenter, sier Fossum.
Etter oppholdet i Jutulstuggu gikk turen med buss til
RennebuSmia, der det ble vist
tradisjonell håndsmiing av Ivar
Fjellstad. Det ble også anledning til en handel i de unike
salgslokalene til smia.
Positive aktører
— Medlemmene i reiselivsnettverket er interesserte
og positive, og det er viktig å
underbygge denne interessen med konkrete tiltak som
denne pakketuren. Vi i nettverket ser derfor muligheten
til flere lignende pakketu-

RennebuSmia selger også antikk ved siden av smedarbeid.

rer, og Trøndelag Reiseliv har
etterspurt slike turer, forteller
Fossum.
Ny tur 1. november
Etter initiativ fra Nasjonalparken Næringshage vil det bli

ningsturen. Så her er det bare
å melde seg på for å få en unik
Rennebu-opplevelse, oppfordrer Merete Fossum.
Av Dagfinn Vold

Reiselivsaktører fra Oppdal var godt fornøyd med det de fikk oppleve på visningsturen.

Ivar Fjellstad viste tradisjonelt smedarbeid til et interessert publikum.
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Elektriker søkes!
Vi har økt oppdragsmengde og søker elektriker for fast
ansettelse med varierte og spennende oppdrag for private
og næringslivet.
Som person er du selvstendig, nøyaktig og pålitelig.
Du vil få tildelt egen servicebil og må trives med
ansvar og selvstendighet, samtidig som du samarbeider
godt med kolleger og kunder.
Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser med lønn etter avtale.
Send søknad på e-post eller ta kontakt
med Lars eller Bjørn for mer informasjon på.
Lars: lars@riseelektro.no – mobil 965 14 088
Bjørn: post@riseelektro.no – mobil 909 10 913

Hos oss kan dere leie:
Gravemaskiner
2.0t / 2,8t
Kompaktlaster med
pallegafler, skuffe og snøfres
Minidumper
Flishugger som tar opp til 16 cm tre
Biltransporthenger
Maskinhenger
Tipphenger
Byggtørkere
Strømaggregat
Kompressor
Diverse annet verktøy/snekkerutstyr
Vi utfører stubbfresing
Maskinene kan også leies
med fører for mindre oppdrag
Ta kontakt for et uforpliktende tilbud

Telefon 90 91 09 13 – www.riseelektro

Tlf 909 54 130/476 37 302
www.rennebumaskinutleie.no

Din lokale rørlegger
Hytteprodukter gjennom hyttetorget
Varme- og sanitæranlegg
Modernisering av bad
Varmepumper
Vann og energibrønner

Telefon 72 42 64 64 – Industriveien 4, 7391 Rennebu
mandag – fredag 08.00 - 16.00 – lørdag 10.00 - 13.00
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Innfører eiendomsskatt
fra 1. januar
Rennebu kommune forbereder i disse dager utsendelse av et skjema for
kontroll av registrerte data som grunnlag for eiendomsskatt.

Stor takhøyde
på Kraftlaget
Det er for tiden stor byggeaktivitet i lokalene til Kvikne-Rennebu Kraftlag, og i inngangspartiet er takhøyden løftet flere meter.
I tilknytning til det nye inngangspartiet skal
det også bygges ny resepsjon.

Det blir innført eiendomsskatt på fritidseiendommer fra 1. januar 2015. (Illustrasjonsfoto)
— Skjemaet vi sender ut
i nærmeste fremtid er for å
sjekke grunndata i forbindelse
med registreringene som er
gjort. Vi er ute etter å sjekke
om vi har riktig adresse, om
det er riktig eiendom, om alle
bygningene på eiendommen
er registrert, om etasjebeskrivelse stemmer og om det er riktige arealberegninger, forteller
økonomirådgiver Karl Petter
Gustafsson. I skrivet vil det
ikke stå noe om verdivurdering, da det kun gjelder å sjekke grunndata. Skrivet som blir
sendt ut inneholder også en
veiledning om definisjoner på
loft, kjeller og det som trengs
for å gi riktige arealopplysninger.
Det vil ikke bli tatt hensyn til bygg under 15 kvm, og
våningshus på konsesjonspliktige landbrukseiendommer blir
areal opp til et visst tak beregnet - og dermed ikke nødvendigvis hele arealet.
Returner korrigert opplysninger
Skjemaet
blir
sendt
ut i løpet av oktober, og
Gustafsson understreker at det
er viktig å kontrollere om opplysningene på skjemaet er riktige. Er opplysningene riktig er
det ikke nødvendig å returnere
skjemaet - kun når det er korrigerte opplysninger.
Frist for retur av skjemaet
vil bli i løpet av 2-3 uker etter
at skjemaet er sendt ut.
Legges frem for eiendomsskattenemnda
Etter at fristen for retur av
skjemaene er gått ut, legges
de frem for eiendomsskattenemnda. Nemnda vil komme
frem til en takst for eiendomsskatt basert på størrelse, alder
og i tillegg kan nemnda vur-

dere standard ut fra skjønn.
— Under registreringa i
sommer ble det tatt bilder
av alle hus fra alle vinkler, og
dette kan legges til grunn for
å vurdere standard. Men, når
det vurderes standard vil den
aldri blir vurdert oppover kun nedover der vi ser grunn
til det, forteller Gustafsson.
Er nemnda i tvil vil de sjekke
opplysningene nærmere.
Boliger som ikke står på
landbrukseiendom får takst
ut fra formuesgrunnlaget som
kommer fra skatteetaten. Det
er vedtatt regler i Stortinget for
hvordan grunnlaget her regnes
ut.
Fritidseiendommer
blir
taksert av kommunen, og klagenemnda er dermed også
kommunen.
Seterhus på konsesjonspliktig landbrukseiendom er

unntatt eiendomsskatt. Er
derimot seterhuset utskilt som
fritidseiendom blir det eiendomsskatt på vanlig måte som
for fritidseiendommer.
Skattelister på nyåret
— Eiendomsskattenemnda
legger opp til flere møter før
jul, og på nyåret vil de legge
ut offentlig tilgjengelig skatteliste. I tillegg vil det bli sendt
ut et skriv til alle som viser
hvordan en har vurdert taksten og eiendomsskatten, sier
Gustafsson.
Ut året 2014 er satsen for
eiendomsskatt 7 promille.
Eventuelt ny og lavere sats
vil bli vedtatt i forbindelse
med budsjettet for 2015, og
Gustafsson forteller at for boliger og fritidseiendommer vil
satsen bli lavere enn dagens.
Av Dagfinn Vold

Den nye resepsjonen i kraftlagsbygget blir lys og romslig.
Lillian Kleffelgård og everksjef Kristin Reitan ser på én av
lysekronene som skal monteres i tilknytning til resepsjonen.
Den nye resepsjonsdisken vil komme der de to står, og hovedinngangen til bygget og resepsjonen er til venstre utenfor bildet.
Installasjonsavdelingen tar over lokalene der butikken
var tidligere, og her vil det bli både utstilling, møterom, to
kontor og et stort fellesrom for montørene.
Nødvendig oppgradering
Ifølge Lillian Kleffelgård, som er ansvarlig for utbyggingsprosjektet, er det en helt nødvendig oppgradering
som nå skjer.
- Det har i grunnen ikke vært foretatt noen særlige
utbedringer her siden huset ble bygd først på 80-tallet, så
dette vil jeg si er på tide ja, sier Lillian.
Hun er også glad for at installasjonsavdelingen nå blir
løftet litt mer fram i lyset.
- Gjennom utstillingen her kan vi få vist fram hvilke
løsninger for lys og varme vår installasjonsavdeling kan
være behjelpelig med, og kundene kan få snakke med en
montør om de ulike alternativene, forteller Lillian.
Lyst og trivelig
Sammen med resten av gjengen på Kraftlaget gleder
hun seg til byggeperioden er ferdig, og de nye lokalene
kan tas i bruk.
- Vi har jo et godt arbeidsmiljø på Kraftlaget fra før
også, men jeg tror nok at det vil gi oss litt ekstra inspirasjon å komme på jobb i nye lokaler, som er både moderne,
lyse, trivelige, praktiske, og ikke minst med riktig god takhøyde, så dette gleder vi oss til, avslutter Lillian.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold
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18. - 26.10. - i Rennebu - 2014

Lørdag 18. oktober
RennebuSpæll

Søndag 19. oktober
Innsamlingsaksjon
Mandag 20. oktober
Utstillingsåpning
biblioteket

Tirsdag 21. oktober
Fritidsklubben, åpen kveld
Konsert med Guren Hagen
Onsdag 22. oktober
Sangkveld
Torsdag 23. oktober
Musikal 10. klasse

Fredag 24. oktober
Musikal 10. klasse
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Kl 11.30-21. Rennebuspæll i Rennebuhallen
- konkurranse for skolekorps med temaet Godt Norsk!
Arr: Rennebu Skolekorps
Innsamlingsaksjon. Ta godt imot bøssebærerne
Utstillingsåpning på biblioteket med Rennebu husflidslag
samt utstilling med lappeteknikk. Det vil bli fokus på
bøker omkring håndverk og husflid. Kaffe serveres for
anledningen. Utstillinga vil stå hele uka.
Alle som ønsker det kan stikke innom og se hvordan
ungdommen har det på klubben
kl 19.00 i Samfunnssalen.
arr: Kvinnegruppa i Rennebu, Dagsenteret, Frivilligsentralen
kl 19.00 i Omsorgsboligen, med Rennebu Songkor
Kl 19.30. Premiere på Musikalversjonen ”Den stundesløse”
med 10. klasse ved Rennebu ungdomsskole i
Rennebuhallen
Kl 11.15 og kl 19.30. Musikalversjonen ”Den stundesløse”
med 10. klasse ved Rennebu ungdomsskole i
Rennebuhallen

Lørdag 25. oktober
Håndball

Kl 12-17. Håndballkamper i Rennebuhallen

Søndag 26. oktober
Håndball

Kl 11.30-18.40. Håndballkamper i Rennebuhallen
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Rennebuspæll på ”Godt Norsk”
Rennebuspæll har også latt seg inspirere av grunnlovsjubileet, så årets tema
er rett og slett ”Godt Norsk”. Dette kan jo være gjenstand for mange slags
tolkninger, så det er bare å møte opp i Rennebuhallen den 18. oktober, for å
se kreative skolekorps i fri dressur på scenen.

Musikalversjon av
”Den Stundesløse”
Den 23. oktober er det klart for en av høstens
store kulturbegivenheter i Rennebu, nemlig
musikaloppsetningen til avgangsklassen ved
Rennebu Ungdomsskole.

Pr-gruppa ved Fredrik Hovin, Simon Stuen og Øystein Olstad
ønsker velkommen til Rennebuhallen og Musikalversjonen av
Den stundesløse om to uker ønsker. Fredrik Hage Bye var ikke
tilstede.

Ifølge Kenneth Løkslett,
som sitter i hovedkomiteen
for årets Rennebuspæll, er det
meste på stell til den store
dagen.
- Ja, det er heldigvis gode
rutiner på det meste fra tidligere år, så jeg regner med det
skal gå greit, sier Løkslett.
Samarbeider med Kvikne
Rennebu Skolekorps stiller i år med dirigent Sverre
Stenløkk, som tok over dirigentpinnen etter Renathe
Mjøen Kristiansen i høst.
Stenløkk er også dirigent for
Kvikne Skolekorps, og fram
mot Rennebuspæll skal de to
korpsene samarbeide. Både
Kvikne og Rennebu har for
tiden relativt små besetninger, med henholdsvis 20 og 18
medlemmer, og ifølge Løkslett

har det vært inspirerende for
ungene å spille sammen med
flere.
- Hvis vi også regner med
aspiranter og juniorer i de to
korpsene er det bortimot 60
unger til sammen, så det er
kjempeartig. På Kvikne har de
jo også rent brassband, mens
vi har mye treblås, så de to
korpsene utfyller hverandre
godt og låter bra sammen, sier
Løkslett.
Møt opp på konsert
I alt 11 korps har meldt seg
på årets Rennebuspæll, og det
betyr til sammen ca 700 unger
i aksjon på scenen. Ifølge
Løkslett er selve opplegget
etter noenlunde samme lest
som tidligere, slik at publikum
har anledning til å komme og
gå som de vil i løpet av dagen.

– Vær obs på at vertskorpset spiller til slutt i år, og ikke
helt først som tidligere, påpeker Løkslett.
Han fremhever også at
Rennebuspæll er et svært barnevennlig konsept, med stor
vekt på underholdning.
– Dette er derfor et supert
arrangement å ta med ungene på, dersom de er nysgjerrige på korps, og kanskje
har lyst å prøve seg på et
instrument etter hvert. Alle
nye medlemmer vil bli tatt
godt imot, og vi har absolutt plass til flere, avslutter
Kenneth Løkslett på vegne av
Rennebuspællkomiteen.
Tekst: Mona Schjølset

20-årsjubileum for RennebuSpæll
RennebuSpæll ble første gang arrangert 21.
oktober 1995.
Selve
ideen
med
RennebuSpæll ble til etter at
Berkåk Skolekorps var på en
korpstur sommeren 1994 til
KanalFestivalen `94 i Lunde i
Telemark. Der deltok korpset
for første gang i en underholdningskonkurranse hvor korpset skulle presentere et variert
og underholdende musikkprogram på en original og spennende måte.
Dette var en helt ny konkurranseform som korpset
aldri hadde vært med på tidligere, men vi ledere så fort hvor
dette engasjerte både store og
små i korpset. Vi laget kostymer av gamle uniformer og
korpsmedlemmene var veldig engasjerte og syntes det
var gøy å få være med å lage

et spennende program. Det
å spille i korps skulle jo være
gøy.
En kveld på denne korpsturen satt vi reiseledere og
lurte på om det ikke fantes en
slik konkurranseform i MidtNorge, hvor BSK kunne delta
i, hvis ikke, hvorfor kunne
ikke Berkåk Skolekorps være
det første korpset som startet en slik underholdningskonkurranse for skolekorps i
Midt-Norge. Vi så jo hvordan
dette engasjerte både store
og små i korpset. Vi hadde jo
Rennebuhallen, samfunnshuset og skole, vegg i vegg. Her
var det bare å være kreative.
Og slik ble RennebuSpæll
stiftet, høsten etterpå i 1995.
Initiativtakere og ledere på
denne korpsturen til Telemark
var: Martin Roar Flå, Bjørg Rise
og Gørild M. Meland.

De to første årene var det
så som så med deltakere (seks
korps 1. året og fire korps
2. året), men fra det 3. året
begynte skolekorps i MidtNorge å få opp øynene for
denne konkurranseformen.
RennebuSpæll skal være
en musikk- og underholdningskonkurranse hvor det
skal være en positiv opplevelse
for skolekorpsene, publikum
og arrangør. Korpsene skal ha
mulighet til å bruke fantasi,
humor, kreativitet, vise spilleglede- og ikke minst ta med
aspirantene sine i framføringen.
Ønsker Rennebu Skolekorps lykke til med 20-års
jubileet og håper på mange
gode år med RennebuSpæll
framover!
Korpshilsen
Gørild M. Meland

I år er det den klassiske forviklingskomedien ”Den
Stundesløse” som skal settes opp, så de unge skuespillerne
vil få litt av hvert å henge fingrene i. Siden dette i utgangspunktet ikke er en musikal, vil det bli spesialskrevet musikk
til oppsetningen i Rennebuhallen.
– Vi har lagd vår egen variant av stykket, og kaller det en
musikalversjon av ”Den Stundesløse”, forklarer ansvarlig
lærer Rune Skjolden.
Mange oppgaver
Musikalprosjektet i 10. klasse er en stor begivenhet, både
for elevene selv og ikke minst for publikum. Alle elevene får
tildelt ulike oppgaver, der de sammen med en ansvarlig lærer
skal gjøre sitt beste for at forestillingen skal bli så bra som
mulig. Etter en runde med audition er alle rollene i stykket
nå fordelt, og ifølge Skjolden har man også i år brukt mye tid
på å finne de riktige personene til de ulike rollene. I tillegg til
skuespillere er elevene delt inn i grupper som skal ta seg av
lyd og lys, snekring av kulisser, kostymer, sminke / hår og PR.
– Alt henger sammen, og alle er viktige for at dette skal bli
vellykket, fastslår Skjolden.
Vil bruke facebook
PR-gruppa består i år av Simon Stuen, Fredrik Hovin,
Øystein Olstad og Fredrik Hage By. De fire guttene har allerede gjort seg noen tanker om sine arbeidsoppgaver, og målet
er naturligvis å trekke fulle hus begge dagene.
- Vi må prøve å få omtale både i Rennebunytt og
Opdalingen, og naturligvis lage plakater som henges opp
rundt omkring. I tillegg vil det antagelig være lurt å bruke
facebook til å markedsføre forestillingen, sier guttene. Dette
er jo naturligvis et medium ungdommene er vant til å bruke,
og ifølge guttene er den store fordelen at oppdateringer kan
legges ut jevnlig, og man når fram til publikum med en gang.
Har tro på at dette blir kjempebra!
De fire guttene i PR-gruppa har stor tro på at årets forestilling skal bli kjempebra, og inntrykket er at hele klassen
gleder seg til dette prosjektet.
- Målet må jo selvfølgelig være at det skal bli enda bedre
enn tidligere år, og det har vi absolutt troa på, sier Simon. De
andre guttene er helt enige, og de tror også at det vil ha mye
å si for klassemiljøet.
- Vi har gledet oss til dette, og vi blir jo naturligvis kjent
med hverandre på en helt annen måte. Dessuten er det jo litt
stas å jobbe med noe annet enn skole en periode også.
Forviklinger og forviklinger...
”Den Stundesløse” er en helt klassisk forviklingskomedie,
skrevet av Ludvig Holberg allerede i 1723. Hovedpersonen
Vielgeschrey (Den Stundesløse) ønsker å gifte bort sin datter Leonora til den regnskapskyndige Peder Erichsen, mens
Leonora på sin side er begeistret for Leander. Midt oppi det
hele står den vidløftige husholdersken Magdelone, som alle
egentlig ønsker å gifte bort, og den lure hushjelpen Pernille,
som tilslutt lurer alle og sørger for en lykkelig slutt.
”Den Stundesløse” har vært fremført på norske scener
flere ganger, blant annet på Nationalteateret i 1968 og 1999,
med henholdsvis Per Aabel og Per Theodor Haugen i hovedrollen. Stykket ble også fremført på Trøndelag Teater i 2009,
og den 23. oktober 2014 er det altså klart for premie på musikalversjonen av ”Den Stundesløse” i Rennebuhallen!
Av Mona Schjølset
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Tradisjonelt smedarbeid

Masse høstnytt
Ullskjerf
Cardigan
Kjole
Veske
“Skinn”tights

Rennebu Nytt

499,699,599,599,350,-

1

Kundekveld

Vi smir våre produkter på tradisjonell måte. Vi kan smi det meste f.eks. dørlås,
dørbeslag, opphengskroker, skiltoppheng, lysekroner og lysestaker. De fleste
produktene kan tilpasses kundens behov.

tirsdag 14. okto
Butikken har åp ber
ent til 21.00

Vi tar også på oss større arbeider som f.eks. trapper, rekkverk og porter.
På nettsiden vår har vi også netthandel av smedprodukter.
RennebuSmia holder til i nye lokaler bygd i tradisjonell stil på Berkåk, der det også er
eget utsalg. Vi kjøper antikk og har utsalg av f.eks. stoler, bord og kister.

Følg oss på Facebook

÷20% på alle b
ukser
Velkommen!

GAVEKORT
Gavekort kjøpes på valgfritt beløp, og kortet
kan benyttes på valgfritt arrangement.
Gavekortet kan skrives ut hjemme, påføres
personlig tekst og man kan velge et bilde
med julemotiv!

Åpningstider
Man-fre 09.00-17.00
Lørdag 10.00-14.00

RennebuSmia AS, Terminalveien 8, 7391 Rennebu
tlf 488 44 401 - www.rennebusmia.no - Facebook/Rennebusmia

I gamle Prixbygget på Berkåk

AKTUELLE FILMER PÅ STØREN KINO
se www.storenkulturhus.no for detaljert program.

KLOVNEN KNUT
Velkommen til bords Rufus Roff
Barneteater. Fra 3 - 9 år
Fredag 17. oktober kl 18.00

KAPTEIN SABELTANN
JOHAN GOLDEN
– DIKTATOR

OG SKATTEN I LAMA RAMA

FURY
Am. Drama/krigsfilm

No, 7 år. Eventyr/familiefilm

Stand up. Servering
Lørdag 25. oktober kl 20.00

SANNES OG ØDEGAARDS
ASTROSHOW
Science fiction-forfatter Anne Mette
Sannes & astrofysiker Knut Jørgen
Røed Ødegaard
Mandag 17. november kl 19.00
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ANNABELLE

HER ER HAROLD

Am, 15 år. Skrekkfilm

No. Komedie

OPERASJON ARKTIS

KARSEN OG PETRAS VIDUNDERLIGE JUL

No, 7 år. Eventyr/familiefilm

No. Barnefilm

Rennebu begynner å få
et rikholdig utvalg av lokalprodusert mat.
Vi utfordret hobbykokk Jon Hoem til å utfolde
seg på kjøkkenet med den lokale maten
som er å få kjøpt.

Lokal mat

til trivelige høstkvelder
— Jeg har vært glad i å
lage mat bestandig, men
med et ganske ”rett på”utgangspunkt, sier Jon Hoem.
Jon har tidligere arbeidet ved Plankontoret på
Berkåk, men arbeider nå ved
Byplankontoret i Trondheim.
Hans og kona Grete har fortsatt adresse Berkåk.
Da vi la frem vår idé om å
utforske råvarene til de lokale
matprodusentene, var ikke Jon
tung å be - selv om vi skjønte
at han egentlig hadde det litt
travelt.
Vi ble enige om produsenter og råvarer, og Jon tok turen
både om Innset, Nerskogen
og Grindal for å gjøre innkjøp.
Deretter avtalte vi kveld og
tidspunkt for å teste ut produktene.

tar vi noen drag med pepperkverna og litt fingersalt, sier
Jon - mens vi ser han koser
seg.
Før vi kunne smake på det,
måtte det naturligvis stå og
godgjøre seg litt.
T-bone limousin
Neste ut var hovedretten,
og den var naturligvis litt mer
omfattende.
— Da jeg fikk se dette t-bone-stykket hos Siv
Remetun og Alf Erik Lånke på
Trollheim, bare måtte jeg ha
det. Det er helt nydelig at vi
kan få kjøpt noe sånt lokalt her
i Rennebu, sier Jon - mens han
går i gang med å lage marinaden til kjøttet. Det var hvit-

løk, rosepepper, svart pepper,
grovsalt, timian og raspet skall
fra sitron som fant veien opp i
morteren, før han tilsatte olivenolje, soyasaus og litt sweet
chilisaus for å gi litt sødme.
Deretter gjorde han klar
sjalottløk, kantareller og paprika - og Nerskogsmandel.
Mandelpoteten får en kjøpt
på Nerskogen Landhandel
sammen med limousinkjøtt fra
Trollheim. Forretten med carpaccio av rein var en ren nytelse. Kjøttet smeltet på tunga, og
kombinasjonen ruccola, nøtter
og pinjekjerner var perfekt.
Etter at vi hadde spist forretten ble hovedretten servert
- helstekt t-bone limousin i
følge med sjalottløk, kanta-

reller og bakt paprika og litt
timian på toppen - med helstekt mandel med smør fra
Svartdalssetra på Nerskogen.
En smaksopplevelse du sent
glemmer!
Ostefat til dessert
Hovedretten gjorde at vi
ble gode og mette, og ute hadde den trivelige høstkvelden
blitt skikkelig mørk. Da var det
tid for den lokale desserten ost fra Grindal Ysteri.
— Det nye ysteriet på
Grindal produserer utrolig
bra ost, og jeg velger å bruke
Seterost, Myrull og Råblå på
ostefatet. Som tilbehør til blåmuggost passer faktisk godt
med litt kanelsnurr fra Kroken

Bakeri, sier Jon. Og han har
rett - desserten smakte også
helt fortreffelig!
De gode smakene
Etter endt måltid var gjestene rundt bordet enige om at
råvarene fra Rennebu holder
mål i massevis for å lage de
deiligste retter. Dessuten trenger en heller ikke å gå på en
gourmetrestaurant for å oppleve de gode smakene. Jon tryller
de frem - og vil du såehvordan
han gjør det, kan du besøke
”jonsmatblogg.com”
Vel bekomme!
Av Dagfinn Vold

3-retters middag
Da vi ankom Jon om kvelden, hadde han menyen klar.
3-retters middag med carpaccio av rein (Trollheimen Rein)
som forrett, helstekt t-bone
av limousine okse (Trollheim)
som hovedrett og ostefat fra
Grindal Ysteri som dessert.
Vi gledet oss stort!
Kjærlighet til mat
Jon hadde alle ingrediensene liggende klar, og han
avslørte raskt at han kan svinge kjøkkenkniven med kjærlighet.
Først ut var forretten, som
tok utgangspunkt i mørbrad av
reinskalv som vi fikk tak i hos
Gustav Kant/Trollheimen Kjøtt
på Nerskogen. Det halvtinte
kjøttstykket ble skåret i løvtynne skiver, før Jon danderte
med ruccula, hakkede valnøtter og pinjekjerner som ble lett
brunet i stekepanna.
— For å få den gode smaken knuser vi rosepepper, tar
noen dråper med sitron, den
beste olivenoljen vi har og balsamico og heller over. Tilslutt

Carpaccio av rein fra Trollheimen til forrett.

Ostefat med ost fra Grindal Ysteri og kanelsnurr fra Kroken Bakeri.

Vår kokk Jon Hoem koser seg med hovedretten.
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Helstekt sadel av rein
Å få tak i en hel tosidig reinsdyrsadel er
som en gave fra himmelen for en som sysler
med mat og er spesielt glad i utfordringer
med store kjøttstykker! En slik sadel er det
mulig å skaffe seg på Nerskogen! – Gustav
Kant har utsalg på kommunegrensa mellom
Rennebu og Oppdal, der får du kjøpt det
meste av reinskjøtt!
• Til fire personer var reinssadelen på 2 kg helt passe,
alle ble god og mett.
• Start med krydring/marinering av sadelen.
Ingrediensene ser du på bildet: Siden jeg ikke hadde
morter, ble alt hakket med kniv – artig jobb som tar litt
tid…. Et par spiseskjeer einebær og en god spiseskje rosepepper hakkes hver for seg – begge gir flott
lyd og duft når de hakkes! 4-5 fed hvitløk finhakkes,
rasp skallet på en halv sitron, helt greit om noe av
safta også blir med. En spiseskje salt og 10 drag med
svart pepperkvern. Alt blandes sammen med 2-3
spiseskjeer olivenolje og en teskje soyasaus.
• Det flotte med å få hel sadel er fettranda på toppen.
For å få krydderet inn i kjøttet, snitter jeg fettet med
et par cm mellomrom. Så gnis hele sadelen inn på
alle sider med krydderblandingen – den kan gjerne få
stå en time.
• I dette måltidet velger jeg å ta med grønnsakene inn
i stekeovnen i langpanna under kammen, da nyter de
godt av fettet fra kammen: 3 store gulrøtter (disse er
fra Jelan på Grindal), et nett sjarlottløk, og
mandelpotet til fire (Fra Nerskogen - kan kjøpes på
Jokern der).
• Varm opp stekeovnen på over/undervarme 230 °C.
Fyll langpanna med grønnsakene og med litt vann i
bunnen. Sett den i ei lav rille i ovnen. Sadelen med
fettranda opp settes over, gjerne litt høyt.
Steketermometeret plasseres inn i midten på en av
filetene – jeg setter det på 56°C.
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• Etter 10 minutter er sadelen gylden, temperaturen i
ovnen settes ned til 125 °C. Pass på at det ikke er tørt i
langpanna, tilsett ev litt vann.
• Da er det bare å vente til steketermometeret varsler,
det kan ta en 20-30 min eller så.
• Ta ut sadelen og pakk den godt inn med aluminiums
folie og gjerne noen grytekluter/håndduker over.
La den stå i ca 15 minutt.
• Sjekk grønnsakene i langpanna, er de ikke mørstekt,
så la dem bli i ovnen. Jeg økte temperaturen til 200 °C
og satte panna høyt i ovnen i 10 minutter. Pass fortsatt
på at det ikke er tørt i panna, fyll etter med litt vann, og
jeg tok men noen klatter smør.
• Samtidig gjorde jeg klart ei gryte med rist for å dampkoke en blomkål som ekstra tilbehør. Når vannet er i
koking, damp blomkålen hel med lokk i 8-10 minutt.
Ta ut og gni den godt med smør – jeg var så heldig å
fortsatt ha setersmør fra Svartdalssetra (ved Minilldalsmyrene) – det gir ekstra fyldig smak! Grønnsakene
fra stekeovnen tas ut på fat, søet i panna tar du i en
egen skål som settes fram på bordet som sky.
• Når kjøttet har hvilt seg, er neste jobb å skjære ut filetene, skjær inn fra toppen med en skarp kniv og la den
følge beinene – det er ikke vanskelig. Hver filet skråskjæres i cm-tykke skiver og legges tilbake i beingrinda for servering. Litt frisk grovhakket timian på
toppen. Dette smaker faktisk like godt som det ser ut!
7
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Limosin indrefilet med Råblå
Limosin indrefilet er stor og supermør – ideell til denne retten.
Det beste limosinkjøttet får jeg i Rennebu,
TROLLHEIM, fra Svengård på Nerskogen.
Du finner det i Jokerbutikken på Nerskogen.
Jeg bruker også en blåmuggost fra Rennebu,
Råblå fra GRINDAL YSTERI. Her produseres det fantastisk god ost, kyndig utviklet
av Ragnhild og Turid Nordbø. De har åpent
onsdag og fredag ettermiddag, rett nord for
krysset til Nerskogen.
• Del fileten opp i 200 grams stykker og form dem til
ved å presse kontrollert med håndflata til ca 3 cm
tykke biffer. Til så mørt kjøtt trengs ingen kjøttbanker!
• Skjær så 2 mm tykke skiver av blåmuggosten. Råblå
er så fast at skivene blir lett å håndtere. Løsner det noe
av osten når du skjærer, gjør ikke det noe, du skal ha
en slump også til sausen. Form skivene slik at de har
størrelse litt mindre enn biffene.
• Så skal osteskivene inn i biffene. Hold biffene lett med
den ene hånda og skjær med en spiss filetkniv en
”lomme” horisontalt midt i biffen, ikke skjær større
åpning enn du må, du får til å dreie kniven slik at
rommet inni blir mer romslig. Prøv å unngå å skjære
gjennom. Så skal blåmuggostskiva forsiktig inn i
lomma, og du avslutter med å klemme hele biffen pent
sammen. Kvern godt med pepper på begge sider.
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• Ha høy varme i stekepanna og bruk rapsolje for
steking sammen med en klatt smør. Stek biffene 2-3
minutt på hver side, alt etter hvor rød du vil ha dem,
men samtidig må de være litt varm gjennom slik
at osten blir bløt. Ta over i et oppvarmet fat, salte begge
sidene og legg aluminiumsfolie over og la dem hvile
noen minutt mens du ordner sausen.
• Kok ut stekepanna med en slump vin, (1 dl til tre
biffer) som regel bruker jeg av rødvinen som selvsagt
skal med til et slikt festmåltid, men har du en sherry
eller lignende er det helt topp. Ta en halv buljongterning oppi og start røringen så den løser seg opp
sammen med stekerestene i panna. Så har du i en liten
spiseskje med blåmuggost og 1,5 spiseskje creme
fraiche, rør videre med lav varme til osten har løst
seg opp og alt er godt blandet.
• Tilbehøret er ovnsstekte mandelpotet fra Nerskogen:
Del mandelpotetene i to, ha de i en ildfast form, hell
på olivenolje og kvern godt med pepper og salt over.
Så røres alt sammen slik at olje og krydder dekker alle
sider av potetene. Sett inn i steikovn med omluftsgrill 200 °C en knapp halvtime, snu potetene en par
ganger under vegs med en stekespade. I tillegg dampkokte grønnsaker – gulerota er fra Jelan på Grindal,
der hvor ysteriet ligger.

5

6

Oppskriftene på disse to sidene
er hentet fra
Jon Hoems matblogg:
www.jonsmatblogg.com

Bon appétit
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Til god mat hører et

godt kjøkken

Rennebu-tallerken

Joramo og Tørset Bygg AS har utviklet et
eget utekjøkken, og det ble presentert for
første gang på årets Rennebumartna.

Spekemat med tilbehør kan en også få kjøpt av lokale produsenter her i Rennebu. Ost fra Grindal
Ysteri - Råblå, Jåblom og salatost, flatbrød fra Kroken Bakeri, pølsesnacks fra Hognamat og speket
Limousinkjøtt fra Trollheim.
Vi velger å kalle det en Rennebutallerken, og garanterer for en hyggelig kveld!

Kjøttsuppe fra Trollheim

Med slik en sommer vi nettopp har hatt, er det ypperlig
å både lage maten og spise maten ute. Det har Joramo og
Tørset Bygg AS tatt konsekvensen av , og laget et innholdsrikt bygg som inneholder både kjøkken og spiseplass.
Samarbeidsprosjekt
— Utekjøkkenet er et samarbeidsprosjekt mellom flere
Rennebubedrifter. Rennebu Sag og Trekultur har levert trematerialene som de har overflatebehandlet med brenning,
og RennebuSmia har spesialkonstruert grillen, forteller
Ingrid Tørset i Joramo og Tørset Bygg.
Kjøkkenet er romslig og gir godt armslag for matlaging,
og med et langbord i samme materialutførelse blir det plass
til mange som kan kose seg ute en sommerkveld.
Utekjøkkenet står nå til felles benyttelse ved Tørset
Hyttegrend på Ulsberg, og de som vil ta det nærmere i øyesyn kan kontakte produsenten.
Av Dagfinn Vold

Trollheim på Nerskogen er i ferd med å utvikle en kjøttsuppe basert på råvarer fra egen gård.
Den ble servert for første gang på Jutulturen (egen artikkel side 10).
— Suppa er kokt på margebein av Limousin storfe fra egen besetning. Ellers er det rent kjøtt og
kjøttboller fra Limousin, og vi har laget potetklepper av mandelpotet fra Nerskogsmandel. Det gjør
også at suppa er glutenfri, forteller Siv Remetun Lånke.
Siv forteller at de kan levere suppa på bestilling, og at de har planer om å produsere suppa for
salg frosset i spann.

Det er brukt råvarer fra følgende lokale leverandører
i matpresentasjonene på disse fire sidene:

gårdsmat og gårdsopplevelser
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Mediaprofil
- reklamebyrå
og grafisk verksted

Mediaprofil er et allsidig reklamebyrå og grafisk verksted som tilbyr et bredt spekter av
tjenester innen trykk, grafisk design og reklame. Vi produserer bl.a. det meste av markedsmateriell for Rennebumartnan, deriblant Martnasmagasinet og rennebumartnan.no
Vi kan hjelpe deg og din bedrift med
• logo og grafisk profil
• brosjyrer i små og store opplag
• redigering og produksjon av bøker
• plakater og banner

• nettsider for små og mellomstore bedrifter
• forretningsmateriell / postalia
• skilt og vindusdekor
• og mye mer...

tlf 72 42 76 66 - mediaprofil.no

Rennebunytt
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Vi har EGR ventilrensemaskin og
rense/oljeskiftemaskin
for automatgirkasse
Service og reparasjoner på alle bilmerker
Diagnoseutstyr til de fleste bilmerker.
PKK (EU) kontroll. Frontruteskifte/reparasjon.
Åpent fra kl 07.30 til 15.30.

BERKÅK BIL a.s
- autorisert bilverksted -

7391 RENNEBU – Tlf 72 42 75 90

Rennebua AS
Torget, Berkåk – tlf 72 42 61 51

Høstferie = strikketid
Vi har stort utvalg
av garn og nye design
Nyheter i dameklær!
Restestativ ÷ 50-70%

”Nøyaktig håndverk med stolthet og kvalitet”

Ulsberg, 7398 Rennebu
Tlf 482 12 667
www.jt-bygg.no

Vår samarbeidspartner:

Nyhet!
Kaffe – Te
Konfekt

Vi bygger din drømmehytte

Nye og spennende
hyttemodeller!

fra Det lille kaffebrenneriet Crema

1/2 pris på
Bregne, nå 29,Nå bør høstløken
i jorda
Nytt i smykker og skjerf

Sande Hus og Hytter AS – tlf 950 93 400

www.sande-hytter.no
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Berkåk - tlf 72 42 74 45
man-fre 10-17 – lør 10-14

Håndverksutstilling hos Birka:

Vinnende vesener fra
Bistels brenneri
Lisbeth Vågøy har verksted i Fredrikstad, og driver firmaet Bistels brenneri,
som er kjent for sine uttrykksfulle og humoristiske dyreskulpturer.
I oktober er bedriften kåret til månedens håndverker av Birka.

Besteforeldrekaffe
på Voll barnehage
Torsdag 18. september ble den årlige besteforeldrekaffen
avholdt ved Voll barnehage. Det er nødvendig med en del
forberedelser til slike gjestebud. Barna har vært med å bake,
vaske og pynte bord og bære bord/benker på plass. Et godt
samarbeid mellom voksne og barn. Her møtte selvfølgelig
mange stolte besteforeldre, men også oldeforeldre, gammeltanter og –onkler. Vi hadde en fantastisk fin ettermiddag,
med tradisjonelt fint vær, i følge gjestene, fin maleutstilling,
flott sang av barnehagebarna og nydelig servering av boller,
eplekake, sjokoladekake, kaffe og saft. En gjensidig gledesdag for alle, både store og små.
Heide Reitås Sæther
rektor Voll skole

Lisbeth Vågøy driver Bistels brenneri, og er månedens håndverker hos Birka på Berkåk.
- Leira har fasinert meg
i mange år, skapertrangen
gjorde seg etter hvert mer og
mer gjeldene. Etter flere år
med workshop og keramikkkurs, ble lidenskapen til leira
så stor at jeg måtte kjøpe meg
en keramikkovn og skaffe meg
mitt eget verksted, forteller
Lisbeth.
Bistels brenneri ble en realitet i 2009.
Uttrykksfullt
- Jeg bruker grov steingodsleire, som egner seg veldig
godt til å forme dyr i. Jeg synes
det er fasinerende å kunne
skape en «levende» figur av en
klump leire, sier hun.
For det er modellering av
skulpturer Lisbeth har spesialisert seg på, først og fremst
dyr. Og aller mest kjent er de

uttrykksfulle hundene hennes
- ofte bulldogger - i forskjellige
fasonger og situasjoner.
- Jeg ser etter humor,
karakter og personlighet, samtidig er det en anelse karikatur
over mine skulpturer. Hunder
har nå blitt mitt varemerke det er gøy å lage hunder, spesielt de med mange rynker, ler
hun.
Steingodsleiren
brennes
på 1260 grader. Hun bruker
for det meste oksyd i dekoren, men liker også å leke med
forskjellige glasurer, stilarter
og materialer, for eksempel å
mikse garn og keramikk.
Utstillinger og oppdrag
I forbindelse med kåringen som månedens håndverker i oktober, er Bistels brenneri hovedutstiller i Birkas

salgsutstilling. Denne finner
du i Birkabygget på Torget i
Rennebu, og der kan du også
handle varer fra over hundre
andre norske kunst- og håndverksprodusenter.
Siden oppstart av eget
verksted i 2009, har Lisbeth
ellers hatt flere utstillinger,
og hun leverer skulpturer til
ulike gallerier, blant annet
Hjertholm galleri i Bergen,
Krane galleri i Tromsø og
diverse forhandlere og private
i hele landet.
- Ellers har jeg hatt mange
bestillinger, både til julegaver og bryllupsgaver. En hund
har fått sin plass i en frisørsalong, og en megastor sko hos
en skomaker. Nå er jeg i gang
med å lage skulpturer til en
utstilling i Moss som åpner i
november, foreller hun.
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Stor aktivitet
i rulleskiløypa
- Vi ser jo også at de yngre
utøverne syns det er artig å gå
på rulleski, og de behersker
teknikken fort. Det skal bli
spennende å se hvordan dette
påvirker både rekruttering og
resultater videre framover, sier
Harald Holm, trener og prosjektansvarlig for rulleskiløypa.
Positiv respons
Holm forteller at det har
vært mange positive kommentarer og tilbakemeldinger etter
at anlegget sto ferdig.
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– Det virker i det hele tatt
som om de aller fleste er glade
for at det skjer noe, og syns det
er trivelig å se at det er liv og
røre i området her, sier Holm.
Intensjonen om at dette
skal bli et anlegg med allsidig
bruk, ser også ut til å holde
stikk. Man kan ofte se både
barnevogner, syklister og turgåere i løypene, og ifølge
Holm er det akkurat slik de
ønsker det.
- Den organiserte treningen er stort sett konsentrert til

hverdager mellom kl 18 og 20,
så utenom disse tidspunktene
er det kjempebra at andre bruker anlegget, sier Holm.
Mulighet for å låne anlegget
Ifølge Holm har det også
vært en viss interesse fra andre
klubber, med tanke på å låne
anlegget til trening og samlinger.
- Dette syns vi er positivt,
så det er bare å ta kontakt med
skigruppa for nærmere informasjon. Hvis noen fra nabo-

Den nye rulleskiløypa som ble åpnet for en
måneds tid siden, har blitt en svært populær
tilvekst til trenings- og aktivitetstilbudet i
Rennebu. For ski- og skiskyttermiljøet i bygda betyr dette at utøverne får trent teknikk i
en trygg løype, i stedet for å gå langs bilvei
som de har vært nødt til tidligere.
klubbene våre er interessert i å
komme hit for å være med på
våre treninger, er de også hjertelig velkommen til det, sier
Holm.
Dersom noen har lyst til å
prøve seg i løypene, har skigruppa også to par junior rulleski til utlån. Selv om det nå
ligger godt tilrette for skitrening gjennom hele året, presiserer Holm at det er positivt
at utøverne er med på andre

aktiviteter, som f. eks. fotball,
gjennom sommersesongen.
– Allsidig aktivitet er veldig bra for motorikken, og for
yngre utøvere vil det nok også
være slik at man ikke blir så lei
hvis aktiviteten varieres gjennom året, avslutter Holm.
Av Mona Schjølset

Ønsker seg jobb
og familiegjenforening
Den 15. august 2013 kom Nimaa Hussein sammen med barna Zakaria (11) og
Hakima (snart 2) til Rennebu, og ble dermed de aller første flyktningene som
skulle bosettes her. Både Nimaa og Zakaria er nå i full gang med skole- og
norskopplæring, mens Hakima koser seg i barnehagen.

Gode erfaringer med
bosetting av flyktninger
Det er nå gått et drøyt år siden Rennebu
kommune tok i mot sine første flyktninger
for bosetting, og ifølge flyktningekoordinator
Ragnhild Løvseth Øverland er erfaringene
overveiende positive. Pr. i dag har vi fått 19
nye rennbygger fra Somalia og Eritrea, og
så langt ser det ut til at de trives godt.
- Flyktningene våre
synes stort sett vi er
vennlige og snille, så
det må vi bare fortsette med. Etter hvert
som
språkbarrierene
brytes ned, kan forhåpentligvis enda flere bli
bedre kjent med våre
nye landsmenn, sier
Øverland.
God modell å jobbe
etter
Allerede før de første flyktningene kom
til Rennebu ble det
oppnevnt en bosettingsgruppe, som skal jobbe tett sammen med flyktningekoordinatoren. Denne gruppen består av representanter fra
barnehage, skole, helsesøster, Frivilligsentral og NAV. Karl
Petter Gustafsson fra kommunens økonomiavdelig har også
deltatt ved behov.
– For meg har det fungert veldig godt å jobbe sammen
med denne gruppen, og jeg tror det er viktig at den er bredt
sammensatt slik at flere ulike meninger er representert, sier
Øverland.

Med sitt åpne, vinnende
vesen og trillende latter gjorde
Nimaa seg positivt bemerket
i Rennebusamfunnet helt fra
første dag, og sammen med de
to barna har hun nok gjort mer
for å gi integreringsarbeidet en
god start enn all verdens festtaler og informasjonsmateriell.
Addis Abeba
På grunn av urolighetene
i hjemlandet Somalia flyktet
Nimaa med mann og åtte barn
over grensen til Etiopia i 2012.
Av ulike årsaker måtte Nimaa
ta med seg sønnen Zakaria og
reise videre, mens resten avfamilien ble værende i Addis
Abeba. Nimaa og Zakaria kom
etter hvert til Norge, hvor de
søkte om oppholdstillatelse. Første stopp på veien ble
transittmottaket på Hønefoss,
der de bodde i to måneder i
påvente av at UDI skulle gjøre
sine nødvendige intervjuer og
undersøkelser. Neste stopp
ble
flyktningemottaket på
Kyrksæterøra, mens de ventet
på å få tildelt bosted. Nimaa
var gravid da familien måtte
flykte fra Somalia, så vesle
Hakima er født på St. Olavs
Hospital i Trondheim. Dermed
hadde de fått et ekstra familiemedlem på det tidspunkt de
kom flyttende til Rennebu.
Ønsker seg mindre leilighet
Den lille familien har hele
tiden hatt en romslig enebolig i Berkåk sentrum, men nå

forteller Nimaa at de godt kan
tenke seg noe mindre.
- Det ser ut til at det blir
bare oss tre en god stund til,
og vi ønsker oss en mindre leilighet. Det blir litt for stort og
kaldt her, spesielt om vinteren,
forklarer Nimaa.
Økonomisk sett vil det
selvfølgelig også være en fordel med en mindre leilighet,
som er bedre tilpasset Nimaa
og de to barna.
Trives godt
Den lille familien har hele
tiden trivdes godt i Rennebu
og Nimaa skryter av måten
hun har blitt tatt imot, både
av Ragnhild på flyktningekontoret og resten av bygdefolket
her.
- Vi trives godt her. Zakaria
går på skolen hver dag og trives der, mens jeg går på voksenopplæringen. Her har jeg
fått mange nye venner, vi lærer
mye og har det artig sammen,
forteller Nimaa på godt forståelig norsk.
Hun syns også selv det går
mye bedre med norsken, og
hun forstår etter hvert utrolig
mye av det folk sier.
- Av og til er det litt vanskelig å finne de riktige ordene
å svare med, men jeg prøver så
godt jeg kan, smiler Nimaa.
En dag i uken er hun på
Voll barnehage for å få språkpraksis, noe hun trives kjempegodt med.
– Jeg liker veldig godt å

være sammen med unger, så
jeg syns det er artig å komme
til barnehagen en dag hver
uke, sier Nimaa.
Drømmer om å få samlet
familien
Det eneste skåret i gleden
for Nimaa, Zakaria og Hakima
er at resten av familien bor
så langt unna. For mamma
Nimaa er savnet etter de andre
barna stort, og hennes høyeste
ønske er å få familiegjenforening her i Norge.
– Jeg er jo mamma og
tenker selvfølgelig på familien min hver eneste dag, sier
Nimaa.
For å kunne søke om familiegjenforening må Nimaa
klare å skaffe seg jobb, der
det dokumenteres at hun er i
stand til å forsørge familien.
Første steg på veien er å fullføre skolen. Hun er nå godt i
gang med andre året, og skal
avlegge skriftlig og muntlig eksamen til våren. Etterpå
kommer den store utfordringen med å skaffe seg jobb.
– Mitt største ønske er
å få jobbe i barnehage, for
jeg elsker å jobbe med barn,
avslutter Nimaa med et stort
smil.
Vi krysser fingrene og
håper alt ordner seg til det
beste for Nimaa og hennes
familie!

Veldig spennende arbeid
Ifølge flyktningekoordinatoren har dette vært et veldig
spennende år, med mye nybrottsarbeid. Rennebu kommune har jo ingen egne erfaringer med denne typen arbeid fra
før, så det er like nytt for alle de som blir involvert.
- Jeg må jo få benytte anledningen til å takke alle som
har engasjert seg, det hjelper utrolig mye i mitt arbeid.
Samtidig må jeg jo bare si at det er en fantastisk flott gjeng
vi har fått hit til Rennebu. Blide, positive mennesker som
ønsker å bidra i lokalsamfunnet vårt, og jeg håper alle fortsetter å ta godt i mot dem, avslutter Øverland.
Av Mona Schjølset

VEIVISER I RENNEBU
Hvem trenger en veiviser?
• ny i Rennebu
• ny med språket
• ny med kulturen
Hvem kan være en veiviser?
• glad for å få nye til Rennebu
• glad for mangfold
• ønsker å bidra til økt samhold
= Spennende, morsomt og meningsfullt oppdrag!
Kommunens veiviser-prosjekt har kommet godt i
gang, men det trengs stadig flere. Du kan lese mer
om opplegget på kommunens hjemmeside, under
fanen oppvekst og utdanning / flyktningtjenesten,
eller ta direkte kontakt med flyktningekoordinator
Ragnhild Løvseth Øverland.
Tlf. 482 76 037
ragnhild.overland@rennebu.kommune.no

Av Mona Schjølset
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Ta en høstweekend
i Oppdal og Rennebu

Lørdag 1.11. og søndag 2.11.: Bli med på aktiviteter
og opplevelser i Oppdal og Rennebu
Mandag 3.11.: Næringskonferansen på Oppdal

Luggumt i Oppdal

Jutultur i Rennebu

Oppdal har mye å by på når det gjelder både
handel, aktivteter og opplevelser.

Bli med reiselivsnettverket «Reisen til fjellet»
på Jutultur lørdag 1. november klokka 11.30!

Fellesskapet LUGGUMT i Oppdal, representerer kvalitetsbedrifter innen overnatting, bespisning, kunst, håndverk
og opplevelser. Se mer informasjon om Luggumt og hva
Oppdal har å tilby på www.luggumt.no

Norges mest innholdsrike
kurs og konferansested
I sentrum av Oppdal ligger et av Midt-Norges
største konferansehotell: SKIFER HOTEL.
Se mer informasjon om Oppdal som kursog konferansested med møtesteder og
opplevelser på www.oppdalkonferanse.no

Vi besøker Jutulstuggu på Stamnan, som er en historisk severdighet og en kulturskatt med nasjonal verdi. Her vil det bli
servering av deilig lokalmat – så husk å droppe lunsjen denne
dagen! Guide Eiliv Grut sørger for at vi får en solid innføring i
den spennende jutullhistorien.
Turen avsluttes i Rennebusmia hos Ivar Fjellstad. Her vil vi få
en innføring i det eldgamle smedyrket - og kanskje en liten
jutulhistorie eller to?
Turen starter fra Bygdasenteret, Berkåk
kl 11.30 den 1. november.
Varighet: 3-4 timer
Pris: kr 550,- pr person
Påmelding
innen mandag 15. oktober
til Merete på Bygdasenteret på tlf 72 42 77 05
eller på e-post: merete@reisentilfjellet.no
(forbehold om min. 15 påmeldte)
Arrangør: Reiselivsnettverket
“Reisen til fjellet” - www.reisentilfjellet.no

Mer informasjon på Oppdal.com og Rennebu.com
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«VEKST I REGIONEN»

3. NOVEMBER
SKIFER HOTEL
OPPDAL

Hvordan kan vi skape vekst i regionen Oppdal og Rennebu?
Uansett om du er rørlegger, entreprenør, kaféeier, banksjef,
gårdbruker eller driver en reiselivsbedrift - står du foran
en av de mest spennende og avgjørende periodene for
næringsdrivende i vår region.

+ MINISEMINAR:
NY E6 GJENNOM OPPDAL OG RENNEBU
Er du entreprenør som ser potensialet i E6-utbyggingen?
Fra 2017 til 2023 er E6 fra Oppdal til Melhus planlagt
utbedret for 14,5 milliarder kroner.
Hvilke muligheter gir dette for lokalt næringsliv?

RIGMOR GALTUNG

SYLVIA BRUSTAD

BÅRD HOKSRUD

INGRID SKJØTSKIFT

VEKSTPOTENSIAL I HYTTENÆRINGEN
Er du snekker, investor, reiselivsaktør eller tomteeier?
Hytteutbygging er en av de aller viktigste næringene
i vår region, men fortsatt er ca 2000 hyttetomter enda
ikke utbygd. Hva kan vi gjøre sammen for å skape
ytterligere vekst i hyttenæringen?

ØKT BEHOV FOR ARBEIDSKRAFT
Har du en bedrift i vekst eller endring med behov for
arbeidskraft? Andelen unge mennesker bosatt i vår
region går ned. Samtidig mister vi viktige fagtilbud på
videregående skole og de fleste velger byen for bygda. Hva
gjør vi når framtidas arbeidskraft forsvinner ut av regionen?

Påmelding: næringskonferansen.no
Arrangør:

Samarbeidspartnere:

OPPDAL
KOMMUNE
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Bygdapøbben satser friskt
Bygdapøbben på Berkåk
er blitt et yndet tilholdssted i
helgene for de som søker sosialt samkve. Både rennbygger
og folk fra nabokommunene
frekventerer det trivelige serveringsstedet som ligger i kjelleren på Bygdasenteret, og det
er naturlig nok i første rekke
voksen ungdom som i første
rekke besøker puben.
Bygdapøbben vil gjerne
profilere seg som et samlingssted der alle aldersgrupper
kan føle seg hjemme, derfor
presenteres nå et spenstig
høstprogram som bør fenge et
bredt publikum. Forrige fredag
ble det for eksempel arrangert

sangeraften i samarbeid med
Rennebu Mannskor, mens det
kvelden etter ble satt fokus
på musikk fra førti år tilbake, i
form av VG-lista 1974.
Den uhøytidelige spørreleken Pøbbquiz har vært et
populært innslag i flere år og
utover førjulsvinteren vil det
bli flere anledninger til å teste
de små grå. Nytt denne sesongen er en egen seniorquiz,
spesielt rettet mot den mere
voksne kundegruppen. I tillegg
er det i slutten av november
også planlagt en egen seniorpøbb. Detaljer rundt dette er
ikke fastlagt, men det er naturlig å tenke allsang og levende

musikk fra lokale krefter på
denne type arrangement.
Levende musikk er for
øvrig en garantist for høy
stemning, og i samarbeid med
Frode Haarstad i Havresekken
Booking er trubadurer allerede
hyret inn fram til årsskiftet.
Ulike temakvelder der foreløpige stikkord er Oktoberfest,
Damenes Aften, Øltest, After
Sau, Halloween, Vennefest og
Lønningspils vil også bli arrangert i tiden framover, og verdt
å nevne er at disse i stor grad
kommer i stand med hjelp av
folk utenfor den faste staben i
puben.
At et såpass lite sted som

Snekkering, lafting,
restaurering, grunnarbeid
Ta kontakt på telefon 416 56 996
for en hyggelig hytteprat.

Berkåk klarer å holde et serveringssted som Bygdapøbben
åpen hver helg, året rundt, er
slett ingen selvfølgelighet, og
noe som avstedkommer en
viss forbauselse fra gjester fra
andre steder i landet som mer
eller mindre tilfeldig stikker
innom. Mye av årsaken ligger
i engasjementet fra lokalbefolkningen. Det er nemlig stor
lokal interesse for at den trivelige og sosiale møteplassen i
sentrum fortsatt skal være liv
laga, og mange stiller opp i ulike sammenhenger for å hjelpe
til med praktiske oppgaver.
Dette er med å skape eierskap
og tilhørighet, og er noe de

som står bak disken til vanlig
er utrolig glade for.
Følg med på Bygdapøbbens
aktiviteter via plakater, egen
facebookside, rennebu.com og
Rennebunytt.
Bygdapøbben holder åpent
fredag og lørdag fra kl. 21.00.
Serveringen går fram til kl.
02.00, mens konsumeringen
må avsluttes senest 02.30.
Dette er i tråd med regelverket,
og er noe som må overholdes for at puben skal beholde
bevillingen. Aldersgrensen i
Bygdapøbben er 18 år.

Kom til varm hytte!

– start aggregatet med mobil-app
Med den norskutviklede SignaturBox™
sammen med DieselCraft Greenline™
strømaggregat tar du kontroll over strømmen
på hytta! Du blir din egen E-verksjef!
se www.hyttekraftverket.no

J. O. Vognild
Nerskogen, 7393 Rennebu, mob 416 54 516 – john.ovogn@loqal.no
Graving – Planering – Transport sommer/vinter
Betongarbeid – Vann/avløp – Uteplasser – Liftutleie

Nerskoglaft as

Utfører alle typer entreprenøroppdrag

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

- Landbruksbygg - Industribygg
- Offentlige bygg - Ombygging/restaureringsarbeider

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

Firmaet disponerer stor kranbil
og 55 tonns mobilkran
og tar alle typer kranoppdrag

- Montering av stålkonstruksjoner
- Forskaling og støpearbeider
- Flytting av hus etc.
- Elementmontering

Brentkledning

og materialer i spesialdimensjoner

Sveinung Kosberg

Industriveien 1, 7391 Rennebu
tlf 72 40 22 00/mob 918 30 075 - gunnar@lhbe.no
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Felles julekonsertturné

God sommer på
Jøldalshytta

Rennebu mannskor og Hauka mannskor er
godt i gang med øvinger foran sine felles
julekonserter.

Hege Merete Haugerud Gorset (dirigent i Hauka mannskor),
Geir Fjellstad i Rennebu mannskor og Ole Edvin Heggvold i
Hauka mannskor gleder seg til felles julekonserter.

Årets sommer var første sommer som vert
på Jøldalshytta for
Karl Olav Mærk. Han
var dreng på hytta i
to påskehelger og to
somre på slutten på
70-tallet.
— Det er litt andre forhold nå enn da. Er nok mer
opp-datert på mange ting
nå, noe som føre til bedre
arbeidsforhold. Det sies at det
er Jøldalshytta som har best
forhold for betjeninga, med
mulighet for litt mer privatliv enn tidligere, forteller Karl
Olav.
Travel sommer
Sommeren har vært travel,
så det har vært en bratt lærekurve for Karl Olav. Han har
ballast fra reiseliv fra før, så
han visste stort sett hva han
gikk til. Det er arbeid stort sett
24 timer i døgnet i 7 dager for
uka. Karl Olav har fått mye
erfaringer i sommer som han
kan ta med seg videre.
— Vi har noen vante kokker og drenger, så vi har vært
heldig med betjeninga. Det
er mange som vil jobbe på
turisthytter, så det er mange å
velge i. Vi var litt underbemannet i starten, og da brukjte vi
TT´s Facebook-sider, og det
kom respons med en gang. Vi
ønsker gjerne flere med lokal
tilknytning, og det er viktig
at de er over 18 år da hytta
har skjenkebevilling, sier Karl
Olav.
Hektisk arbeidsplass
— Jeg tror jeg gikk ned
mellom 4-5 kilo de første tre
ukene. Men, det er en kjempeartig arbeidsplass. Ingen
dag lik, og det er litt uforutsigbart hva en kan forvente av
en dag. Trafikken er væravhengig, men da det har vært over
gjennomsnittet bra sommer
har det vært veldig bra besøk.
Nærmere 3.900 gjestedøgn
er registrert i sommer - noe
som sikkert er en rekordsommer. Påska var litt dårligere
enn vanlig på grunn av været,
ellers ville nok dette året vært
et rekordår for Jøldalshytta.
Tre-kanten er også veldig
populær, og fører til overnat-

Selv om det ennå bare er først i oktober, er forberedelsene godt i gang til årets førjulstid. Rennebu mannskor og
Hauka mannskor er to habile kor, korene blir nok ennå
mer mektig når de slår seg sammen for å holde julekonserter.
— Vi fikk spørsmål fra Innset og Ulsberg grendalag om
å holde en julekonsert i Innset kirke. Vi diskuterte litt hva vi
skulle gjøre før jul i år, og ble enige om å spørre Rennebu
mannskor om å samarbeide om flere julekonserter, forteller Ole Edvin Heggvold i Hauka mannskor.
Forespørselen ble godt mottatt i Rennebu mannskor.
Forespørselen var kanskje ikke så merkelig heller, for det er
søstrene Hege Merete og Ann Kristin Haugerud som dirigerer henholdsvis Hauka og Rennebu.
Karl Olav Mærk foran Jøldalshytta. Foto: Asgeir Våg
ting både på Jøldalshytta og
Trollheimshytta.
Rekorddøgnet var nok 135
mann til frokost og middag,
og da var det 90 som overnattet i telt fra fredag til lørdag.
Men, det var flere ganger de
var oppe i 120 gjester, og det
er bra når en har 85 sengeplasser. Da var visst ørepropper en bestselger. I starten og
slutten av sommersesongen
er det mindre belegg, og da er
det ypperlig for grupper innen
næringsliv å ta turen.
Fin beliggenhet
Gjevilvasshytta har større
omsetning og lengre åpningstid enn det Jøldalshytta har,
men de har mindre overnatting. Jøldalshytta har større
belegg gjennom sommeren.
Det er også flere og flere som
tar et par dager i fjellet, og da er
Jøldalshytta fin som utgangspunkt for dagsturer. Karl Olav
forteller om en økende andel
dagsturister som er innom for
servering.
— Noen har kommentert
at de aldri har sett så mye bil
på parkeringsplassen som i
sommer. Det er enkel adkomst
både for barnevogn og sykkel
til hytta, og selve hytta er også
utvilsomt en fin plass, sier Karl
Olav.

blant annet rømme og ost er
et stort pluss for Jøldalshytta,
og de har også reinskjøtt fra
Trollheimen Rein på menyen. — Vi får mye skryt for
maten, og vi har en flink kokk.
Dessuten er det et takknemlig
publikum som er sultne når de
kommer, forteller Karl Olav.
Karl Olav kan dessuten fortelle at han er fast ansatt hos
TT på helårsbasis. Det er mange arbeidsoppgaver som står
for tur også utenom sesongene, og han synes det er en
fin arbeidsplass og mye trivelig
folk å treffe.
Av Dagfinn Vold

Første hele konsert
— Vi har hatt et lite samarbeid før også i forbindelse
med et sangerstevne. Samtidig kjenner medlemmene i
begge kora hverandre godt etter hvert, sier Geir Fjellstad i
Rennebu mannskor.
Det er imidlertid første gang de skal holde en hel konsert sammen, og på repertoaret vil det naturligvis stå nye
og gamle julesanger.
— Når vi første øver inn repertoar til en hel konsert
er det greit å arrangere flere konserter. Derfor blir det tre
konserter - én i Soknedal kirke, én i Innset kirke og én på
Hølonda. Førjulstida er ei travel tid, så vi har komprimert
konsertene til fire dager i slutten av november, forteller
Fjellstad - som føyer til at korene tradisjonen tro også hver
for seg vil delta på egne konserter siste fredag før jul.
Øver jevnt og trutt
Rennebunytt besøkte en felles korøving i slutten av
september, og stemninga under øvingen var det ingen ting
å si på. Kormedlemmene koste seg, og det ble både sang
og skjemt.
— Øvingene går godt, og tonen er lett. Foruten denne
øvinga på Berkåk, blir det ei øving i Hauka før det blir ei
seminarhelg med øving. Før det braker løs med konsertene
vil vi ha ei øving i kirka på Innset for å kjenne på følelsen,
forteller Heggvold.
Vi kan bekrefte at det vil låte vakkert, og det er mektig når 50 mannskor-stemmer slår seg sammen. Her har vi
noe å glede oss til!
Av Dagfinn Vold

Lokal mat på menyen
På Jøldalshytta legger de
vekt på å ha lokale innslag på
maten, og de ønsker gjerne å få
enda mer lokalt. Jelsetra med
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Handle håndverk på nett

Kaffekrok - Medisinutsalg
Post i butikk - Online tipping

www.birka.no/butikken

Strålende priser på
hvite kvalitetslys
Tilbudet gjelder uke 39-45

Åpningstider: Mandag-fredag 9-18 – Lørdag 9-17

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

Bygdapøbben

– hele bygdas møteplass
Høstprogram i pøbben

Smykker fra Merethe Mattson
finner du også på Birkas nettbutikk

i Birkas salgsutstilling på Torget i Rennebu
finner du produkter fra ca. 130 norske håndverksbedrifter.
Åpningstider: Man - fre kl. 10 - 15

Birkabygget, Berkåk.
Tlf 72 42 52 00
post@birka.no
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nasjonalt senter for kunst og håndverk

Trubadur
10. oktober:
ebu Mannskor
Sangeraften med Renn
17. oktober:
Quiz
18. oktober:
Oktoberfest
24. oktober:
lag inviteres
Aftersau: Beite/sanker
25. oktober:
Halloweenfest
31. oktober:
og sang
es aften – fashion, vin
7. november: Damen
ur
14. november: Trubad
15. november: Quiz
r årets juleøl
21. november: Vi teste
Pantone 202 pøbb
22. november: Senior
ften
5. desember: Rockea
gspils for off. ansatte
12. desember: Lønnin
19. desember: Quiz
veld
20.desember: Vennek
pøbb
26. desember: Åpen
ter (quiz)
27. desember: Julenøt
ur
29. desember: Trubad
Åpen fredag og lørdag
hele året kl 21-02

Følg oss på

Tips fra Biblioteket
Høsten er lesetid, og biblioteket har gode tips til leseropplevelser for små
og store. Her finner du også et bredt utvalg i lydbøker og filmer, noe som
bestandig er populært.

Ny Hurundsjødemning
Stor-Hurundsjøen har fått ny demning, da den
gamle var så lekk at vannet rant ut.

Den nye dammen i Stor-Hurundsjøen ligger fint i terrenget
med et eget hus over ”munken”.

Det er mye nytt og spennende i hyllene til biblioteket denne høsten.
- Lydbøker er jo veldig fint
hvis man kjører mye bil, og det
gjelder jo naturligvis både for
barn og voksne, sier bibliotekar Bente Gunnesmæl.
Barnebøker
For de yngste leserne har
det denne høsten kommet en
ny bok i den populære serien
om ”Mamma Mø”, og denne
gangen er Mamma Mø i svømmehallen.
– Dette er en veldig fin
serie, med gode illustrasjoner
og lettforståelig tekst, og den
har vært veldig populær blant
de yngste leserne, forteller
Gennesmæl.
”Hønene i Museumshagen”
er en annen barnebok som
er utgitt i høst, og her møter
vi fem høner som hører til på
Asker Museum. Dette er frittgående høner som vandrer
rundt på museet, og på sin
vandring forteller de om gjenstander og bygninger de ser.
- Selv om dette er en historie fra Asker Museum, er
hovedfokus på gamle gjenstander og bygninger, og sånn
sett er det veldig lærerikt for
ungene, sier Gunnesmæl.
For de litt større ungene
har biblioteket nå fått inn
”Libertygåten” av Jørgen Lier
Holst. Dette er en krimserie for barn og ungdom, og
Libertygåten er den femte
boka i serien om Clue gjengen
Cecilie, Leo og Una. I denne
boken finner de en gammel

avis, der noen har klippet ut
ord og bokstaver. Etter hvert
kommer det fram at det dreier
seg om et trusselbrev, og det
går tydelig fram at politiet ikke
bør involveres...
Skjønnlitteratur
For den som er interessert
i natur- og dyreliv anbefaler
bibliotekaren ”Over Dovrefjell”
av Karl H. Brox og Øyvind
Leren.
– Dette er en utrolig flott
bok, med vakre bilder av dyreog plantelivet på Dovrefjell,
samt turtips og annen nyttig
informasjon,
forteller
Gunnesmæl.
I fjor kom suksessromanen
”Kunsten å høre hjerteslag” av
Jan-Phillipp Sandler, og mange har ventet på oppfølgeren.
Nå er den endelig i bokhyllene, og også på biblioteket
regner man med det vil bli
stor etterspørsel etter denne. I
oppfølgeren ”Kunsten å være
den man er” møter leserne nok
en gang forretningsadvokaten Julia, som foretar en fysisk
og åndelig reise til sin halvbror i Kalaw i Myamar (tidligere Burma). Som i den første
boken fortelles flere parallelle
historier, og hovedpersonen
må ta stilling til mange eksistensielle spørsmål.
Krim og slektsromaner
Svensk krim er bestandig populært, og nylig kom
”Skyggegutten” av Carl-Johan

Vallgren. Historien starter med
at en liten gutt forsvinner fra
T-banestasjonen i Stockholm.
En ung kvinne tar ham i hånden og går derfra. Mange år
senere forsvinner guttens bror,
og brorens kone tar da kontakt
med Danny Katz for å få hjelp.
Etter hvert kommer mange
dystre familiehemmeligheter
til overflaten, og leserne blir
tatt med på en reise inn i menneskets dypeste mørke, og det
viser seg at fedrenes synder får
konsekvenser for kommende
generasjoner.
I slektsromanen ”Marmor”
av Torill Brekke treffer vi Carla,
en ung kvinne som nylig har
funnet ut at hun er gravid.
Dette er en original slektsroman om en annerledes familie.
Flere er rikt begavet, men strever likevel med i innordne seg
samfunnets uskrevne regler.
- Jeg vil anbefale folk å ta
turen innom biblioteket i høst,
for det er virkelig mye spennende i hyllene. Både store og
små lesere er hjertelig velkommen, og jeg tror vi skal greie
å finne noe for enhver smak,
avslutter bibliotekar Bente
Gunnesmæl.

— Det var noen som møttes i 2005 og registrerte at demninga var blitt mer og mer lekk, og dermed sjøen mindre og
mindre. Skulle dette fortsette så ville kanskje Hurundsjøen
forsvinne, og det var det ingen som ønsket, sier Einar Husan.
Dammen ved Stor-Hurundsjøen ble fullført i 1940 i forbindelse med Voll Elektricitetsverk. Da verket ble lagt ned i
1958 ble det gjort vedtak om å tappe ned sjøen. Dette ble
imidlertid ikke gjort.
Voll-Bakk Sameie gjorde vedtak på om rehabilitereing av
dammen årsmøtet i 2005. Hurunda Kraft AS ble kontaktet
for å dele på kostnadene, og de var interessert i å få regulert dammen med tanke på sikrere vanntilgang for kraftproduksjonen. I sommerhalvåret skal vannstanden være 60 cm
under full for at allmennheten skal ha god adgang til sjøen.
I vinterhalvåret kan sjøen tappes ned til nivået ”uten demning”, for så å stige med vårløsninga opp til sommernivået.
— Vi satte igang med arbeidet, og måtte forholde oss til
NVE sine forskrifter for rehabilitering av dammer, som var
langt mer omfattende enn vi tenkte på forhånd. Nå er dammen godkjent av NVE, og entreprenøren Knut Jerpstad har
fått skryt av NVE for måten arbeidet var utført. Dammen ligger fint til i terrenget, og sårene er leget så godt som mulig
ved at det er lagt tilbake torv, sier Husan.
Det ble også gitt godkjenning for å sette opp et hus
over reguleringsanordningen som heter munken. Derfor
har huset fått navnet munkhuset. Jostein Holiløkk har hatt
ansvaret for dette arbeidet.
— Arbeidet ble igangsatt for å beholde Stor-Hurundsjøen
som en perle slik vi husker den, og vi vil berømme sameiet
for at de tok initiativet til å rehabilitere dammen, avslutter
Husan.
Tekst: Dagfinn Vold
Foto: Otte Hårstad

Jostein Holiløkk sto for åpningen av “Munkhuset” og ut kom
Ola T. Lånke for anledningen utkledd som munk.

Åpningstider:
Mandager og torsdager
kl. 16.00-19.00,
Onsdager kl. 10.00-13.00

Av Mona Schjølset

Du kan søke i bibliotekets digitale katalog på
www.rennebu.kommune.no, gå inn på Kultur og fritid og velge Bibliotek.

Voll-Bakk Sameie serverte kaffe ved gapahuken som ligger ved
Hurundsjøen. I bakgrunnen ser vi også naustet som skal huse
båt og kanoer.

Rennebunytt

31

Kjøp kraft basert
på innkjøpspris hos oss
• Trygt
• Enkelt
• Gebyrfritt

God energi til folk
krk.no

72 42 80 00

Gjør en
forskjell.
Vask bilen.

STØTT
Rosa sløyfe aksjonen
Kjøp bilvask

fra 299,-

Ditt bidrag:

50,-

STATOIL
E6 Berkåk
Statoil
abildSø
Lambertseterveien 70
tlf 72 42 71 50
1187 Oslo
Følg
oss på Facebook
Tlf.
22282290
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Innbyggere i Rennebu
får kjernejournal

Den store sluttedagen
Tenker du på å slutte å røyke, men har ikke
satt en dato? Bli med på den store sluttedagen
20. oktober, da vel!

Nå vil innbyggere i Rennebu snart få kjernejournal. — Utvalgte og viktige
opplysninger om din helse skal raskt kunne gjøres tilgjengelig for helsepersonell, sier Arne Oppdal, kommuneoverlege.
— For innbyggerne vil det
være en trygghet at de viktigste helseopplysningene om
deg raskt vil kunne være tilgjengelig for helsepersonell.
Det vil kunne redde liv, sier
Arne Oppdal.
Innbyggerne selv vil kunne
se og legge inn opplysninger i
sin kjernejournal via helsenorge.no.
— Dette er helt nytt, og
aldri før har innbyggere hatt
bedre tilgang til egne helseopplysninger enn de får
med kjernejournal, sier Arne
Oppdal.
Når får jeg kjernejournal?
Kjernejournal vil opprettes
automatisk i din kommune i
løpet av september. Alle som
har folkeregistrert adresse i
den samme kommunen vil få
en kjernejournal, så fremt du
ikke allerede har reservert deg.
En oversikt over kommuner der innbyggerne allerede har fått kjernejournal og
de som nå står for tur, finner
du på helsenorge.no/kjernejournal (eller nederst i denne
saken).
Hvor finner jeg min kjernejournal?
På den offentlige helseportalen helsenorge.no får
innbyggerne tilgang til opplysningene i kjernejournal ved å
logge seg på med sin elektroniske ID. Her kan innbyggerne
se informasjon som er lagret
om seg selv og selv legge inn
noen opplysninger.
Kjernejournal er en av flere
tjenester du kan se på helsenorge.no. Her finnes også
oversikt over innbyggernes
fastlege, resepter og egenandeler, i tillegg til andre selvbetjeningstjenester.
Innholdet i kjernejournal
Opplysningene i kjernejournal hentes hovedsakelig
fra offentlige registre. I tillegg
kan leger som behandler deg,
registrere kritisk informasjon,
og du kan selv legge inn noen
opplysninger
Kjernejournal innholder en
oversikt over hvilke legemidler du har hentet på resept på
apoteket, besøk du har hatt
på sykehus, alvorlige allergier
eller lidelser (kritisk informasjon), hvem som er fastlegen
din, og noen opplysninger om
din familie.
Vær oppmerksom på at
opplysninger om legemidler
hentet ut på resept og kritisk informasjon vil være tom
i kjernejournal ved oppstart.
Legen skal registrere kritisk
informasjon, når pasienten er
til behandling.

Det er opprettet en egen Facebook-side i anledning Den store
sluttedagen.

Kommuneoverlege Arne Oppdal.
Dermed kan det ta noe tid
før disse opplysningene er lagt
inn i kjernejournal, sier Arne
Oppdal.
Innbyggeren vil også få
mulighet til å legge inn opplysninger om hvem som er
din nærmeste pårørende, om
du har spesielle kommunikasjonsbehov og om din egen
sykehistorie.
I tillegg vil du kunne ta stilling til om du ønsker å ha en
kjernejournal eller legge inn
noen begrensninger for bruk.
Helsepersonell i gang i løpet
av høsten
I løpet av høsten 2014 vil
legevakten, akuttmottaket og
AMK-sentralen ved sykehuset,
og fastlegene begynne å bruke
kjernejournal.
Helsepersonell kan bare
gjøre oppslag i kjernejournalen
i forbindelse med at pasienten
er til behandling.
Du kan reservere deg eller
sperre opplysninger
Ønsker du ikke å ha en
kjernejournal, kan du når som
helst reservere deg. Det gjør
du ved å logge deg inn på helsenorge.no og gå til innstillingene for din kjernejournal.
Hvis du velger å reservere
deg, betyr det at alle opplysningene blir slettet fra kjernejournalen, og at nye opplysninger ikke blir samlet inn.

Reservasjonen påvirker ikke de
journalene man har hos fastlege eller andre steder.
Man kan beholde kjernejournalen, men reservere seg
mot at det skal være mulig å
logge seg inn for å se den via
helsenorge.no. Da kan man
ikke se sin egen kjernejournal,
men den blir tilgjengelig for
helsepersonell i et lukket nett.
Innbygger kan også sperre
hele eller deler av kjernejournalen slik at helsepersonell må
spørre innbyggeren om samtykke for å se opplysningene.
Hvor kan man lese mer om
kjernejournal
Gå til helsenorge.no/kjernejournal for å finne mer
informasjon om kjernejournal.
Din kjernejournal finner du
ved å logge deg inn på helsenorge.no – klikk på <<Min
helse>> og velg <<Min kjernejournal>> i denne menyen.
Hvilke kommuner vil få
kjernejournal?
Her er en fullstendig liste
over nye kommuner som får
kjernejournal:
Stjørdal, Leksvik, Orkdal,
Agdenes, Hemne, Meldal,
Skaun, Snillfjord, Hitra, Frøya,
Rennebu, Røros, Holtålen,
Ørland, Åfjord, Bjugn, Selbu,
Tydal, Oppdal, Rissa, Surnadal,
Rindal og Os.

— Den store sluttedagen 20. oktober er en dag der
Helsedirektoratet oppfordrer folk til å prøve å slutte med
røyk og snus. Målet med dagen er å få dagligrøykere og
dagligsnusere til å gjøre et slutteforsøk, senke terskelen for
å gjøre et slutteforsøk og å gjøre hjelpetilbudene bedre kjent,
forteller kommuneoverlege Arne Oppdal.
De som gjør et slutteforsøk denne dagen får tilbud om
24-timers støtte på Røyketelefonen 800 400 85. I tillegg
får en også støtte på Facebook og på en egen utviklet app.
Veiledere tilbyr døgnåpen sluttehjelp de første 24 timene
både på nett og på telefon, så du er ikke alene. Følg appen
Slutta for å få oppdateringer om Den store sluttedagen og
tips både før og etter dagen. Der kan du også lese om andres
erfaringer med det å slutte.
— En dag uten røyk kan gjøre forskjell. Du får erfaring
du kan bruke videre, uansett om du ender opp som røykfri,
eller må gjøre et nytt forsøk senere. Vi håper denne dagen er
den første av flere røykfrie dager. Kjenner du andre som vil
slutte? Inviter dem til arrangementet, så blir du ikke alene,
oppfordrer Oppdal - som også forteller at en også kan snakke med fastlegen sin om røykeslutt.
Oppdal forteller også at alle kommunalt ansatte i
Rennebu vil bli oppfordret til å ta en tobakksfri dag denne
dagen.
Gruer du deg, eller trenger motivasjon, kan en prat med
en erfaren veileder være til god hjelp.
- Ring Røyketelefonen 800 400 85 som holder åpent fra
klokken 00-24 den 20. oktober.
- Still spørsmål på facebook.com/slutta.no som holder
døgnåpent 20. oktober.
- Last ned appen «Slutta», som er en gratis personlig
hjelper for deg som skal slutte med røyk eller snus. Du kan
laste den ned herfra:
https://helsenorge.no/avhengighet-og-rus/royk-ogsnus/roykeslutt/slutte-a-royke-app-nett
- Les mer om røykeslutt her:
https://helsenorge.no/avhengighet-og-rus/royk-ogsnus/roykeslutt
Holde deg orientert om det som skjer i
Rennebu kommune på

www.rennebu.kommune.no

Kort om kjernejournal

• Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som inneholder utvalgte og viktige opplysninger om helsen din.
• Kjernejournal kommer i tillegg til pasientjournalene du
har hos fastlege, legevakt og sykehus.
• Både innbygger og helsepersonell får tilgang til opplysningene i kjernejournal.
• Helsepersonell har tilgang til kjernejournal via egen
helsepersonellportal, og innbyggere via <<Min helse>>
på helsenorge.no.
• Helsedirektoratet er ansvarlig for utviklingen av kjernejournal.
• Formålet med kjernejournal:
- gi tryggere helsehjelp
- bedre samhandlingen i helsetjenesten
- øke pasientmedvirkningen
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Sesongens influensavaksine
er kommet

Det blir vaksinering ved Rennebu legekontor:
- Tirsdag 21. oktober kl.09.00-11.00,
		 og fra 12.00-14.00
- Onsdag 22. oktober kl. 12.00- 14.00
Vaksinen koster kr 150,Ingen timeavtale, men henvendelse i
ekspedisjonen for registrering ved ankomst.
- Rennebu legekontor

Helsefagarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier
• 20 % vikariat i Joveien t.o.m 24.10.2015
• 19 % vikariat i Joveien t.o.m 30.04.2015
Stillingene er innen Tjenester for funksjonshemmede, de er i turnus med arbeid hver tredje helg.
Stillingene krever politiattest.

Hovedarbeidsområder:
• Tilrettelegging og oppfølging av praktiske gjøremål og aktiviteter
• Målrettet miljøarbeid
• Daglig omsorg og bistand til mennesker med
nedsatte funksjonsevner
Ønskede kvalifikasjoner:
Hjelpepleier, helsefagarbeider, omsorgsarbeider.
Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Vi tilbyr:
• Varierte arbeidsoppgaver
• Lønn i henhold til avtaleverk
• God pensjons- og forsikringsordning

Arne Opdahl

Kommuneoverlege
Hva er livskrise, og hva
er det som kan lede
oss inn i en livskrise?

For nærmere opplysninger, leder TFF Hanne
K. Rise tlf 72 40 25 10, eller leder ved Joveien
Gunhild R Olsen tlf 72 40 25 77.
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk søknadsskjema på www.rennebu.kommune.
no under ”Stilling ledig” – ”Rennebu kommune” –
”Selvbetjening” innen 12.10.2014.
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt.
spørsmål om søknadsskjema, tlf 72 42 81 00
eller postmottak@rennebu.kommune.no

Guro Skottene

Rådgiver og Mestringsveileder
Hvordan og på hvilke måter
kan vi møte og mestre våre
livskriser?

Kulturelle innslag
Gratis servering
Fri inngang

Søkerlisten kan bli offentliggjort jmf. Offentleglova
§ 25.
- Rådmannen

ArrAngør

Folkehelsegruppa i Rennebu og Meldal kommuner
Menighetene i Rennebu

Design og trykk: yngvarbrekke.com
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kan også leses som pdf-utgave på

www.rennebunytt.no
og Facebook.com/rennebunytt
Lokal mat
er i skudde
t, og i Renn
lokale mat
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Kunngjøringer
Årsmøte i
Rennebu Bondelag

Dette skjer i Rennebu!
10.10
11.10
11.10
12.10
13.10
14.10
14.10
16.10
18.10
19.10
19.10
20.10
21.10
23.10
28.10
28.10
29.10

Basar
Åshuset
Fotballkamp, herrer
R. Kunstgras
Rennebu-Selbu
Matfest
Samfunnssalen
Rennbyggen Danseklubb
Høsttakke-frokost
Hoelsmoen
Strikkekafe
Frivillighuset
arr: Rennebua og Rennebu Husflidslag
Treningsskyting
Innendørsbanen
Formiddagstreff
Omsorgsboligen
Konsert med
Berkåk kirke
Arve Tellefsen og Harald Rise
Inspirasjonsdag
Hoelsmoen
med Ingebrigt Kvam
Gudstjeneste
Innset kirke
Storfamiliesamling
Hoelsmoen
Rennebu SoulChildren
Kantina Berkåk skole
Treningsskyting
Innendørsbanen
Formiddagstreff
Staure
Formiddagstreff
Omsorgsboligen
Treningsskyting
Innendørsbanen
Medlemsmøte
Samfunnssalen
Rennebu pensjonistforening

19.00
14.00
20.00
11.00
18.30
17.00
11.00
20.00
10.30
11.00
18.00
14.45
17.00
11.00
11.00
17.00
11.00

Kulturvukku 18.-26. oktober: Se program side 14
Rennebu håndball: for terminliste og treningstider se www.rennebu-il.no
Rennebu Gjeterhundnemnd hver tirsdag kl 18 i Tjønndolpa
Bygdapøbben er åpen hver fredag og lørdag kl 21-02
Seniordans hver tirsdag kl 14-16 i samf.huset
Rennebu Husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21 i Sanitetshuset,
Gml.Kongevei 24 sokkel
Yoga/Mindfulness på Rennebu Helsesenter hver tirsdag kl 17 og på
Voll skole, musikkrommet, hver torsdag kl 19
Gårdsbutikken Grindal Ysteri har åpent hver fredag kl 15-19
Frisktrim hver onsdag kl 11.30-12.30 i Rennebuhallen.
Styrketrening hver mandag kl 19.15-19.45 Samfunnssalen.
Volleyball hver tirsdag kl 20-21.30 i Rennebuhallen
Bridge hver tirsdag kl 18.30 i Rennebu Arbeidssenter
Step hver torsdag kl 19.30-20.30 i Rennebuhallen
Oldboys hver torsdag kl 20.30-22.00 i Rennebuhallen
P45-håndball hver søndag kl 19-20.30 i Rennebuhallen
Zumba hver mandag kl 18-19 i samf.salen på Berkåk
Rennebu skolekorps hver torsdag kl 18-20 i samf.salen
Oppspinn: se www.oppspinn.net for timeplan
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12.
Trenger du skyss eller følge til et arrangement eller
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64
Gratis innrykk i kalenderen, send epost til mari@mediaprofil.no
Aktivitetene vil også bli lagt inn i kalenderen på rennebu.com

Ekstraordinært
årsmøte i
Barnas Naturverden

Medlemmene innkalles til årsmøte i
Jutulstuggu, Stamnan
mandag 20. oktober, kl 20.00.

Jutulstuggu tirsdag
28. oktober kl 20.00

Årsmøtesaker i henhold til Lover for Norges
Bondelag. Saker som ønskes behandlet skal
være innkommet til leder Kristine Ek Brattset
senest 8 dager før årsmøtet.
Frank Røym fra fylkesbondelaget orienterer om
aktuelle saker. Servering.
Vel møtt!			

Styret

”Rennbyggin” i Trondheim
har gleden av å invitere til høstfest:
lørdag 8. november 2014 kl. 19.00
Sted: Rostenhallen
(rett over veien for City Syd).
Koldtbord.
Olmar Brevik spiller til dans.
Åresalg.
Inngang: kr. 250,Påmeldingsfrist: fredag 31. oktober 2014.
Påmelding til:
Eli Hukkelås, tlf 72 55 40 81/901 20 898
eller Ingunn Tverdal, tlf 917 81 330 eller
mail: itverdal@online.no

Vi ønsker velkommen til høstfest!

Lyst til å prøve deg på isen ?

Alle barn i 3. – 7. klasse er inviterte til å
komme på Curling i Oppdalsbanken
Curlingarena søndag 12. oktober kl 18.00
Velkommen til å prøve
en spennende idrett !!!

Sakliste:
• Forslag om registrering i
Frivillighetsregisteret
• Godkjenning av nye
vedtekter
Alle grunneiere innen området til Ramsfjell grunneierlag
og Skogbyggen utmarkslag har
stemmerett.
De som ønsker å få tilsendt
forslag til vedtekter tar kontakt
med Jakob H. Gunnes på epost: gunnesj@gmail.com.

Tørr ved av bjørk,
furu og blanding i
1500 l sekker selges
Kan leveres tilkjørt, tar også
i mot bestillinger for neste
fyringssesong.
Mobil 918 37 209

Ledig kontor!

Allsidig miljø i
Næringshåggån
Postmyrveien 19, Berkåk.
Rennebu Eiendom AS,
tlf 958 13 938

Neste Rennebunytt

kommer torsdag 23. okt.
Frist for stoff er tirsdag 14. okt.
Annonser:
mari@mediaprofil.no
Redaksjonelt:
dagfinn@mediaprofil.no
tlf 72 42 76 66

Snart julebordstid!

Mjuklia
Leirsted og Gjestegård

Ta kontakt for bes
tilling av
julemat, tapas, ko
ldtbord
eller noe annet g
odt

Mjukliveien 15, Berkåk, 7391 Rennebu,
tlf 72 42 82 30 – www.mjuklia.no – post@mjuklia.no

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

Lokal drivkraft

Jan Erik – Edvin
950 34 056

rorleggern@oppdal.com

Rennebunytt
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Hyttespesialisten
på Nerskogen

Hyttetomter
Stavlaft - Bindingsverk

27,8 cm

Rennebu

Har du en jobb du trenger noen til å utføre?
Vi i Bygdeservice vil gjerne prøve å hjelpe deg.
Ta kontakt for et uforpliktende tilbud

Telefon 959 18 815
Trenger du hjelp til å klargjøre hagen for vinteren?
Sette bort og tømme blomsterpotter? Rake løv?
Kjøre bort hageavfall? Vi kan hjelpe deg, så ta kontakt!

Flere tjenester

Hjemmetjenester som renhold, vindusvask, skift gardiner,
rundvask, hjelp til å handle
Snekkering, reparasjoner og vedlikehold,
hytter og tilbygg, husmaling, rydding av loft/kjeller/uthus/
låve, snømåking, brøyting

Tlf 72 42 64 90 - www.lundhyttebygg.no

Transport, rydding og bortkjøring av hageavfall,
transport også i vanskelig terreng
Hagearbeid, trefelling, plenklipping, ugrasluking osv.

Behov for
kopiering?
Vi kopierer flere størrelser i både SH og farger!

Torget på Berkåk - tlf 72 42 76 66

www.mediaprofil.no

Vi inviterer deg til å besøke

Rennebu.com
- nettportalen for Rennebu,
og her kan du finne det meste av det
du er ute etter av informasjon om Rennebu.
Nettportalen har bl.a. en egen kulturkalender
der du kan holde deg orientert om det som foregår i bygda.
Er det noe du savner - send oss en epost:
dagfinn@mediaprofil.no

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