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Å jul med
din glede…
Noen ganger er det viktig å glede seg over
de små ting når vi legger bort store og
vanskelige ting.
For min egen del har jeg mange gode minner jeg gleder meg over,
spesielt fra guttedagene. Alt ble liksom snudd opp ned. Hele huset
skulle vaskes, det skulle lages store mengder julemat og det skulle
planlegges innkjøp av julegaver til venner og familie. Når jula
endelig ble ringt inn, var det klart for en uke med høytid.
Det er mange ting å glede seg over, men vi skal også huske de som
gruer seg til jula. Det kan være av ulike årsaker. Jula er ei tid der vi
ferierer med familie og venner, og da merkes det spesielt om noen
mangler ved bordet eller om familiesituasjonen er forandret.
I Rennebu har vi hatt mye å glede oss over i 2017. Først vil jeg
uttrykke glede over at så mange velger å tilbringe tida si her, i
hytter og hus. Vi gleder oss over kulturlivet og alle de flotte prestasjonene vi har sett av våre innbyggere i 2017. Det er farlig å nevne
navn, da det er lett å glemme noen. Men, på idrettens hederskveld
fikk Olav Stavne og Magnar Gunnes pris for sin innsats innen
fotballen i Rennebu. Vi kan også legge til at vi i 2017 har fått en
norgesmester i fotball, Emilie Joramo. Vi kan glede oss over et
A-lag som har vunnet ALLE sine kamper i 2017 og blitt kretsmester.

Vi gleder oss over årets jobbskaperpris som ble tildelt Berkåk
Veiservice AS/Cirkle K. Vi gleder oss over kulturskolen, årets
musikal, kor, Alexandru og Astri S. Vi gleder oss over en
glimrende kornsesong og alle flinke bønder som produserer
mat – i gamle og nye driftsbygninger. Vi gleder oss over at flere
og flere får bredbånd. Vi gleder oss over alle frivillige som gjør en
enorm innsats i hverdagen. Vi gleder oss over Rennebumartnan og
Nerskogskonserten. Vi gleder oss over alle som gjør en innsats for
lokalmiljøet sitt, dag ut og dag inn.
Nå går vi inn i en stille tid som vi må passe på å nyte. I julestria er
det viktig å se hverandre og bruke litt tid på noen som vi kanskje
ikke har besøkt på lenge. Det nye året kommer fort hvor vi skal
fortsette der vi slapp i 2017.

Jeg vil ønske alle sammen en fredelig og god jul,
og et godt nytt år!

Med vennlig hilsen
Ola Øie
- ordfører
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Skjerve Tradisjonsmat:

Geng tar opp
arven etter Arnfinn
Arnfinn Engen har bakt flatbrød og lefser i 25 år, men nå lærer han
opp Geng Sandhaugen til å føre tradisjonene videre.
— Det tar på skuldrene å stå å
kjevle i år etter år, og jeg tenkte
egentlig å slutte i fjor. Men, så fikk
jeg besøk av Geng og Terje før jul i
fjor, og jeg slengte ut at Geng kunne få ta over. Geng var interessert,
og viste seg å være meget lærevillig,
forteller Arnfinn Engen.
Vi avlegger bakerne et besøk
i baksthuset i Skjervgrenda, og
der er det fullt kjør fra morgen
til kveld. Geng har fått skikkelig
tak på kjevlinga på rekordtid, og
lev etter lev går lekende lett. Ved
siden av står en melstabel på flere
hundre kilo, og når jula er kommet er nok stabelen borte. Terje,
mannen til Geng, forteller at det
vil gå med 500-600 kilo hvetemel
sammen med store mengder annet
mel, rømme, meierismør, melk og
surmelk før de kan sette seg ned til
jul.
Lærevillig
Geng kommer fra Angsila i
Thailand, og hun har bachelor i
personalbehandling. Der arbeidet
hun i det som kan sammenlignes
med vårt NAV. Etter som utdanningen hennes ikke er godkjent her
i Norge, må hun se seg om etter
annet arbeid. Hun var derfor interessert med en gang da Arnfinn
foreslo at hun kunne ta over bakinga. Lærevillig som hun er, ville hun
gjerne prøve med en gang.
Egen teknikk
Fra først på september har det
vært fullt kjør i baksthuset, og
Geng har aldri kjevlet før hun flyttet til Skjervgrenda.
— Vi startet med det vanskeligste - smurtlefse. Da er deigen løs.
Geng behersket det med en gang
med sin egen teknikk. Men, teknikken er ikke så farlig, for hun arbeider raskt og resultatet blir meget
bra, forteller Arnfinn.
Egen potetkoker
For å holde Geng og Arnfinn
i arbeid på lange dager, har Terje
tatt på seg jobben med å koke og
male poteter til neste dags bakst.
For dagene blir lange. Etter at lefsene er blitt avkjølt ut på kvelden,
går Arnfinn ut i baksthuset og pakker lefsene. Det som kan brukes

Geng og Arnfinn samarbeider godt om årets lemsebaking,
og smaksprøven var fortreffelig.

av kortreiste ingredienser brukes.
Potene kjøper de av Jan Perry Lund
på Nerskogen, og det er de beste
mandelpotene som er å oppdrive
ifølge bakerne.
Arnt ville ha flatbrød
Bakinga til Arnfinn starta med
flatbrød for 25 år siden, og det
var nabo Arnt Skjerve som spurte
om flatbrød. Terje skyter inn at
Arnfinns flatbrød finnes det ikke
maken til.

Det åt bokstavelig talt på seg,
for like etter ble det forespørsel
om lemse. Oppskrifta på lemse
fikk han fra Kari Skjerve. Så ble det
fiskelefse, tjukklefse og smurtlefse.
Nå går det mest på det som kalles
klinga, og det er fullgod fiskelemse
mener Arnfinn. Forskjellen er at
det er mer godsaker i klingene enn
i fiskelemsa.
Tusen leva
Tempoet på baksten går etter

plana, og målet er å bake tusen
leva både av flatbrød og lemse. Det
meste leveres i Rennebu, men noe
av det går også utenom kommunen.
Skjerve Tradisjonsmat koker
også gubb og mølsgrøt, og kundegrunnlaget for produktene er tilstede. Geng får god attest fra Arnfinn, og forteller at hun er iherdig
og flink. Dermed er driften sikret
videre, og en kan fortsatt kjøpe tradisjonsmat fra Skjervgrenda.
Av Dagfinn Vold
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Tradisjonelt smedarbeid – Porter
Godkjent bilopphuggeri og mottak av skrapmetall

Følg
Rennebu kommune
på

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

Åpningstider
Mandag-fredag
Lørdag

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

Oddvar
905 78 439

9-18
9-17

Søndag 17.12
14-17
Mellomjula 27.12-30.12 9-15
2. januar stengt pga varetelling

Søndag 17.12:

Smågodt 690pr. hg

Damene på Bua ønsker alle kundene ei riktig god jul og godt nytt år!
www.riseelektro.no – post@riseelektro.no

Vi ønsker
alle våre kunder og
forretningsforbindelser
en riktig god jul
og et godt nyttår!

Voll, 7393 Rennebu, tlf 72 42 65 50
Følg oss på FACEBOOK, Joker Rennebu

ENKELT
FOR DEG
Vi selger
BRA FOR BILEN

Svea fyrverkeri
i år også!
27.-31. desember

BERKÅK BIL

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

Effektbatterier, rakettbatterier
og familiepakker.
Fantastiske effekter, utrolige
BERKÅK BILSKADE
farger og en opplevelse
Karosseriverksted
Lakkverksted
det vanlige.
Taksering avutenom
skade
Frontruteskifte/reperasjon

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

Ta kontakt på telefon 416 56 996
www.rennebuhytteservice.com
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BERKÅK BILSKADE
BERKÅK
BILSKADE
Postmyrveien 12 12
Postmyrveien
7391RENNEBU
RENNEBU
7391
Tlf 977
Tlf
977 78
78963
963
berkaakbilskade@outlook.com
berkaakbilskade@outlook.com

BERKÅK
BIL
BERKÅK
BIL

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

Jul og juletradisjoner

Julen er en høytid som er populær hos de fleste nordmenn. Vi tilbringer julen sammen med familien og nyter
de fine dagene både før, under og etter helligdagene.
Det er ikke bare gavene og den gode maten som gjør
at mange av oss setter pris på julehøytiden og juletradisjoner. Vi har også spurt litt om både musikk, baking
og hva folk ellers liker å gjøre i forbindelse med jul.
Inger-Lise
Aspeggen,
Berkåk

Jeg liker å
høre på musikk
både før jul og
i romjula. Da
hører jeg spesielt på Oslo
Gospelkor og Bjarte Hjelmeland,
men jeg liker også å høre på Vårres
Jul med Hans Rotmo. I år vurderer
jeg å dra på konsert med Stephen
Brandt-Hansen. Jeg bakte mere før
- da kunne det bli både både 14 og
15 sorter, men det gjør jeg ikke lenger. Det blir mye strikking i stedet.
Jeg strikker ikke så mange julegaver, men strikker gjerne på bestilling til familie og venner. Julegaver
blir stort sett kjøpt. I år har jeg kost
meg med å lage adventskalender til
to barnebarn og jeg har pakket inn
48 pakker til sammen.

Anita B.
Gunnes,
Nordskogen
I forbindelse
med juleforberedelsene liker
jeg å høre på
musikk, og da
hører jeg på all
slags julemusikk. I år har jeg også
tenkt å få med meg julekonserten
i Innset kirke med Olav Syrstad og
Trondheimsolistene. Det gleder jeg
meg til. Jeg lar meg ikke påvirke av
julestresset, men koser meg med
forberedelsene og lar det gå litt av
seg selv. Ellers baker jeg en del før
jul, blant annet lefser, tjukklefser
og smultringer. I tillegg hører det
med til tradisjonen å lage julepølse, sylte og leverpostei. Vi spiser

alltid risgrøt på lille julaften og den
som finner mandelen blir premiert med en marsipangris. Dette er
en tradisjon jeg har tatt med meg
fra Østlandet. Det hører også med
til tradisjonen å sette ut nissegrøt i
fjøset. Jeg lager noen julegaver selv
og kjøper noen. Siden jeg liker å
strikke og hekle, gir jeg bort selvprodusert håndarbeid. Som sauebonde er det også litt å gjøre i fjøset før jul. I desember starter nemlig paringa, og da er det ei hektisk
tid blant de firbeinte i fjøset.

Erling
Magnar
Kvam,
Gunnes
Jeg er ikke
så
musikkinteressert, men
jeg har allerede
kjøpt billetter
til konserten i Innset kirke med
Olav Syrstad og Trondheimsolistene. Den gleder jeg meg virkelig
til. Ellers er jeg veldig avslappet
når det gjelder jul- og juleforberedelser. Jeg har en veldig flink
kone som ordner det meste, så jeg
må nok innrømme at jeg kommer
til dekket bord. Det er alltid vanskelig å vite hva man skal kjøpe i
gave til familie og venner til jul,
og det er derfor en stor lettelse når
man endelig har funnet ut hva de
ønsker seg. Da er det bare en glede
å dra i butikken for å kjøpe det. I
Gunnesgrenda har vi hatt en tradisjon i 10 år med julegrantenning.
Det er en hyggelig tradisjon for
den lille grenda vår, og da kommer
nissen på besøk, ofte med en liten
pakke.

Tradisjonell
førjulskonsert i
Rennebuhallen:

Vi synger
og spiller
julen inn
Denne konserten har vært et
fast innslag i førjulstida i mange
år, og den 15. desember inviterer igjen kor og korps til en trivelig adventsstund. Årets arrangører er Rennebu Mannskor,
og de lover en tradisjonell julekonsert etter god, gammel oppskrift.
- Vi ser ingen grunn til å
endre opplegget for denne konserten, for tilbakemeldingene
tyder absolutt på at både publikum og aktører er fornøyd med
konseptet, sier Anders Rønning,
leder i Rennebu Mannskor.
Sang, musikk og juletanker
Årets aktører er Rennebu
Skolekorps, Rennebu Songkor,
Røst og Rennebu Mannskor. I
tillegg bidrar Ola T. Lånke med
juletanker, og kanskje avsluttes
det hele med en allsang. Førjulskonserten har flere år blitt arrangert i Rennebu kirke, men ettersom det er såpass mange aktører
som deltar har man valgt å legge
konserten til Rennebuhallen
denne gangen.
- Det er selvfølgelig en egen
stemning med konsert i kirka,
men praktiske hensyn gjør at vi
velger Rennebuhallen. Med så
mange aktører fyller vi opp plassene i kirka, og vi må jo naturligvis ha plass til publikum også.
I hallen er det god plass, og vi
ønsker alle hjertelig velkommen
til en trivelig kveld sammen
med kor og korps, avslutter
Anders Rønning på vegne av
arrangørene.
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Lund med ny hyttemodell

Lund Hyttebygg har i samarbeid
med Troll arkitekter i Oppdal
utformet en ny og
spennende hyttemodell.

Den nye hyttemodellen til
Lund Hyttebygg har fått navnet
Troll – ikke så merkelig ettersom
de holder til i Trollheimen og arkitektfirmaet heter Troll.
Samarbeidet mellom de to firmaene kom i stand for vel ett år
siden. Troll arkitekter fikk først et
oppdrag med en kundetilpasning
av en hytte, og det ble så bra at
samarbeidet utviklet seg videre.
For å gjøre historien kort fikk de i
oppdrag å tegne en hytte som de
ved Lund ikke hadde sett før, og
hytta skulle være i to til tre størrelser.
Interessant og fint samarbeid
— Vi hadde oppstartsmøte på
prosjektet tidlig i høst, og våre tre
arkitekter hadde deretter idédugnad før de laget et utkast, forteller
Knut Sneve, daglig leder ved Troll
arkitekter. Sneve forteller at det har
vært et spennende prosjekt å bli
engasjert i, og han roser Lund Hyttebygg for at de er framtidsrettet og
vil skape noe nytt og annet.
— Samtidig som den nye hyt-
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temodellen ble til på tegnebrettet,
var det viktig å ha i bakhodet at
produksjonen skal være grei, forteller Jan Perry Lund. Hytta må
kunne produseres som element i
hallen, og at det blir tett bygg så
raskt som mulig på byggeplassen.
Samtidig må energiøkonomisering
være i bakhodet hele tiden.
Jan Perry sier at for å lykkes
med en slik bestilling er det viktig
at de har en klar felles målsetting
og god kommunikasjon. Det er
også viktig at de respekterer hverandres profesjoner.
Tre størrelser
Arkitektene har lekt seg litt
med liggende kledning på tak, og
ellers andre spennende løsninger.
Så langt er hyttemodellen tegnet i
tre forskjellige størrelser – 70 m2,
90 m2 og 110 m2, og alle tre har
den samme kjernen av ”våtsone”
sentralt i hytta.
— Vi har tenkt litt campingvogn-filosofi for å utnytte arealet
og samlet alt med vann og avløp
sentralt i bygget, forteller Sneve.

Selger ved Lund Hyttebygg Leif Jonny Lund og daglig leder ved Troll Arkitekter
Knut Sneve viser tegningene av den nye hyttemodellen.
— Selv om Troll-modellene
bygges over samme lest, er det fortsatt rom for tilpasninger for å gjøre
hytta til sin egen, understreker
Jan Perry. De har også tenkt på at
hytta skal ha minst mulig vedlikehold utvendig, derfor vil den leveres med enten brentkledning eller
Royal impregnert kledning.
God respons
Den nye hyttemodellen er blitt
presentert både på Fjell- og Fårikålfestivalen i Oppdal og på Boligmessa som nylig var i Trondheim.
Det var stor interesse for modellen
både til sjøhytte og fjellhytte, samtidig som både unge og eldre personer har vist stor interesse.
— Presentasjonene så langt har
absolutt svart til forventningene.
Det er viktig med fornying, og nye
hyttemodeller trekker også oppmerksomheten mot eksisterende
modeller. Det er viktig for oss å
ligge i forkant for å vise at vi fin-

nes. Hyttemarkedet har mange
tilbydere, og derfor er det viktig å
gjøre seg synlig, sier Jan Perry.
Bygges før sommeren
Arbeidet fra skisse til tegningene de har i dag har gått raskt.
Nå skal hyttene prosjekteres ferdig
for bygging, og målet er at ei hytte
skal stå ferdig i Trollheimen, enten
i Oppdal eller Rennebu, til sommeren.
Nerskogen – kan bli bedre kjent
Lund Hyttebygg er med i
FRAM-programmet. FRAM er
Innovasjon Norges leder- og
bedriftsutviklingsprogram
for
små og mellomstore bedrifter, og
det skal gi nyttige verktøy innen
bedriftsutvikling, ledelse og strategi.
— Vi ønsket en markedsundersøkelse mot våre tidligere kunder,
og ble koblet mot markedsføringsbyrået Celero i Trondheim. Vi

Klar for
oppstart
Rennebu En Spire skole
AS har fått godkjenning
til å starte med privatskole fra høsten 2018.

Troll er en hyttemodell i en ny og
spennende arkitektur utviklet av
Lund Hyttebygg og Troll arkitekter.
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1. stue
2. kjøkken
3. spis
4. våtrom (toalett og bad)
5. gang
6. garderobe
7. soverom
8. TV stue
9. bod
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Av Dagfinn Vold

Troll-hytta er tegnet i tre forskjellige størrelser:
70 m2, 90 m2 og 110 m2.
Forklaring på rommene:
1. stue
2. kjøkken
3. spisestue
4. våtrom
5. gang
6. garderobe
7. soverom
8. tv-stue
9. bod
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fikk oss en aha-opplevelse om at
Nerskogen ikke er så kjent som vi
trodde. Det er mange tilfeldigheter
som har gjort at de har bygd hytte
her på Nerskogen, forteller Stig
Holthe-Berg i Lund Hyttebygg.
Lund Hyttebygg som firma fikk
god respons på undersøkelsen. De
er løsningsorientert og har gode
muligheter for tilpasning. Samtidig
setter kundene stor pris Lund som
kortreist og lokal aktør, og er alltid
til stede og yter utvidet service.
— Markedsundersøkelsen skal
vi bruke som grunnlag for å utvikle
bedriften videre og legge opp en
markedsstrategi. Vi legger vekt på å
engasjere hele staben vår, og vi har
forholdvis flat struktur på toppen,
er Jan Perry og Stig enige om.
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Det var for to uker siden at
initiativtakerne Ragnhild Kulbrandstad Stene, Anita Sjulsen
Hage, Stig Kristiansen og Heidi
Reitås Sæther fikk svaret de har
ventet på - tillatelse til å starte
skole for 1. - 7. trinn med inntil
70 elever.
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Går ut med informasjon
- Neste steg for oss er å
arrangere
informasjonsmøter
så folk får vite hva dette er. Nå
har vi noe mer konkret å gå ut
med til dem som skal ta et valg
om hva de vil gjøre. Vi må også
ha driftsgodkjenning, og det er
gamle Voll skole som er ønskelige lokaler. Her er det i ferd
med å etableres et eiendomsselskap, med flere på banen for
å bli aksjonærer, som overdrar
skolebygget. Kommunen vil
rive mellombygget og klargjøre
resten av bygningen til skolestart neste år, sier Stene.
Ny satsing
En Spire-skole er en skole
med fokus på entreprenørskap
og praktisk opplæring, og Voll
skole blir én av de første som
starter etter denne læreplanen.
Neverdal En Spire skole i
Måløy har tidligere fått godkjenning fra Utdanningsdirektoratet på etablering av friskole
med særskilt profil innen entrerprenørskap. De ble Norges første barneskole som godkennes
med særskilt profil etter den
nye friskoleloven fra 2015, og
de starter også opp neste høst.
Samtidig er det fem andre skoler som har søknader inne.
Av Dagfinn Vold
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Fra Ludo til BarteSmekk:

Artige brettspill for store og
Vi fikk med oss et lite testpanel
til å demonstrere noen populære
varianter, og det kan utvilsomt slås
fast at en kveld med ”Speak Out”
kommer til å framkalle høye latterbrøl og særdeles dårlig artikulasjon.

elig babling, og det er på ingen
måte enkelt å gjette hva den andre
prøver å si. I tillegg til at det store
munnstykket er forholdsvis ukledelig, blir dette et hysterisk morsomt spill som både store og små
kan være med på.

Male ferdigpizza i fryseren
I ”Speak Out” er to eller flere
spillere på lag, og så skal man etter
tur lese opp ord eller korte setninger fra spillkortene mens de andre
prøver gjette hva man sier. Setninger som for eksempel ”male ferdigpizza i fryseren” og ”felleslunch
med ferske boller” høres jo helt
greit ut å lese opp, men her er det
naturligvis lagt inn et aldri så lite
hinder for å gjøre det litt mer komplisert. Den som leser skal plassere
inn et stort munnstykke som gjør
at leppene ikke kan berøre hverandre og man må i tillegg snakke
med åpen munn. Selv den enkleste
lille setning blir straks til uforstå-

BarteSmekk
Dette må antagelig være det
ultimate spillet for enhver trønder,
selv om den største målgruppen
sannsynligvis ikke har nådd ”bartealderen” riktig enda. Vårt testpanel på 8, 11 og 13 år ga i alle fall
en klar tommel opp, og selv om
undertegnede ikke fikk full oversikt
over reglene kan det konkluderes
med at både reaksjonsevne, strategisk tenking og en smule flaks er
nødvendig for å gå seirende ut av
bartespillet. Grunnen til at det kalles BarteSmekk, eller Mouastache
Smash som det heter på engelsk,
er ganske enkelt at alle deltagerne
får utdelt hver sin lille stav med
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bart på. Denne skal holdes i bartehøyde foran ansiktet, og så skal
en bunke spillkort blas opp. Barten
har en slags festeanordning som
gjør at noen spillkort fester seg når
man ”smekker” på dem, og ut fra
ulike symbol på kortene skal spillerne bruke barten til ta de kortene
man trenger. Her er det naturligvis
om å gjøre å være rask på labben,
eller rask på barten om man vil, for
å sikre seg de avgjørende spillkortene.
Carcassonne og Ticket to ride
De voksne i vårt testpanel, søstrene Lillian Kleffelgård og Gunn
Anita Flatmo, er begge glade i
brettspill og bruker det mye både
i sosiale lag og med familien. To
favoritter for disse damene er Carcassonne og Ticket to ride. Førstnevnte er kåret til årets spill flere
ganger, og her er målet å bygge
byer, land og veier etter angitte kriterier. En liten bag med spillbrikker

sendes rundt, og så skal deltagerne
etter tur prøve å plassere dem slik
at de det gir mest mulig poeng.
Dette kan i aller høyeste grad kalles et strategispill, for ikke bare er
det viktig å tenke på hvordan man
selv skal få mest mulig poeng.
Minst like viktig er det å se noen
trekk framover slik at motstanderne ikke skal få en lett score i neste
omgang. Ifølge Lillian og Gunn
Anita er dette et spill som tar litt
tid, spesielt hvis karene i heimen
også deltar...
- Da skal det funderes både
lenge og vel før en brikke kan plasseres ut, og det aller viktigste ser ut
til å være å stikke kjepper i hjulene
for neste spiller, forteller damene.
Selv om karene bruker mye tid
på å tenke ut smarte trekk, får vi
absolutt forståelsen av at innsatsen
ikke alltid står i forhold til uttellingen når poengene regnes opp.
Ticket to ride går ut på å bygge
toglinjer, og spillerne må da samle

g små

De fleste har litt ekstra tid hjemme i jula, og da kan det absolutt
anbefales å finne fram et brettspill eller tre og la humla suse.
Her er det både en del nyheter på markedet og de gamle
klassikerne som aldri går av moten.

på brikker i riktig farge for å få til
en sammenhengende linje. Dette
spillet kan kjøpes i ulike utgaver, ettersom hvilken verdensdel
man ønsker å bygge toglinjer på.
I tillegg til togskinner må spillerne
samle på broer, båter og forskjellig
annet som trengs for at toget skal
komme fram.
- Dette spillet har vi på hytta,
og vi har brukt det mye der også.
Absolutt en av favorittene, sier
Gunn Anita.
Ubongo
Liker du å bruke både kreative,
praktiske og logiske evner under
tidspress, kan spillet Ubongo være
noe for deg. Her får alle spillerne
utdelt 12 tetrisbrikker, og så er
det terningkast som avgjør hvilke
brikker som skal brukes for å sette
sammen et spillbrett på tre eller
fire brikker, avhengig av vanskelighetsgrad. Den som blir først ferdig
med sitt brett roper ”Ubongo”, og

får da førsteretten til å velge seg
små diamanter i forskjellige farger. Hensikten med spillet er da å
samle flest mulig diamanter i samme farge, med mye moro og stress
underveis. Ubongo, eller bare bongo, er swahili for hjerne, og sånn
sett er det vel en fjær i hatten til
den som går seirende ut av spillet.
Alias og Ryktet går
I kategorien ordforklaring, tegning og fornøyelige misforståelser
er det nok ingen tvil om at både
Alias og Ryktet Går kommer langt
opp på lista over artige spill. Disse
finnes både i familieutgaver og
partyutgaver, alt etter anledning,
alder og humør. I Alias er to eller
flere spillere på lag, og oppgaven
går ut på å forklare ord og setninger til hverandre ut fra kort man
trekker. Innenfor en gitt tidsfrist
får man så poeng
ut fra hvor mange
riktige forklaringer

laget kommer opp med. Innimellom kan man være uheldig å havne
på en såkalt ”røverrunde”, og da er
det også fritt fram for motspillere
å være med å gjette riktig ord eller
setning.
Ryktet Går har i løpet av de
siste årene blitt et kjempepopulært
spill for både store og små. Her
kan man virkelig få oppleve hvordan en fjær blir til fem høns, eller
at en historie blir forholdsvis forandret etterhvert som den passerer
gjennom flere ledd. For å gjøre
det hele enda mer komplisert skal
spillerne tegne og skrive annenhver gang rundt bordet, og desto
flere spillere desto større sjanse for
misforståelser. Dette finnes også i
en partyutgave tilrettelagt for spillere over 18 år. Ifølge beskrivelsen
er oppgavene flauere, men spillet
minst like morsomt.

Artig og sosialt
Dette var bare noen utvalgte
spill fra vårt testpanel, og det er
helt sikkert mange andre som burde vært nevnt. Poenget er imidlertid at nesten uansett hvilket brettspill man finner fram, er det noe
som engasjerer og samler både små
og store. I løpet av en kort kveldsstund ble i alle fall dette behørig
demonstrert for undertegnede av
et velvillig testpanel.
- Det er veldig trivelig å gjøre
noe sammen, og ikke minst at
både voksne og unger legger bort
mobiler og data en stund. I sosiale
sammenhenger med venner er det
jo kjempeartig med brettspill, og
det blir jo aldri feil med en god
latter og litt uhøytidelig konkurranse, fastslår Lillian Kleffelgård og
Gunn Anita Flatmo.
Av Mona Schjølset

Kristine Stuen, Amalie Flatmo og Katrine Kleffelgård
Stuen har sammen med mødrene Gunn Anita Flatmo
og Lillian Kleffelgård testet brettspill for Rennebunytt.
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Totalleverandør innen elektroinstallasjon
Vi utfører:
• Installasjon i bolig, hytte, landbruk og næringsbygg
• Elkontroll bolig
• Tele og datanett
• Alarm og brannvarsling
Telefon: Jens 996 42 897 – John Håkon 481 15 515
E-post: post@rennebuelektro.no

Julebuffet

Tirsdag 12. desember kl. 16-19

Ribbe, medisterkake, julepølse, rødkål,
potet, saus, tyttebær og flatbrød
Karamellpudding, sviskekrem, riskrem,
skruller/kromkaker, kaffe 		

Voksne kr 265,Barn under 12 år kr 89,- Barn under 2 år gratis

Ønsker alle mine kunder
ei god jul og
et godt nytt år!

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

Hytter – Tilbygg
Restaurering

Vi ønsker alle våre kunder ei god jul og et godt nytt år!
Husk sparing i BSU eller IPS før nyttår!
orklasparebank.no – tlf 72 49 80 00
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Ninjaklær, drage, filmkamera og dukker
For de yngste er jula som regel den beste
av alle høytider, og det er vel ikke til å
stikke under en stol at det er stor spenning
knyttet til gavene som ligger under treet.
Vi fikk låne et knippe førsteklassinger til en aldri så liten førjulsprat, og her kom det fram både
julegaveønsker, hva som er historien bak Ninjago City, hvem som
liker lutefisk, hvor nissen holder til
slutt dukket det opp koselig liten
hemmelighet.
Filmkamera, dokker og veivals
med øyne
De to jentene i vårt lille julepanel kan fortelle at de ønsker seg
filmkamera til jul, og da spesielt
med tanke på å filme dyr.
- Jeg har to marsvin og to katter, og dem vil jeg filme, forteller
Victoria.
- Besten har hest, høner og en
hane. Før hadde han kalkun også,
men den har vi spist opp. Faktisk
var den ikke særlig god, røper Leah
Mathilde.
Guttene har også en del spesifikke julegaveønsker, og her forstår
vi at en del Ninjautstyr står høyt
i kurs for tiden. Det gjelder både
Lego, klær og forskjellige figurer.

Dessuten
ønsker jeg meg
en veivals med
øyne, en litt sånn
spesiell en, forteller Martin.
Så var det nissen
da ...
En ting som
er helt sikkert, er
at nissen kommer på besøk julaften. Det knytter seg imidlertid
en viss uenighet
til om han bor i fjøset, på fjellet
eller ute i skogen. Noen kan også
fortelle at de har vært litt redd julenissen tidligere, men i år tror de
ikke det blir skummelt i det hele
tatt.
- Vi bruker å sette ut grøt til nissen, og da blir han veldig glad, forteller Leah Mathilde.
Det høres heldigvis ut til at nissens gode omdømme er videreført
til neste generasjon, og førsteklas-

Victoria Belsvik Ødegård, Leah Mathilde Auran Sanden, Olav Uv Værnes,
Haben Gebrehewet og Martin Myrmo Bergheim.
singene har også full tiltro til at
han kommer til å oppfylle en del
gaveønsker. Etter en del spekulasjoner rundt nissen, må vi naturligvis stille det obligatoriske spørsmålet om hvorfor vi egentlig feirer
jul. Dette avstedkommer en liten
diskusjon rundt bordet, men snart
er konklusjonen klar:
- Vi feirer jo jul fordi Jesus har

bestemt det, fastslår Haben.
P.S. Når det gjelder hemmeligheten som dukket opp underveis,
er det som kjent slik at hemmeligheter man får høre på denne tiden
av året skal fortsette å være hemmelige en stund til ...
Av Mona Schjølset

Ny sjef bak Terrengen-rattet
Terrengen har tilsatt Lars Vuttudal fra Fannrem som ny
daglig leder etter Erling Grøtte.
Terrengen på Stamnan er en
kjent og kjær bedrift her i Rennebu, og etter at det ble nye eiere for
noen år tilbake har Erling Grøtte
vært daglig leder. Nå skal Erling
over i en ny jobb som teknisk
koordinator i firmaet HENT. Ny
daglig leder blir Lars Vuttudal fra
Fannrem.

tankevirksomhet, sier Lars.

Spennende jobb
Lars har erfaring fra ledelse som
avdelingsleder ved Relacom i fem
år, men å arbeide med maskiner
er litt nytt. Han har fagbrev som
elektriker, og har gjennom jobben
i Relacom erfaring med salg og
service. Jobbstart blir 2. januar, og
han gleder seg til kortere kjøretid
til jobb.
— Terrengen driver i en litt
annen bransje enn det jeg er vant
med, men det er spennende å lære
noe nytt. Eierne har mange interessante planer, og det blir artig å
være med på videre utvikling og

Stor interesse
Det er stor interesse for det firehjulsdrevne terrenggående hjelpemiddelet som Terrengen er, og de
har så langt i år hatt hele 80 henvendelser. De har levert 10 stykk
med tilpasninger etter behov hos
hver enkelt og med ekstrautstyr.

Overgangsfase
Styreleder Jan Ivar Kvam forteller at det vil bli en tid fremover der
Erling og Lars overlapper hverandre, slik at kunnskap om jobben
og arbeid mot kunder og NAV kan
videresføres til den nye lederen.

Mange idéer
Det er tre ansatte ved Terrengen, og arbeidsoppgavene er
fordelt med ca 60% på Terrengen
og 40% på landbruksverksted og
andre oppgaver. De andre oppgavene består blant annet av kon-

Erling Grøtte overlater rattet til den nye daglige lederen, Lars Vuttudal.
struksjon og tilpasning av nye ting,
påbygg av hengere, montering av
dekk og verksted.
— Vi har idéer om å utvikle

firmaet videre, og vi ønsker blant
annet å satse på skog- og hageutstyr, forteller styreleder Jan Ivar.
Av Dagfinn Vold

Rennebunytt
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Autorisert fotterapeut med
fordypning i diabetes
på Løkken og Berkåk

Jeg ønsker alle mine kunder
ei god jul og et godt nytt år.

Vi ønsker deg
en hvit jul...

Takk for året som har gått,
vi sees i 2018!
Jeg holder stengt i uke 51.

Drop-in kontor
Rennebu Eiendom, Postmyrvn 19

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

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

år nye

Be om å få v

g

kjøkkenkatalo
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Det hvite kjøkken er fortsatt en bestselger!
Kom å se vårt store utvalg
i kjøkkenbutikken på Å!

d h a n d el

Åpningstider i julen
Lørdag 23. des
9-18
Julaften
10-14
1. og 2. juledag stengt
9-18
27. og 28. des
29. des
9-21

30. des
9-18
Nyttårsaften
10-15
1. nyttårsdag
stengt
9-11
Man 2. jan
(varetelling)

Ønsker alle ei god jul
og et godt nytt år!

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

Telefon 916 26 523/994 94 384
joker.nerskogen@joker.no
www.nerskogenlandhandel.no
12

Rennebunytt

for hele huset

Alexandru på egne ben
For et drøyt halvår siden
valgte Alexandru Gros
Grindvoll å forlate boybandet Suite 16, for å få
mer tid til å satse på egen
musikk. Nylig kom singelen
Sellotape, som handler om
det å ikke ville gi slipp, og
kjærlighet av den mer
ulykkelige sorten.
- Jeg er godt fornøyd med det
ferdige resultatet, og responsen så
langt har vært god. Nå håper jeg
bare at folk laster ned og streamer,
og at den etter hvert kommer på
spillelista i radio, sier Alexandru.
Eccentric music
Alexandru er tilknyttet artistbyrået Eccentric Music og manager
David Eriksen, noe han er godt
fornøyd med.
- Jeg synes David er flink å ta
vare på oss som er tilknyttet managementet. Han liker også at jeg vil
sette mitt eget preg på låtene, og
legger tilrette for at jeg etter hvert
kan få skrevet mer materiale selv,
forteller Alexandru.
Også gutta i Suite 16 er fortsatt
tilknyttet Eccentric Music, og ifølge Alexandru treffes de stadig når
han er i Oslo for å jobbe i studio.
- Det er bare trivelig, og vi er
gode kompiser selv om vi har valgt
hver vår vei med musikken, sier
Alexandru.
Vil fullføre videregående
Alexandru går for tiden andre
året på Gauldal videregående skole, og er fast bestemt på at denne
skal fullføres selv om musikkarrieren etter hvert skulle ta mer tid for
den ambisiøse unggutten.
- Foreløpig må jeg nok holde
meg til planen om å ha noe å
falle tilbake på hvis det viser seg
at musikkarrieren ikke går helt på
skinner. Skulle det derimot ta helt
av på den fronten, får jeg revurdere
skoleplanene underveis, smiler
Alexandru.
Ettersom mye av det som skjer
rundt musikken foregår i Oslo, blir
det noen timer både med tog og
fly. Enkelte perioder kan det bli litt
vel mye reising og jobbing, men
Alexandru er innstilt på å få det til
å fungere.
- Jeg får jo gjort mye lekser på
toget, så den tiden prøver jeg å
utnytte godt, sier Alexandru.
Pønk og heavymetal
Selv om Alexandru ofte forbindes med fløyelsmyke poplåter, er

Alexandru Gros Grindvoll har opptrådt på filmfestival i Beijing, og i den forbindelse var han også på kinesisk tv.
Alexandru opptrådte også sammen med Guan XiaoTong.

det helt annen musikk som ligger
på hans egne spillelister. Der er det
røffere rock, heavymetal og pønk
som dominerer, og dette er elementer Alexandru ønsker å flette
inn i egne låter etter hvert.
- Jeg blir nok fortsatt å regne
som en popartist, men når jeg skal
jobbe med egne ting vil det nok
bli mer tydelig at jeg er glad i flere
typer musikk, sier Alexandru.
Målet er å leve av musikken
Så lenge han kan huske har Alexandru vært glad i å synge og opptre, og han roser familien som har
støttet fullt opp om de valg han
har tatt. I likhet med mange andre
har han vært elev i kulturskolen, og
fått sjansen til å være med på både
store og små begivenheter der.
- Jeg har lært utrolig mye gjennom kulturskolen, og ikke minst
fikk jeg mye erfaring i det å opp-

tre for publikum. At mamma og
pappa bestandig har backet meg
opp har selvfølgelig også betydd
mye, og de er fortsatt veldig engasjert i det jeg driver med, forteller
Alexandru.
Sin unge alder til tross, har Alexandru allerede rukket å få med seg
mange spennende oppdrag i innog utland. Han har vært med på
talentshow i Romania, opptrådt på
filmfestival i Beijing og flere TVsendte produksjoner her hjemme.
Ikke minst deltok han, sammen
med guttene i Suite 16, i Melodi
Grand Prix for et par år tilbake, en
opplevelse som absolutt frister til
gjentagelse.
- Grand Prix var en kjempeartig
opplevelse, både stemningen rundt
og selve showet. Det kunne jeg
absolutt tenkt meg å gjøre igjen,
sier Alexandru.
I første omgang er det nå singe-

len Sellotape, og mottakelsen denne får, som står i fokus. Deretter er
det enda mer jobbing med egne
låter, opptredener, skolearbeid,
venner og kanskje litt vanlig fritid
til slutt. Stikkordet for alt dette blir
i bunn og grunn hardt og målrettet arbeid, for en gang i framtida er
målet helt klart å bli artist på fulltid og leve av musikken.
- Akkurat nå er jeg helt sikker
på at det er det jeg vil, og jeg er villig til å jobbe hardt for å nå målet.
Underveis er det jo selvfølgelig
også et mål å ha det så artig som
mulig, smiler den trivelige unggutten, som kanskje følger i sporene til sambygdingen Astrid S om
noen år.
Av Mona Schjølset
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Førjulsdag på

Skjerve Tradisjonsmat
tlf 72 42 67 58

Julesalg

Salg av hjemmelagde produkter
Katta-i-sekken-lotteri

Salg av flatbrød, lefser, rosetter, møls- og songraut

på Frivilligsentralen

i lokalene til “Rennebua”

Julebuffet 9. desember

EXTRA STORT UTVALG
TIL EXTRA LAVE PRISER

Tilbud 9. og 10. des:

Julebrus 0,33 ltr kr12

90

Søndagsåpent 10. og 17. des kl 14-20
Berkåk, tlf 979 94 840

med tradisjonell norsk julemat,
inkludert dessert og kaffe, kl. 13 - 18.

Julenissen kommer på besøk kl 14.30 - 15.00

Berkåk Veikro
Drivstoff Mat Overnatting

tlf 27 42 72 20 - www.berkaak-veikro.no

mandag-fredag kl 7-23 - lørdag kl 8-21

POLERINGSVASK
OG DELUXVASK

Torget på Berkåk
Tilbud uke 49-50: Grandiosa
Tilbud uke 49-52: Freia

original kr 25

200 gr sjokoladeplate kr 25

9. desember:

Prima popcorn kr 5
Søndagsåpent 10. og 17. desember kl 14-20

1/2
Tilbudet gjelder
9. desember

PRIS

Vi har store og små Rennebupakker
Forhåndsbestilling av juletrær og kornband
som selges 15. desember
Hesteskyss fra gapahuken
Nissen kommer med gaver til barna
kl. 14.30-15.00
Rodebakk Gårdsbryggeri har ølsmaking
i Bygdapøbben fra klokka 20-22
(påmelding innen fredag 8/12)
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Circle K E6 Berkåk

VELKOMMEN!

Parallellveien 10
7391 Rennebu
tlf 72 42 71 50

Følg oss på

Rennebunytt

Berkåk

9. desember
kl 11 - 16
På Torget:
Kornband, oriflame, knivsalg,
steinovnsbakte julebrød og ho
nning
Knivsalg på Frivilligsentralen
Aktivitet for ungene:
Lag juletrepynt til Torg-treet

Biblioteket
har flyttet til Torget

åpent kl 11 - 13

Julegavetips!

Ved Extra Berkåk:
Servering av gløgg og salg av hu
sflidsprodukte

Gavekort

for bruk på
Rennebumartnan
10. -12. august 2018
Kjøpes på Martnaskontoret
- 2. etg over Frivilligsentralen

Førjulstid!

Naturtro

juletrær
med led lys

Hesteskyss kl 11-16 mellom
Berkåk Veikro -> Torget -> Ex
tra
Ved Bygdasenteret og Veikroa:
Nissen kommer kl 14.30-15.

Skolekorpset spiller rundt om
kring!
Velkommen!

man-ons 10-16 –

tors 10-18 – fredag 10-19 – lør 10-15

Kortreist, ferskt og håndlaget
9. desember tar vi med
smultgryta og koker
smultringer på Torget

i forskjellige størrelser

Julegaver
til liten
og stor!

Den beste julegaven
- kortreist mat!
Vi komponerer
smakene du vil ha fra
Grindal Ysteri, Hognamat,
Kroken Bakeri,
Soknedal Bakeri og
Røros mat

Tilbud 9. des:

Julestjerne
kr 39,Berkåk - tlf 72 42 74 45
mandag-fredag 10-17 – lørdag 10-14

r

Kafé og bakeriutsalg på Torget
www.soknedalbakeri.no
tlf 72 42 71 23 -

@bakerikafeen
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Kretsmestere
i fotball

Populært med
knivkurs

Rennebus herrelag gikk
som ett av tre lag i
Norge med full pott
gjennom hele sesongen, og kronet det hele
med å bli kretsmestere.
Forrige onsdag avsluttet elleve engasjerte karer knivkurset de har deltatt på i høst,
og læremestrene Joar Gunnesmo og Olav Løkslett skryter av elevene.
- De har vært kjempeflinke
og det har vært stor trivsel på
kurskveldene. I kveld var det en
som måtte på jobb, ellers har det
vært fullt oppmøte hver gang,
forteller Joar Gunnesmo.

Leder i fotballgruppa Olav
Stavne mottar beviset på at
Rennebus herrelag er kretsmestere. av Gerd M. Staverløkk
fra Trøndelag fotballkrets.

Fanitullen
Kurset har gått over 20 timer,
og ifølge Gunnesmo trenger
man den tiden for å få ferdig
kniv og slire.
- Det er et nøyaktighetsarbeid, og det nytter ikke å ha det
for travelt, påpeker Gunnesmo.
På avslutningskvelden ser det

ut til at de fleste er i rute med
sine knivprosjekt, og mange har
fått til et sluttprodukt med særpreg. At dette er en aktivitet som
har falt i smak hos deltagerne er
det heller ingen tvil om, og da
Herbert Bjærum lufter interessen for å fortsette å treffes får
han full oppslutning fra de
andre.
- Nå må vi bare finne ut hvor
ofte vi skal treffes, så ser dette ut
til å bli en hobby vi kan fortsette
med, fastslår Bjærum.
Eiliv Grut tar til orde for å
utvide produksjonen til belte-

Det er litt over 1.500 seniorlag for herrer i Norge, og
bare tre lag i årets sesong klarte å vinne alle kamper.
— Det må karakteriseres
som en 100 års-sesong. Vi har
spilt 19 obligatoriske kamper
med 19 seiere. Skal en klare
dette må en være konsentrert
i alle kamper, forteller leder
i fotballgruppa Olav Stavne.
Olav sier at KM-sluttspillet
var høydepunktet for sesongen, og der ble kampene jevnere.
Nå har Rennebu rykket
opp en divisjon, og det virker
som de fleste spillerne blir
med videre. De har i år hatt
hele 26 spillere, og det har
vært med maks spillere på alle
kamper.
— Alle har fått spillt, men
til neste år kan det bli tøffere å få spilletid når vi blir en
divisjon høyere og kampene
blir jevnere. Med motiverte
spillere og en engasjert trener
i Håvard Meslo trur jeg vi skal
hevde oss godt også neste år.
Målet må være topp tre, sier
Olav.

Eiliv fremførte
”Fanitullen” på
avslutningskvelden.

Rennebunytt

Av Mona Schjølset

Arnolf Hårstad, Ivar Hoel,
Eiliv Grut, Brage Kosberg
og Herbert Bjærum var
blant dem som deltok på
knivkurs i regi av Rennebu
Husflidslag.

Av Dagfinn Vold
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spenner, og for riktig å understreke poenget deklamerer han
likegodt ”Fanitullen” med fynd
og klem. Her blir to kamphaner lenket sammen med solide
belter, og feiden skal så avgjøres med knivstikk. Det kulturelle innslaget høster rungende
applaus fra resten av gjengen, og
er uten tvil en verdig avslutning
på det som ser ut til å ha vært
et usedvanlig vellykket og innholdsrikt knivkurs.

Mjuklia Leirsted og Gjestegård:

Mer enn du tror!
Mjuklia har utviklet seg fra å være et leirsted til å bli en allsidig gjestegård.

Tradisjonelt har Mjuklia vært
sett på som et sted som arrangerer leirer. De senere årene har de
modernisert
bygningsmassen,
blant annet nytt og moderne kjøkken, og kan dermed utvide tilbudet betraktelig. Med god kapasitet
på overnatting og godt utbygd
aktivitetstilbud er de nå et godt
egnet sted for kurs, konferanser,
helgesamlinger, treningsleirer, leir,
overnatting, servering og catering.
God kapasitet
Totalt er det 129 sengeplasser
i Mjuklia som er fordelt på flere
fløyer, og med flere møterom er
det plass til flere grupper samtidig,
forteller daglig leder Kari Hyttebakk Øye.
Annekset er nyoppusset og
har 26 sengeplasser fordelt på firemannsrom med dusj på hvert rom.
Det inneholder også en stue med
plass til 30 personer som fungerer

som møterom. Annekset har eget
kjøkken, og er derfor ideelt til selvhushold.
Treningssamlinger
Mjuklia ligger sentralt til på
Berkåk og kort vei fra Trondheim.
— Med oppkjørte skispor av
Rennebu idrettslag vegg i vegg
med anlegget og skiskytterstadion
om vinteren, og rulleskiløype og
kunstgressbane om sommeren er
Mjuklia midt i smørøyet for treningssamlinger, sier Hyttebakk
Øye.
Buvatnet ligger også like ved,
og der har Mjuklia disponible
kanoer og robåt. Ellers er Buvatnet
et tilrettelagt friluftsområde med
blant annet tursti, badeplass, sandvolleyballbane og grillplass. For de
som setter pris på sykkel, er det
mulig med både landeveissykling og terrengsykling
med forskjellig van-

skelighetsgrad. Barnas Naturverden og Trollheimen ligger også like
i nærheten.
Egne aktiviteter
Mjuklia er et skjermet og barnevennlig sted med blant annet
geiter, kaniner, høner og gris. Med
skogen som nærmeste nabo er det
fint for frie aktiviteter, men de har
også utviklet egne aktiviteter
som egner seg fint for teambuilding eller alternative
julebord.
— Vi har en
samhand-

lingsløype, eget klatretårn som
også er start for taubanen vår. Vi
har bruskassestabling, som er en
meget populær aktivitet for de som
ønsker en utfordring, forteller Hyttebakk Øye.
Rykte om god mat
For de som ønsker opphold
ved Mjuklia kan de enten få full
pensjon eller selvhushold. De er
kjent for god mat, og med det
nye kjøkkenet har de god
kapasitet til flere arrangement samtidig både i
helg og midtuke.
Av Dagfinn
Vold
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Nytt og miljøvennlig
hyttekonsept

— Vi har tenkt bærekraft i alle ledd. Dette betyr alt fra spesiell arkitektur, energieffektive løsninger, lokale leverandører og fornybar energi til mulighet for buss og tog
direkte til hytta. Det etableres sykkel-løsninger direkte fra togstasjonen til hyttefeltet.
Alternativt går man fra togstasjonen. Et slikt hytteprosjekt finnes ikke andre steder,
sier daglig leder i Sande Hytter Andreas Pütz.

Sande Hytter har i samarbeid
med Selberg Arkitekter og Mjuken
hyttegrend utviklet et eget hyttekonsept for Mjuken Hyttegrend.
— Vi ønsker å bygge bærekraftig
og arealeffektivt. Samtidig er hyttene spesielt tilpasset det sørvendte
området i Mjuken for å få fantastisk lys- og utsiktsforhold, forteller
daglig leder i Sande Hytter Andreas Pütz. I første omgang er det
regulert 17 hyttetomter til de nye
hyttemodellene, men Pütz regner
med at det etter hvert vil bli flere.
Arealeffektive hytter
Området er ferdig regulert med
vei, vann og kloakk, og tomtene
blir på i underkant av 1.000 kvadratmeter. Hyttene vil plasseres
slik i terrenget at alle har samme
fine utsikt. Hyttene kan bygges i
tre ulike størrelser - 50, 70 og 80

Knut Gunnes fra Mjuken Hyttegrend
og Andreas Pütz fra Sande Hytter
gleder seg til å komme i gang med de
nye miljøvennlige hyttene i hyttegrenda.
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kvadratmeter. Kunden bestemmer
selv om han vil ha hytta levert
nøkkelferdig eller gjøre noe arbeid
selv.
– Vi vil vise at vi kan bygge en
hytte som inneholder alt en har
behov for uten at den trenger å
være så stor. Dermed er hyttene en
vekker som viser at det går å tenke
annerledes, forteller Pütz.
Hyttene har en svært effektiv
romløsning, og med en og en halv

etasje blir det også lave byggekostnader. Siden hyttene er sørvendt
er det også mulig med solceller på
taket. Den spesielle takkonstruksjonen gjør dette svært enkelt.
— For å spare plass er det lagt
opp til at alle i hyttefeltet skal dele
på oppbevaringsboder, smøreboder og badstu. Dette er en typisk
mellomeuropeisk måte å tenke på.
Vi må ikke alltid ha alt selv, sier
Pütz.

Utsikt mot Trollheimen
Ifølge hyttebyggeren er Mjuken
hyttegrend et fantastisk hytteområde.
– Det er sørvendt, så du har
sol til langt på kveld og utsikt inn
i Ramsfjellet og Trollheimen. I tillegg er det over 40 kilometer med
skiløyper gjennom og rundt området. Her blir det preppet skispor
hele vintersesongen, og det er også
nydelig terreng i og rundt hytte-

Arealeffektive
planløsninger
Tomtene er i underkant av
1.000 kvadratmeter,
med vintervei, vann og kloakk.

Tegningene viser hytta på
80 kvadratmeter.

Finn hytta som passer for deg:
• 50 kvadratmeter - kr 1.700.000 eks. tomt
• 70 kvadratmeter - kr 2.275.000 eks. tomt
• 80 kvadratmeter - kr 2.500.000 eks. tomt
Romløsningen i hyttene er svært
effektive med en og en halv etasje.

Felt E

er tilrettelagt for de nye
og miljøvennlige hyttene.

Hyttene kan leveres i størrelsene 50, 70 og 80 m2, og illustrasjonene viser hytta på 80 m2.
grenda om sommeren, forteller
Pütz.
Ta tog til hytta
– Det helt spesielle med den
sentrale plasseringen til Mjuken er
at man vil ha muligheten for å ta
tog og buss direkte fra Oslo eller
Trondheim og opp til hyttefeltet.
Fra jernbanen på Berkåk er det
kort vei å gå. Vi skal også etablere
en sykkelløsning i samarbeid med
kommunen slik at det blir mulig å
sykle. Dette gjør hyttefeltet veldig
lett tilgjengelig, forteller Pütz.

en nederlandsk familie som har
bestemt seg for å kjøpe hytte her.
De hadde sett på flere områder,
men den enkle tilgjengeligheten
var avgjørende for at de valgte
Mjuken. De vil fly til Trondheim,
for så å ta toget til hytta. Dermed
kan de komme seg fr Nederland til
hytta på Berkåk uten å bruke bil.
Av Dagfinn Vold

Bra respons
Konseptet med de nye hyttene
er nylig ferdig, så salget har akkurat startet. Pütz forteller om god
respons så langt, og det er allerede

Snittet viser utnyttelsen av den
1,5 etasjes hytta på 80 m2 .
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En annerledes bursdagsfeiring:

- Les Miserables har
bestandig vært en favoritt!
Noen prøver å forbigå
dagen i største stillhet,
andre inviterer venner hjem
på middag, og noen slår
på stortromma og leier et
egnet festlokale til feiringen. Så fins det noen som
velger en helt annen måte
å markere egen 50-årsdag
på, og musikklærer Rune
Skjolden er en av dem.
- Jeg hadde lyst å samle både
tidligere elever, musikkvenner og
andre interesserte til en felles happening i Rennebuhallen, og musikken fra Les Miserables blir hovedtema, forteller Rune.
Dramatikk og lidenskap
Les Miserables er basert på
Victor Hugos roman med samme
navn, og handlingen er lagt til
1800-tallets Frankrike. Det er revolusjon i emning, og med dette som
bakteppe rulles det opp en dramatisk historie med kjærlighet, lidenskap, selvoppofrelse og vennskap.
Les Miserables er en av verdens
mest spilte musikaler, og har blitt
populær både for sin engasjerende
handling og ikke minst for musikken, med velkjente slagere som ”I
dreamed a dream”, ”Do you hear
the people sing”, osv.
- Jeg er veldig glad i denne
musikken, og etter hvert som jeg
begynte å trekke i noen tråder
viste det seg at mange ville være
med på dette prosjektet. At det blir
omtrent sammenfallende med egen
50-årsdag ønsker jeg vel strengt tatt
ikke så stort fokus på, men hvis alt
går etter planen blir det uansett
tidenes bursdagsgave til meg selv,
konkluderer den engasjerte musikklæreren.
Artig å være med på dette
Eirik Rønning og Ole Kristian
Hoseth er to av hovedrolleinnehaverne i oppsetningen, og begge er
veldig glade for at de ble spurt.
- Jeg var ikke i tvil da Rune spurte om jeg hadde lyst til å være med.
Det han gjør med musikaloppsetning på ungdomsskolen hvert år
er så utrolig bra, og det er en kjempeopplevelse som vi har med oss
videre i livet, sier Ole Kristian.
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Snart 50-åring Rune Skjolden
ved pianoet og hans faste makker
Ann Kristin Haugerud instruerer
sangere.

Han bor for tiden i Bergen, så
det blir en del reising for å være
med på øvinger fram mot premieren 24. februar.
- Det skal nok gå bra, jeg må
bare være flink til å planlegge helgene, sier Ole Kristian.
Eirik holder til i Arendal, så
også for han blir det en del reising.
Det ser han imidlertid på som en
vinn-vinn situasjon, for det er jo
helt greit å komme hjem og treffe
familien noen helger. Eirik var heller ikke i tvil da han ble spurt om
å være med, og også han er full av
lovord om sin tidligere lærer.
- Tenk å bruke så mye fritid på å
gjøre noe som hele bygda har glede
av, enten vi er med i oppsetningen
eller kommer som publikum. Det
synes jeg er kjempebra, og det er
artig å få lov å bidra, sier Eirik.

Blir rørt over responsen
Jubilanten som har tatt initiativ
til å gi publikum en Les Miserabel
opplevelse er nesten litt overveldet
over den responsen han har fått,
og gleder seg til å komme skikkelig i gang med øvingene på nyåret.
Fram til nå har det vært øvd i ulike
grupper, men etter jul skal det hele
intensiveres og syes sammen. For
en liten måned siden var alle involverte korsangere samlet til øving,
og med medlemmer fra både Rennebu Songkor, Rennebu Mannskor
og Røst ble det et tallrik gruppe
med statister og sangere.
- Jeg er relativt hardhudet når
det gjelder å ta i mot kritikk og
negative tilbakemeldinger, og har
også lett for å innfinne meg med at
livet ikke bestandig går på skinner.
Positiv respons, engasjement og

gode ord blir jeg imidlertid fort rørt
av, og når jeg ser utover den flotte
gjengen med sangere som vil bidra
kjenner jeg meg veldig takknemlig,
sa Rune til de frammøtte koristene.
Også blant folk ellers i bygda
har nyheten om den kombinerte
bursdagsfeiringen og musikalopplevelsen begynt å spre seg, og det er
ingen tvil om at folk gleder seg.
- Vi er heldige som har en slik
musikalsk kapasitet i bygda, og dette blir en begivenhet det er verdt å
få med seg, sa en trivelig gjeng som
gikk forbi den kvelden korene samlet seg til øving.
Av Mona Schjølset

Jobbskaperprisen til Berkåk Bilservice AS
Rennebu kommune tildelte
Berkåk Bilservice AS årets
jobbskaperpris – som ble
delt ut for sjette gang.
Berkåk Bilservice AS er firmaet
som driver bensinstasjonen Circle
K, og det er nå andre generasjon
som er drivere.
Odd Vaagen kom flyttende til
Rennebu i 1981, og sønnen Svenn
Ove tok over drifta i 2002.
— Det er en livsstil for hele
familien å drive bensinstasjon, og
en kan si at jeg og søstera mi Gro
har vokst opp på stasjonen, sa
Svenn Ove under prisutdelingen.
Hedrer gründerne
Utgangspunktet for jobbskaperprisen er å hedre folk som bidrar til
å skape arbeidsplasser i bygda.
— Kommunens næringsutvalg
ønsker å sette fokus på gründerne
og på de som skaper arbeidsplasser
i Rennebu. Det ble derfor besluttet
å opprette en jobbskaperpris, som
skal gis til personer som har gjort
seg spesielt bemerket, og som har
utvist stort samfunnsansvar med
å skape arbeidsplasser i bygda, sa
ordfører Ola Øie.
Fra MIL til Circle K
Årets pris gikk til en bedrift
som over tid har bidratt til mange
arbeidsplasser i bygda. Bedriften har flere faste ansatte, men
også ungdom under skolegang og
utdanning har hatt sin arbeidsplass
ved stasjonen.
— Bedriften har gjort seg bemerket i nasjonal målestokk for salg og
service som har ført til at de har
ligget i norgestoppen innen sin
kjede. De er den syvende største i
Norge på drivstoffsalg og de er helt
på toppen med kaffe i Trøndelag.

Prisutdeling: Ivar Langklopp (Rennebu
Næringsforening), Svenn Ove Vaagen,
Odd Vaagen, Solveig Vaagen, Gro
Anita Vaagen og ordfører Ola Øie.

Bedriften har ved flere anledninger
måttet tilpasse seg nye navn - fra
MIL, BP, Norol til Statoil, og nå
sist Circle K, sa Øie.
Vi venner oss til det meste, men
i dagligtale kan vi fortsatt høre
både Statoil og Norol.
— Navneskiftet i seg selv er ikke
så viktig. Vi er mest opptatt av å
tilby en god opplevelse til de som
kommer innom. Det viktigste er
opplevelsen, sier Svenn Ove.
Startet i 1981
Odd Vaagen fikk nyttårsaften
1980 forespørsel om å ta over bensinstasjonen på Berkåk. Da bodde

På jobb: Odd Vaagen, May-Jorid Nyhus Vaagen og Svenn Ove Vaagen.
familien i Namdalseid. En måned
etter var de på plass på Berkåk, og
de har aldri angret på valget.
— Det var tøft de tre første årene, og med to unger på tre og fem
år kunne det være en utfordring å
få dagene til å gå i hop, forteller
Odd.
Etter de første årene har drifta
gått som forventet, og Odd er glad
for at neste generasjon tar over
drifta.

Sønnen Svenn Ove tok over
i 2002, og nå er Odd kårkall med
stort sett full oversikt over det som
foregår.
— Det er kjekt å ha kårkallen gående her, for det er mange
oppgaver som skal løses i løpet av
dagen, sier Svenn Ove.
Av Dagfinn Vold

”Ved å gi, hjelper du
noen i bygda di”
Det finnes familier og ensomme som gruer seg til jul, fordi de ikke
har penger til mat og gaver.
REMA 1000 og Rennebu Frivilligsentral har satt frem ei handlevognen der du kan
legge ting du vil donere til en trengende familie i Rennebu.
— Det kan være alt fra pepperkaker, brus, såpe, sokker - det du vil. Alle monner
drar, og det trenger ikke å være noe kostbart, sier Stine Krystad Johansen. REMA
1000 Berkåk kommer også til å bidra med varer gjennom desember. I samarbeid med
Rennebu Frivilligsentral sørger de for at varene videreformidles til de som trenger det
mest. — Et godt tiltak som vi håper og tror kundene vil støtte opp om, sier initiativtakerne.
Geir Magne Johansen, Stine Krystad Johansen og Karin Aasbakk
oppfordrer folk til å legge varer i handlevogna.
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Til våre kunder
Nettdelen i Kvikne-Rennebu Kraftlag blir fra 1. januar 2018 en del av
TrønderEnergi Nett. Praktisk overføring av nettjenester vil skje i løpet av våren
2018. Fakturering blir som før inntil videre. Ditt kundeforhold overføres automatisk
- uten at du trenger å gjøre noe.

Vakttelefon

Fra 15. desember 2017 vil nettsentralen i TrønderEnergi Nett overta
styring og kontroll av nettet i Kvikne-Rennebu.
Ring 73 50 00 50 ved feil i strømnettet, åpen 24t.

Nettleie fra 1. januar 2018

NEH-L Hovedsikring mindre eller lik 63A ved 230V
(boliger, hytter og fellesabonnement for gårdsdrift/bolig)
Fastbeløp: 1875 kr/år
Energipris: 42,6 øre/kWh
Priser inkl. forbruksavgift, avgift til Enova og mva.
Se fullstendig prisoversikt på tronderenerginett.no
For mer informasjon se våre hjemmesider:
krknett.no og tronderenerginett.no
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Per Øivind Sundell (51) blir ny rådmann:

- Gleder meg til å få samlet
familien igjen!
De siste fire årene har Per Øivind vært rådmann i Berlevåg
kommune, en jobb han har trivdes veldig godt med. Når
han har valgt å takke ja til rådmannsstillingen her i Rennebu, er både nye utfordringer og ikke minst hensynet til
familien tungtveiende årsaker.
- Familien synes det ble for
langt å flytte helt til Berlevåg, så de
har bodd i Ørje hele tiden. Å flytte
til Trøndelag ble imidlertid en løsning familierådet kunne enes om,
så nå gleder vi oss til å kunne bo
sammen igjen, sier Per Øivind.
Grei beliggenhet
Per Øivind og kona Nang har
tilsammen seks barn i alderen 13
til 29 år, og de eldste har forlengst
flyttet ut og bosatt seg forskjellige steder rundt om i landet. De
to yngste på 13 og 15 bor fortsatt
hjemme, og blir med på flyttelasset. I første omgang er det Per
Øivind som kommer, og det skjer
etter planen allerede i mars. Kona
og de to yngste barna blir boende
i Ørje til skoleåret er ferdig. Ifølge
Per Øivind er det enda ikke helt
avgjort akkurat hvor de skal bosette
seg, og både Rennebu, Oppdal og
Støren er aktuelle alternativ. Han
har naturligvis fått greie tilbakemeldinger på at det er mest ønskelig
det blir innenfor kommunegrensene, men den endelige avgjørelsen
på dette tas i samråd med familien.
- Man får jo et litt annet forhold
til avstand etter noen år i NordNorge, men uansett er vi enige om
at Rennebu og distriktet rundt er
en grei beliggenhet når vi skal flytte
på oss. Det blir lettvint for de eldre
ungene å komme på besøk, og for
de yngste er det også en fordel at
det er flere videregående skoler i
nærheten etterhvert som dette blir
aktuelt, sier Per Øivind.
Jakt, fiske og friluftsliv
Den nye rådmannen er genuint
opptatt av jakt, fiske og friluftsliv,
hobbyer han har hatt gode muligheter til å dyrke i løpet av årene

i Berlevåg. Han har naturligvis
undersøkt litt hvilke muligheter
som finnes her i Rennebu, og er
positivt overrasket over det han har
sett så langt.
- Både jeg og ungene er veldig
glade i friluftsliv, og etter det jeg
forstår er mulighetene mange i
Rennebu og området rundt. Det er
jeg veldig glad for, og gleder meg til
å utforske dette nærmere, sier han.
Må være offensiv
Den nye rådmannen ønsker
ikke å komme med noen spesielle programerklæringer i forbindelse med tilsettingen, og i første
omgang er han opptatt av å gjøre
seg kjent i kommunen.
- Det er viktig å ha god dialog både med ansatte, politikere,
næringsdrivende og innbyggerne
forøvrig. Jeg vil bruke litt tid på å
gjøre meg kjent, og så er det viktig
å komme raskt i gang med de oppgavene som venter, sier Per Øivind.
Han har naturligvis merket seg
de senere tids debatter om både
kommunesammenslåing, grensejustering og de økonomiske utfordringer, men har naturlig nok ikke
gjort seg opp noen sterke meninger
om enkeltsaker enda.
- Det er tøffe tider for mange
distriktskommuner nå, og det må
vi bare forholde oss til. Førsteinntrykket av Rennebu er at det er en
kommune med mange oppegående
og trivelige folk, og dette er et godt
utgangspunkt å bygge videre på. Jeg
er også opptatt av samarbeid, både
på tvers av kommunegrenser og
innenfor, og det tror jeg blir viktig
for alle framover. Dessuten må vi
ta sjansen på å være offensive, og
både håpe og tro på at flere familier
kan komme flyttende til Rennebu,

Per Øivind Sundell kommer fra rådmannsstilling i Berlevåg
for å bli Rennebus nye rådmann.
sier Per Øivind. Bygging av ny E6
er også noe han ser på i tiden fremover.
- Dette kan bety mye både for
eksisterende næringsliv, og ikke
minst bidra til nye etableringer.
Økt aktivitet og byggevirksomhet
i et område har gjerne ringvirkninger for hele distriktet rundt, og det
blir viktig å utnytte dette til å skape
optimisme og utvikling, sier Per
Øivind.
Viktig med motiverte og fornøyde
medarbeidere
Den nye rådmannen beskriver egen lederstil som situasjonsbestemt, og med 30 års erfaring
fra offentlig forvaltning har han
erfaring fra mange kommunale

arbeidsområder. Oppgavene som
rådmann er noe han har trivdes
godt med, og han gleder seg til å bli
kjent med en ny organisasjon og
nye medarbeidere her i Rennebu.
- Jeg er nok ingen streng og formell leder, men er heller ikke redd
for å ta styring der det trengs. Det
er viktig at medarbeiderne får tillit
og tilbakemeldinger på den jobben de gjør, og at vi får ne god
dialog. Trivsel på jobben er kanskje
det aller viktigste, da får vi motiverte og fornøyde medarbeidere
som gjør en god jobb, fastslår Per
Øivind Sundell, påtroppende rådmann i Rennebu kommune.
Tekst: Mona Schjølset

Siste Rennebunytt før jul kommer torsdag 21. desember.
Frist for stoff er mandag 11. desember.
Annonser: mari@mediaprofil.no - Redaksjonelt: mona@mediaprofil.no / dagfinn@mediaprofil.no
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Teknologiforvirret?
Mobilt bredbåndsabonnement

Du kobler til Internett fra
din PC, nettbrett el.l med den
samme dekningen som telefonen din, noe som betyr at du
kan bruke dette abonnementet
overalt hvor det er mobildekning. Kapasiteten på det mobile
bredbåndet deles mellom det
antall enheter/brukere som til
enhver tid er oppkoblet. Hastigheten og responstiden kan
derfor oppleves som variabel. I tillegg har mobilt bredbånd datakvoter, noe som kan
begrense bruken.
Trådløst Fastnett
Du kobler til Internett via en
fastmontert utvendig antenne
som plasseres slik at denne har
frisikt til Vitnetts basestasjon.
Fordelen med denne løsningen
er bedre kapasitet ettersom Vitnett kjenner antall kunder per
basestasjon, samt at løsningen
gir vesentlig bedre responstid
enn mobilt bredbånd. I tillegg
kan du laste ned så mye data du
ønsker uten datakvoter og derav
tilleggskostnader.
Fiber
Du kobler til Internett via
en fiberoptisk kabel som graves ned eller henges opp f.eks. i
strømstolpene. Fiber har så og si
uendelig kapasitet, da lys benyttes som signalbærer. Du kan
derfor overføre ufattelige mengder data i langt høyere mengder
enn med andre teknologier, og
flere tjenester kan kombineres i
en og samme kabel. Fiber er en
den mest fremtidsretta måten å
få tilgang til Internett på.

Ser du huset ditt?

Vitnett er i ferd med å lage et
web-kart som viser de ulike
utbyggingsområdene.
Adressen til kartet er www.vitnett.no/rennebu<http://www.
vitnett.no/rennebu>
• Klikk på de ulike merkede
områdene.
• Klikk deretter på bildet i
venstrerammen, og bildet
kommer opp forstørret
«Ser du huset ditt?» - da kan du
få Internett via Vitnett Trådløst
Fastnett.
Kartet vil oppdateres fortløpende i takt med utbyggingen i
2018.
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Vitnett bygger ut i
Rennebu
I løpet av kort tid starter arbeidet med utbygging av bredbånd og fiber for ytterligere
tre områder her i Rennebu. Dette er Nordskogen, sør- og vestsida av Orkla fra Grøtte til
Mærk bru og området helt sør i kommunen med Innset, Ulsberg og Rennebuskogen.

- Det er mange som har ventet
på dette, og vi er glade for at Vitnett har fått på plass de nødvendige avtaler og planlegger en snarlig oppstart, sier strategisk rådgiver
i Rennebu kommune, Trond Jære.
Offentlige tilskudd
Ifølge Jære har det vært et godt
samarbeid mellom flere aktører for
å få god nok digital infrastruktur
også i områder der slik utbygging
er minst lønnsom. Det er Rennebu
kommune som foretar prioritering
av områder og gir tilskudd mens
Vitnett foretar utbyggingen og
legger opp løsninger for kundene
i det aktuelle området. I tillegg er
fylkeskommunen en viktig bidragsyter gjennom sin satsing eTrøndelag. Dette er en fast del av Enhet
for regional utvikling, og tilhører
faggruppen næring og innovasjon.
Gjennom de siste ti årene har fylkeskommunen bidratt til utbygging av digital infrastruktur for
nærmere 200 millioner kroner, og
enda flere prosjekt er på trappene i
årene framover.
- Vi er heldige her i Trøndelag
som har en avdeling hos fylkeskommunen der heltidsansatte jobber med disse spørsmålene. Dette
gjør at man får til nødvendige
utbyggingsprosjekt i områder der
det ikke nødvendigvis er markedskreftene som tvinger det fram, sier

daglig leder hos Vitnett, Stig Otto
Strand.
Vil bidra til utvikling
Ifølge Strand er målet at det
skal skje kundeoppkoblinger i de
nevnte områdene allerede i løpet
av første og andre kvartal neste år,
og da er det områdene lengst sør i
kommunen og nordskogen som er
først ut. Nedover bygda satser man
på oppstart så snart teleforholdene
tilsier at det går an å starte med
graving.
- Utbyggingen vil skje trinnvis
med den teknologien som er hensiktsmessig ut fra kundenes behov.
Det er også et ønske fra vår side å
støtte Rennebu kommune til å få
på plass gode digitale løsninger
for alle enheter og arbeidsfelt, sier
Strand.
Det har også vært diskutert
hvilke muligheter det finnes for
både utendørs og innendørs wifisoner i sentrum på Berkåk, og tilsvarende også for grendahuset på
Innset.
- Det er jo et aktuelt lokale for
eksempel til dåp og konfirmasjon,
og da dukker det ofte opp spørsmål om det er mulighet for å koble
seg på et nettverk, sier Strand.
www.vitnett.no/rennebu
Ifølge Strand vil det nok være
mange potensielle kunder i de

Både Rennebu kommune og Vitnett er
nå glade for at enda flere vil få tilgang
til fiber, bredbånd og trådløse løsninger.
aktuelle områdene som har spørsmål i forbindelse med utbyggingen, og hvilke løsninger som
er mest hensiktsmessig for deres
behov. Han anbefaler i første
omgang at folk bruker Vitnett sine
hjemmesider for informasjon, og
likedan kundesenteret som tar
hånd om det meste av spørsmål.
- For potensielle kunder i Rennebu er det også lurt å sjekke ut
kartmaterialet som nå ligger på
nett. Her er det bilder av alle nye
utbyggingsområder, og den enkle
filosofien er at dersom du finner
huset ditt her så kan vi levere nett,
sier Strand.
Både Rennebu kommune og
Vitnett er nå glade for at enda flere
vil få tilgang til fiber, bredbånd og
trådløse løsninger. I tillegg til den
betydningen det har for enkeltpersoner og familier, ser man også at
dette er viktig både for kultur og
næringsutvikling.
- Vitnett har en filosofi om å
være nær kunden, og derfor knytter vi også til oss nødvendige samarbeidspartnere her i Rennebu
etterhvert som det blir nødvendig,
avslutter Stig Strand i Vitnett.
Av Mona Schjølset

Tesla satser på
Berkåk

Inge Olav Nyberg ved Berkåk Veikro
er glad for at Tesla har valgt å statse på
en stor ladestasjon på Bekråk

Anleggsarbeidet pågår for
fullt på ladestasjonen Tesla
bygger ved Berkåk Veikro.

plass og tanker videre for å utvikle
anlegget til en energistasjon, sier
Inge Olav.

Elbiler er i skuddet som aldri
før, og Tesla satser hardt på å bygge
ut ladestasjoner på strategiske plasser. Ved Berkåk Veikro bygges i
disse dager en Tesla Supercharger.
Berkåk har en strategisk plassering
– hovedferdselsåren E6 som fanger opp både Østerdalen og Gudbrandsdalen, og samtidig kommer
Fv700 fra Orkdalen opp til Berkåk.

Stor supercharger
Da Tesla bestemte seg for å
bygge på Berkåk, skjedde ting veldig raskt. Kontakten ble opprettet
i september, og arbeidet er allerede
kommet godt i gang. Tesla vil ikke
fortelle noe om når stasjonen skal
åpne, ei heller hvor mange ladepunkt det blir. Det som er sikkert
er at det blir én av Europas største
stasjoner, og den vil bli bygd for
gjennomkjøring slik av bilene kan
lade med eventuelt henger på.
Intensjonen til Tesla er ladestasjoner for hver 200 km, og Berkåk

Kontakten mellom Tesla og
Berkåk Veikro kom etter initiativ
fra Inge Olav Nyberg ved Veikroa,
og han forteller at Tesla var positiv
med en gang.
— Vi hadde en veldig god tone
fra første stund, og samarbeidet
har vært veldig positivt, forteller
Inge Olav.
Energipunkt på Berkåk
Berkåk har alltid vært sentral
når det gjelder drivstoff for bil
og stopp for veifarende, og det er
lange tradisjoner med aktive bensinstasjoner. Bilparken forandrer
seg, og da må servicenæringa følge
med.
— Vi er allerede tilknyttet en
elbil-ladestasjon, og vi har både

passer perfekt inn med sin gode
plassering.
Gjensidig nytte
Inge Olav forteller at representanter fra Tesla er veldig godt fornøyd med måten de er tatt imot
her i Rennebu. Både kommunen,
Kraftlaget og annet næringsliv har
vært veldig imøtekommende.
— Vi på Veikroa nyter naturligvis godt av dette samarbeidet, og
det er en viktig posisjonering både
for oss på kroa og for Berkåk. Tesla
bringer kunden til døra, og da er
det opp til oss å få de inn eller at
de bruker andre tilbud her på Berkåk når de først stopper, sier Inge
Olav.

Far Jan Arve skyter inn at det
er som et eventyr å få en slik ladestasjon ved døra. Berkåk er et godt
innarbeidet stoppested med tre
bensinstasjoner og to dagligvarebutikker.
Bryr seg ikke om E6
— Vi har bestemt oss for å legge
bort veispøkelset, og det vil bli en
stund til ny E6 kommer. Vi vil være
der vi er, og vi vil utvikle området
og tilbudet vårt her, avslutter Inge
Olav.
Av Dagfinn Vold

Ladestasjonen ved Berkåk Veikro blir for gjennomkjøring, lignende som denne stasjonen viser.
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Vi lager og printer
din egen kalender eller
egne julekort!

Trønderbladet og Støren kulturhus presenterer
i samarbeid med Sparebank 1 SMN:

Bjørg Pas

Årets
Julegave

Nyttårskonsert
Gauldalens

Torsdag 18. januar 2018 - klokken 19.00

Ledig for oppdrag!

Hyttetomter!

Trenger du snekker har vi
noe ledig kapasitet på nyåret.
Ta kontakt!

Hyttetomter som ligger
idyllisk og solrikt til i
Tørset hyttegrend.

Tlf 48 21 26 67

Arve Tellefsen o
Henning Sommerr
John Pål Inderberg

Oppkjørte skiløyper via feltet,
en trase på totalt 4 mil.

God advent!
www.jt-bygg.no
Forhandler av

JaZZmaZZørene

Joramo & Tørset Bygg
Tørset hyttegrend

Cecilie Eide
Støren kulturhus - Billettpris 380,Kjøp billetter på:
www.storenkulturhus.no
Forhåndssalg:
Støren kulturhus og ved inngang

Vi har stort utvalg i

blomster og julegaver
Regner med bokstavene som er fylt med hvit i liogo blir fylt med svart

Hva med å gi et duftlys, en
nydelig belgisk sjokolade og
sprudlende eplecider sammen
med blomstene?
Kom innom og vi hjelper deg!
Åpningstider:
Mandag – torsdag
Fredag
Lørdag
Lørdag 16.12.
Søndag 17.12.
Man-Fre 18. - 22.12.
Lillejulaften
Julaften
Mellomjula
Nyttårsaften

09-17
09-18
09-14
09-16
12-16
09-18
09-18
stengt
10-14
stengt

• Produksjon og salg av «Terrengen»
• Leveranse av konstruksjoner og reparasjoner til lokale bedrifter
• Maskinering- og Sveiseverksted
• Service og reparasjon av traktorer, redskaper og små-maskiner
• Dekkmaskin og leveranse av alle typer landbruks- og anleggsdekk
• Olje og smøremidler og Aspen Motorsagbensin

Ditt førstevalg på verkstedtjenester -for næring og privat!

Stamnan, 7392 Rennebu

Som interfloramedlem kan vi hjelpe deg
med blomsterhilsen i inn- og utland.
Husk å bestille i god tid før jul!

tlf 72 42 65 60/476 24 600
www.landbruksverksted.no

Hjertelig velkommen!
Forhandler av:
7335 Jerpstad – Tlf 72 49 42 12
Følg oss på
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Ute etter noe spesielt til jul?

Bytt ut «halmdekket» med vedlagte bilde, jeg fikk det ikke til i Word…

Fotballtalentet Emilie Joramo:

Når stadig nye mål på fotballbanen
Fotballen har vært en viktig
del av livet til Emilie Joramo så lenge hun kan huske.
Talentet har vært udiskutabelt, og ungjenta imponerer
stadig både på og utenfor
banen. Nylig var hun med
å vinne NM-gull for sin nye
klubb Tiller, som slo Stabæk
i en meget spennende J16
finale.
- Å score det avgjørende målet
i andre ekstraomgang, var kanskje
den største opplevelsen jeg har hatt
på fotballbanen så langt. Det var en
helt utrolig følelse, sier Emilie.
Godt mottatt
Fram til i høst var Emilie en del
av G16 laget her i Rennebu, og hun
har bestandig trivdes godt som en
av guttegjengen.
- Jeg er veldig fornøyd med den
måten det har blitt tilrettelagt med
treninger og kamper, og det å spille
sammen med guttene er bare artig,
sier Emilie.
I høst var imidlertid tiden
moden for å skifte klubb, og hun
angrer ikke på den avgjørelsen.
- Tiller er en bra arena for meg,
med flere gode jentelag og et damelag som nylig rykket opp til 3. divisjon. Jeg har blitt veldig godt mottatt i klubben, og har allerede fått
være med på veldig mye artig. Høydepunktet så langt er selvfølgelig
NM-finalen, smiler Emilie.
Landslaget
Etter å ha gått gradene med
BDO-samlinger, kretslag og landsdelssamlinger, ble Emilie i år tatt
ut på J15 landslaget. Dette er det
yngste aldersbestemte landslaget
vi har i Norge, og Emilie har vært
med på alle tiltakene så langt. På
nyåret går 2002-årgangen over til
J16, og da venter flere nye utfordringer. Allerede i januar er det
landsdelssamling i Sarpsborg. Her
blir de aktuelle jentene vurdert, før
det igjen skal plukkes ut en tropp
til J16 landslaget.
- Jeg føler meg jo forholdsvis
trygg på å få være med til Sarpsborg, men jeg må naturligvis prestere bra her for å bli med videre.
Slik er det for alle, og det er bra
med konkurranse. Da skjerper vi
oss og blir bedre alle sammen, sier
Emilie.
Målet er naturligvis å spille seg
inn i landslagstroppen, og da ven-

Emilie (t.v.) håper på flere kamper i landslagstrøya. Her fra kampen mot Moldova.
ter åpent nordisk mesterskap på
Island, EM-kvalik og 8-nasjoners
turnering i Italia.
- Det hadde vært kjempeartig,
og jeg skal virkelig gjøre mitt aller
beste for å bli med. Jeg ser på det
som en ære å få representere Norge
på fotballbanen, og det er artig å
spille sammen med så mange flinke jenter, sier Emilie.
Videregående
Emilie går nå siste året på Rennebu Ungdomsskole, og innimellom treninger, samlinger og kamper prøver hun etter beste evne
å gjøre unna litt skolearbeid. På
samlinger er dessuten alle jentene
i samme situasjon, og her er det
presisert at de må ta ansvar for at
nødvendige skolebøker er med slik
at de kan forberede seg til prøver
og gjøre lekser.
- Vi skal jo snart i gang med
søknader til videregående skoler, så
det er greit at karakterene er noenlunde på stell. På skolen her synes
jeg de er veldig imøtekommende
og hjelpsomme, slik at jeg få vært
med på det som er viktig. Dessuten blir jeg flinkere når det gjelder

planlegging selv også, og det kommer jo til å bli enda viktigere etterhvert som jeg flytter på hybel for å
gå videregående, sier Emilie.
Hvilken skole som kommer
til å stå øverst på ønskelista er
hun foreløpig ikke helt sikker på.
Nylig var det hospitering på KVT
i Trondheim, noe som absolutt ga
mersmak. Litt nærmere jul er det
Strinda videregående skole som tar
imot hospiteringselever, og også
dette er et aktuelt valg for fotballtalentet.
- Det er vel Trondheim jeg har
sett for meg, og spesielt KVT som
er lettvint i forhold til at det ligger nærme Tiller og mange av dem
jeg spiller på lag med kommer til å
begynne her, sier Emilie.
Interesse fra Stabæk
Nylig dukket det også opp en
spennende henvendelse fra helt
uventet hold, nemlig finalemotstander i J16 NM, Stabæk. Etter
kampen sendte de e-post både
til Emilies foreldre, og til Emilies
nåværende trener i Tiller, Geir
Arne Kristiansen. Her kom det
tydelig fram at de hadde lagt posi-

tivt merke til jenta fra Rennebu,
og var interessert i å høre om hun
hadde konkrete planer for videre
skolegang og fotball. Stabæk har
jo som kjent eget fotballakademi,
og mange av spillerne velger også
NTG Bærum når de skal over i
videregående. For oss som så den
fjernsynssendte J16 finalen er
det slett ikke vanskelig å forstå at
enhver motstander kan ønske seg å
få Emilie med på laget, i stedet for
å spille mot henne. Selv legger hun
ikke så veldig stor vekt på denne
henvendelsen, men synes selvfølgelig det er artig at noen har lagt
merke til innsatsen.
- Vi må selvfølgelig diskutere
hva dette innebærer, og om det
kan være et reelt alternativ for meg.
Uansett har jeg god tid på å ta nye
steg som fotballspiller, og akkurat
nå er jeg veldig fornøyd med det
tilbudet jeg har i Tiller. Trivsel og
opplegg rundt hybel- og skolesituasjon vil nok veie tyngst når vi skal
søke videregående utpå nyåret,
avslutter Rennebus ferske norgesmester i fotball.
Av Mona Schjølset
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Vi ønsker alle våre k
under
og forretningsforbind
eler
en riktig god jul
og et godt nytt år!

Din elektriker i fjellregionen
Vi hjelper deg med alt innen
elektrotekniske installsjoner
i bolig, hytte og næring.
NB! Nytt telefonnummer: 72 42 80 10
installasjon@krk.no | krk.no
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Gavmilde dansere
Rennebyggen Danseklubb har lagt ned virksomheten og gitt bort alle pengene
til gode formål.

Topptrim
med rekorddeltagelse
I år var det 188 deltakere
som har levert inn sine
klippekort. Av disse er
det 48 under 13 år.

Gunnar Bruheim har i mange år
vært en ivrig topptrimmer.
To gavekort, hver på 1000
kroner ble trukket ut blant alle
som har klart kravet med antall
poeng. De heldige vinnere ble
Ola Oddvar Aas og Sigrid G.
Kvam.
Alle barn får hver sin topptrimpremie for 2017 som kan
hentes på Bygdasenteret.

Rennbyggen Danseklubb, eller
rett og slett Gammeldansen som
det heter på folkemunne, har lagt
ned sin virksomhet. Synkende
medlemstall og liten oppslutning
om aktiviteter er det som ligger
til grunn for avgjørelsen, men de
forhenværende styremedlemmene
henger slett ikke med hodet av den
grunn.
- Nei, dette har ligget i kortene
en stund. Folk er travle med så
mye annet, og dessuten har vi hatt
veldig mye artig sammen den tiden
vi holdt på. Nå gir vi bort det vi
har igjen av penger og andre ting,
og håper det kommer til nytte for
andre i bygda, sier avtroppende
leder Liv Lian Kosberg.
Møbler og dab-radioer
Samfunnshuset har vært fast
base for Danseklubben sine arrangement, og det var derfor et naturlig valg at det meste av gjenværende midler skulle brukes til noe her.
Det var derfor en svært overrasket
og glad kultursjef Astri Snildal som
kunne motta en sjekk på 27.395,63
kr. Pengene var øremerket møbler
i foajeen utenfor kultursalen, og
ifølge Snildal kommer dette svært
godt med.

Liv Lian Kosberg, Eli Bjørset og Wenche Teigen fra Rennbyggen Danseklubb overrekker Dab-radioer til sykehjemmet - her representert ved Annika Haugen og Aud
Kristen Vold.

Astri Snildal tar i mot pengegaven på vegne av Kultur og Fritid.
- Det har jo vært etterspurt å få
inn møbler her, og ettersom kommuneøkonomien ikke er den beste
for tiden er dette en kjærkommen
gave, sa Snildal.
Neste stopp for de gavmilde
danserne var sykehjemmet, hvor
de overleverte fem nye dab-radioer. Også ved en tidligere anledning har Danseklubben gitt bort to
radioer til sykehjemmet, og ettersom det kom fram at det var behov
for enda flere tok de likegodt en ny
runde.

- En del av dem som bor her
kan være sengeliggende i perioder,
og da er det greit med en radio på
rommet. Det er heller ikke alle som
har pårørende som ordner med
sånne ting, og dessuten kan det
være behov for radio i en del fellesareal, sa sykepleier Aud Kirsten
Vold og konstituert leder på sykehjemmet Annika Haugen, som tok
imot dab-radioene.

Topptrim 13 år og yngre
Stine G. Aftreth, Peder
Angell, Thea Asphaug, Julie
Gynnnild Bjerkset, Ragnhild N.
Bjerkås, Ovedie Bjørkli, Imre
Bjørkli, Anne Marie Drivstuen, Sigurd Drivstuen, Torild
Eggan, Linnea Grøtte Halland,
Malin Grøtte Halland, Sindre
Grøtte Halland, Mari Halland,
Kamilla M. Holiløkk, Sivert
Hårstad, Sverre Hårstad, Stine
Hårstad, Ida Jerpstad, Johannes
K. Kristiansen, Leah K. Kristiansen, Ivar Kvam, Sondre Kvam,
Sigrid G. Kvam, Iver Langseth,
Maria Fernanda Grøtte Nielsen, Ine Nordbø, June Nordbø,
Liv Cecilie Rise, Eileen Rokkonesløkk, Jenny Rønning,
Sigurd Rønning, Torunn Rønning, Erlend Uv, Margrethe Uv,
Ragnhild Uv, Torgeir Uv, Eirin
Dons Uv, Sigrun Dons Uv,
Oscar B. Uv, Jonas Uv Værnes,
Olav Uv Værnes, Lone Vaagen,
Guro Ytterhus, Nora Ytterhus,
Agnes Sognli-Aasen, Emil Krovoll Aas, Jonas Krovoll Aas.

Av Mona Schjølset
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TRØNDERENERGI
ER STOLT OPERATØR I
ORKLAVASSDRAGET

Foto: Berre.no

TrønderEnergi har vært stolt operatør av Kraftverkene i Orkla helt siden oppstarten i 1981.
Med de 5 kraftverkene i Orklavassdraget er TrønderEnergi operatør for totalt 18 vannkraftverk og 4 vindkraftverk.
Og vi jobber hver dag for å forvalte kraftverkene til det beste for samfunnet.
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Smakfulle salgsvarer

Som vanlig før jul inviterer
9. trinn til to salgsdager på
Frivilligsentralen, der de
viser fram og selger det
de har jobbet med i faget
entreprenørskap og elevbedrift.
Den
dagen
Rennebunytt
besøkte elevene var de i full sving
på skolekjøkkenet, og her ble det
produsert både pepperkaker, popcorn, risboller og sjokolade. Med
andre ord blir elevenes salgsdager
en lettvint anledning til å få gjort
unna litt julebakst.
Passer alle aldersgrupper
Bedriften Kaflapop består av
Hege Haugen, Sokrates Ingolfsson
Dragset, Jo Krogstad og Benjamin
Karlsen. Det velklingende bedriftsnavnet henspeiler på produktene
de lager, som er karameller, flatbrød og popcorn.
- Vi tror dette er noe som faller
i smak hos alle aldersgrupper. Kanskje kjøper ungene popcorn og de
voksne flatbrød. Karameller er vel
noe alle liker, sier Jo.
De fire gründerne er skjønt enige om at det har vært spennende å
jobbe med elevbedrift, men medgir at en del ting tar litt lenger tid
enn de hadde sett for seg.
- For eksempel forretningsplan
og budsjett, det tok litt tid. Selve
vareproduksjonen har gått veldig
greit, forteller ungdommene.

Benjamin Karlsen, Jo
Krogstad, Sokrates
Ingolfssen Dragset og
Hege Haugen i bedriften
Kaflapop.

Hermine Gaupset
Rogogjerd, Mali Nygård
og Sara Eggan i bedriften
SHMakfullt

Andrea Kosberg og Melissa Sletten Sahinen
i bedriften God Bakst. De tilbyr risboller og
tjukklefse av topp kvalitet.

SHMakfullt
Sara Eggan, Hermine Gaupset
Roggogjerd og Mali Nygård utgjør
trekløveret i bedriften SHMakfullt,
og som den observante leser sikkert har skjønt er det forbokstavene i navnet til jentene som danner
utgangspunkt for dette bedriftsnavnet.
De er i full gang med pepperkakebaking, noe de regner med blir
en suksess på salgsdagene før jul.
- Alle bør jo ha pepperkaker til
jul, så dette bør være lettsolgte produkter, fastslår Mali.
I tillegg har jentene lagd ripsgele og tyttebærgele, selvfølgelig
av bær de selv har plukket. Dette
er jo eksklusive varer, og her er det
ikke mulig å produsere mer før til
neste år.
I februar skal elevene delta på
entreprenørskapsmessen Ung Skaperlyst i Meldalshallen, og til den
dagen har jentene tenkt å utvide
produktspekteret ytterligere.
- De varene vi skal selge nå er
jo sesongbetont, så til messa skal vi
lage drops, karamellisert popcorn,
sjokoladekonfekt og hjemmelaget
tacokrydder, forteller Sara.
Av Mona Schjølset
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Ansetter folk og øker produksjonen:

Positivt år for Hofseth BioCare
Denne høsten har vært usedvanlig travel for de ansatte
ved Hofseth BioCare på Berkåk. I løpet av året har staben
økt fra sju til elleve personer, og kanskje blir det enda en
ansettelse på nyåret.

- Siden oktober har det vært
full rulle med nesten døgnkontinuerlig drift på anlegget. Det er
en veldig positiv utvikling, og ikke
minst er det artig å bidra til flere
arbeidsplasser i bygda, sier daglig
leder Oddvar Myrmo.
Opplæring
Sondre Smeplass Haugen
og Pål Elven Fjellstad er to av de
sist ankomne i arbeidsstokken på
HBC, og de trives kjempegodt på
sin nye arbeidsplass. Begge er lokale ungdommer, og de setter stor
pris på lettvint arbeidsvei og gode
kolleger.
- Det er veldig viktig med
arbeidsplasser i bygda, og jeg trives kjempegodt. Nå i starten er det
selvfølgelig mye å sette seg inn i,
men vi får god opplæring så rutinen kommer vel etter hvert, sier
Sondre.
Perioden med ansettelser av
nye folk har naturlig nok ført til
en del ekstra arbeid for de som
har vært her en stund. Opplæring, overtid, skiftarbeid og nye
rutiner har vært en del av hverdagen i høst, men Oddvar skryter av
måten de ansatte har taklet dette.
- Det har selvfølgelig vært noen
veldig travle perioder og forholdsvis mye overtid på den faste staben,
men de har brettet opp ermene og
hatt forståelse for at dette har vært
nødvendig, sier Oddvar.
Lokale varer og tjenester
HBC tørker avskjær fra laksefileteringsanlegg, og i all hovedsak
er det samme prosess og driftsutstyr som da Tine tørket myseproteiner ved anlegget. I perioden etter
at HBC tok over driften har det
vært både opp- og nedturer, og ved
et par anledninger har de også vært
nødt til å permittere noen av de
ansatte. Oppturen nå i høst skyldes i første rekke at en tredjepart
har kommet på banen, slik at det
nå tørkes fiskeavskjær for et anlegg
på Frøya. Denne produksjonen går
i all hovedsak til dyrefôr.
- Dette er gull verdt for oss,
da får vi utnyttet kapasiteten ved
anlegget her på best mulig måte.
Nå ser vi også hvilke ringvirk-

ninger dette får i form av lokale
arbeidsplasser og optimisme, sier
Oddvar.
Ifølge Oddvar får dette også
ringvirkninger for andre næringsdrivende i bygda, og både Kraftlaget, Bygdasenteret og Byggmakker
vil nok merke økt etterspørsel etter
varer og tjenester.
- Vi legger vekt på å bruke lokale leverandører der det er mulig,
enten det er renholdstjenester,
elektriske installasjoner eller andre
ting som er nødvendig for vedlikehold og drift, sier Myrmo.
Hektisk bransje
Ifølge Oddvar er laksenæringen
en hektisk bransje, og det merkes
også hos anlegget på Berkåk. Med
den økte produksjonen kommer
også leveranser av råvarer til nær
sagt alle døgnets tider.
- Sjåførene som kjører kan ringe
både før jeg har stått opp og etter
at jeg har lagt meg hvis de ikke får
svar akkurat da hos dem som er på
jobb. De har stramme tidsfrister å
overholde, og det må vi naturligvis
forholde oss til. Etter hvert som vi
får på plass nye rutiner i forhold
til logistikk, produksjon og vedlikehold, og alle ansatte har fått tilstrekkelig opplæring, vil nok dette
også falle mer på plass. Det kreves
en del omlegging når produksjonen tredobles i løpet av noen få
måneder, smiler Myrmo.
Bærekraft og utnyttelse av
naturressurser
Hofseth Biocare har som overordnet mål for all sin virksomhet
å tilby marine ingredienser og
produkter for humant konsum,
og selskapet er grunnlagt på kjerneverdiene bærekraft og optimal
utnyttelse av naturressurser. Alle
selskapets fabrikker er godkjent av
norske myndigheter til produksjon
av mat og næring.
- Disse retningslinjene medfører svært strenge rutiner også for
vårt anlegg, både i forhold til renhold og håndtering av råvarene,
forteller Oddvar.
Ifølge Oddvar og resten av
HBC gjengen på Berkåk, har de
ferdige produktene en mengde for-

Daglig leder Oddvar Myrmo og Sondre Smeplass Haugen
overvåker tørkeprosessen.
treffeligheter som er bra for både
det ene og andre.
- Dette er veldig rene produkter, og det er ikke tvil om at de
gjør godt enten man trener aktivt
eller rett og slett ønsker å holde seg
frisk, sier Oddvar.
Han får full støtte fra en av de
andre karene, som kan fortelle at
hans godt voksne far har spist sin
daglige dose av lakseproteintabletter gjennom et par år nå, og at han

ikke har vært syk siden han begynte med det.
- Uansett er dette noe av de
reneste naturproduktene som fins
på markedet, så det er i alle fall
helt sikkert at ingen tar skade av
en daglig dose, avslutter Oddvar
Myrmo, daglig leder hos Hofseth
BioCare Berkåk.
Av Mona Schjølset

Hofseth BioCare Berkåk AS

•
•
•
•
•
•
•
•

Etablert 01.01.13
Produserer proteinpulver av avskjær fra fiskefiletering
9 ansatte, hvorav 2 er nyansatt i 2017
Regner med å ansette 2 til innen utgangen av året
Produsert i snitt ca. 185 tonn pr. år siden oppstarten i 2013
Produsert ca. 470 tonn hittil i 2017
Forventet produksjon i 2018 ca 1.500 tonn
Ca. 95% av volumet selges i bulk (650 kg storsekk), for det meste
som ingredienser til både human ernæring og forproduksjon
• Selges både i USA, Europa og Asia
• Resterende selges direkte til kunder i form av pulver eller tabletter
i mindre forpakninger
• Link til egen nettbutikk via firmaets hjemmeside
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søker bermontør
På grunn av økende oppdragsmengde søker vi ny kollega med på laget.

Arbeidsoppgaver

Planlegging og leveranse av kundeinstallasjoner.
Kvalitetsoppfølging og dokumentasjon.
Kundesupport og rådgivende salg.
VI SØKER DEG SOM
Har interesse og erfaring i faget.
Er utadvendt, pålitelig og serviceinnstilt.
Har god evne til dialog og samarbeid.
Er grundig og liker å lære nye ting.

VI TILBYR:
En spennende og utviklende stilling.
Kurs og etterutdanningsmuligheter.
God lønn og godt arbeidsmiljø.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger.

..
..
.

VITNETT I DAG
BREDBÅNDSTJENESTER LOKALT OG REGIONALT

IT-DRIFT FOR BEDRIFTER
SERVICETJENESTER LOKALT OG REGIONALT
PRODUKTER FOR PROFFMARKEDET
SALGSOMSETNING CA 27 MILL I 2017

Arbeidssted: Oppdal og Rennebu

SØKNADSFRIST: 31.12.2017 - SØKNAD SENDES TIL POST@VITNETT.NO
Graving – Planering
Transport sommer/vinter
Betongarbeid – Snekkering
Vann/avløp
Uteplasser – Liftutleie

Vi utfører
Tømrer-/
snekkeroppdrag
Nybygg og
rehabilitering

J.O. Vognild

Johan Myklegard

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

7393 Rennebu – tlf 72 42 67 48 - mobil 907 93 870
johan.myklegard@live.no

Brentkledning
og material i spesialdimensjoner

re
ningskla
t
y
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n
n
I
på
hytter
gen!
Nersko
Se flere bilder på brentkledning.no

Sveinung Kosberg
Industriområdet Berkåk, 7391 Rennebu
Epost: kunde@rennebusag.no
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Tomter - Laft
Bindingsverk
Tlf 72 42 64 90 - www.lundhyttebygg.no

Kunngjøringer

Kunngjøringer

Tusen takk for gaver, blomster og hilsninger på min 70-årsdag.

A. Jerpstad

Kunngjøring - oppstart av planprosess for
kommunedelplan - trafikksikkerhet

Biblioteket
Nytt bibliotek har åpnet på Torget på Berkåk

Samme inngang som minibanken til Sparebank 1 SMN.
Velkommen innom!
Åpningstider:
Mandag
kl 09.30 - 17.00
Tirsdag
kl 09.30 - 14.00
Torsdag
kl 09.30 - 15.00 og 17.00 - 19.00
Vi holder stengt i romjula!

Kommunehuset er torsdag 21. desember
åpent 8-14

Formannskapet i Rennebu vedtok i møte 28.11.17
sak 86/17 oppstart av planprogram for kommunedelplan
for trafikksikkerhet.
Forslag til planprogram legges ut til høring og offentlig
ettersyn.
Plandokumentene kan sees i Rennebu kommunehus,
Servicetorget og på www.rennebu.kommune.no
Fristen for å komme med innspill er 17. januar 2018.
Innspill sendes til
Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu eller
postmottak@rennebu.kommune.no
- Rådmannen

Nyttårskonsert med Tellefsen
Det store trekkplasteret på
Gauldalens nyttårskonsert
blir Arve Tellefsen, som
opptrer sammen med
Henning Sommerro og
John Pål Inderberg.
Nyttårskonserten på Støren ble
første gang arrangert for fem år
siden, og kultursjef Arnfinn Solem
forteller at de i flere år har arbeidet
for å få Arve Tellefsen til konserten.
– Det var nære på i fjor, men
da laget vi avtale for 2018. Vi har
gledet oss veldig til å kunngjøre
nyheten, forteller Solem – som tror
dette er første gang Tellefsen opptrer i Midtre Gauldal.
Populær konsert
Nyttårskonserten har som vanlig et godt utvalg artister, og Solem
mener dette må være den perfekte
julegaven til de som ”har alt”. Konserten arrangeres 18. januar, og billettsalget er allerede i gang.
— Det holdes kun én forestilling, og billettene selger så godt
at det kan være risikabelt å satse
på billettkjøp ved inngangen, sier
Solem.
Spennende samarbeid
Trioen Arve Tellefsen, John Pål
Inderberg og Henning Sommerro
er kjent for å lage improvisasjoner
og godt humør, og de utfordrer
hverandre på stilarter. Samarbeidet

er ikke mer enn tre år gammelt,
men de opptrer i ny og ne på større
konserter. Tellefsen har ønsket å
utvide repertoaret sitt mot folkemusikk og jazz. Inderberg påstår at
han fjusker så godt han kan innen
klassisk, mens Sommerro behersker
det meste.
Arnfinn Solem kjenner Inderberg fra før, og det var den kontakten som førte til at de endelig fikk
Arve Tellefsen til kulturhuset på
Støren.
Lokale aktører
Jazzmazzørene skal også opptre

under konserten, og flere av musikerne der er gauldalinger. De har
opptrådt sammen i 20 år, og har
flere plateutgivelser bak seg.
– De som synes jazz er vanskelig må høre på Jazzmazzørene. Det
svinger skikkelig av rytmer og god
harmonikk, og det er veldig hørbar
musikk, sier Solem. Bandet beskriver musikken sin som «hot» svingende 20-talls jazz.
Cecilie Eide fra Kvål står for
den mer moderne poprocken under
konserten. Hun har presentert mye
nytt materiale det siste året, og blir
et spennende møte på konserten.

Arve Tellefsen, Henning Sommerro og
John Pål Inderberg spiller sammen i
Støren kulturhus.
Foto: Per Magne Midjo, Trønderavisa
Den 14 år gamle jenta Bjørg
Pas fra Elverum er et stort talent
på fiolin, og hun vant fiolinklassen
under Ungdommens musikkmesterskap i år. En av premiene var å
opptre på en større scene, og Støren kulturhus er definert som en
slik.
Av Dagfinn Vold
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Dette skjer i Rennebu!
07.12 Mottak av klær
Refshus skole
07.12 Sammen mot jul
Innset kirke
Røst og Rennebu mannskor
07.12 Normisjonsmøte Menigh.huset Berkåk
08.12 Sammen mot jul
Innset kirke
Røst og Rennebu mannskor
Herremsætra
10.12 Adventslystenning
Fredheim
10.12 Høymesse
10.12 Lysmesse
Rennebu kirke
11.12 Blåveisen kor og hobby
Bedehuset, Innset
Staure
14.12 Formiddagstreff
Helsesenteret
14.12 Hyggestund
m/kvinnegruppa
14.12 Bønnemøte
Hoelsmoen
15.12 Vi synger og spiller julen inn Rennebuhallen
21.12 Bønnemøte
Hoelsmoen
24.12 Julegudstjenester
Nerskogen
		
Innset
		
Berkåk
25.12 Høgtidsgudstjeneste
Rennebu kirke
26.12 Julegudstjeneste
Helsesenteret
27.12 Juletrefest
Misjonshuset
29.12 Barnejuletrefest
Hoelsmoen

16-18
19.30
20.00
19.30
12.00
11.00
20.00
17.30
11.00
12.00
20.00
19.30
20.00
12.00
14.30
16.00
11.00
11.00
19.30
11.00

4-6 Sport hver torsdag 17.30-18.30 i Rennebuhallen.
4-6 Sport hver torsdag 18.30-19.30 i Rennebuhallen.
Minigym på Voll skole hver torsdag kl 17-18.
For alle under skolealder.
Rennebu SoulChildren øver tirsdager i oddetallsuker
kl 17.30 i Menighetshuset
Seniordans hver tirsdag kl 14 i Kultursalen.
Styrketrening i Rennebuhallen hver tirsdag kl 16-17
Innebandy i Rennebuhallen hver tirsdag kl 19.30-20.30
Tabata i Rennebuhallen hver torsdag kl 19.30-20.30
Oldboys i Rennebuhallen hver torsdag kl 20.30-22
Oppspinn: se timeplan på oppspinn.net
Håndball: se treningstider på rennebu.com
Rennebu Husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21
i Sanitetshuset, Gml.kongevei 24 (i sokkelen).
Kafe Hyggen åpen hver lørdag kl 12-15
Gjeterhundtrening hver mandag kl 19.00
Oddetallsuker hos Magne Hyttebakk på Innset og
partallsuker hos Kjell Olav Hoel på Stamnan
Hørselshjelp? Ta kontakt med Bjørg Voll tlf 950 23 162
Trenger du skyss eller følge til et arrangement eller
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64

Gratis innrykk i kalenderen!

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

Siste Rennebunytt før jul
kommer torsdag 21. desember.
Frist for stoff er mandag 11. desember.

Annonser: mari@mediaprofil.no - Redaksjonelt: mona@mediaprofil.no / dagfinn@mediaprofil.no

God jul og godt nytt år
ønskes våre kunder og forbindelser

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