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Grindal Ysteri fikk tildelt Martnaqsprisen i 2016.
Nå er de klar for en ny martna!
Foto: Form til fjells. Les mer på side 3!
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Rennebumartnan
år at lokale lag og organisasjoner gjennom innsatsen under martnan får så gode inntekter at de resten av året kan konsentrere
seg mer om aktiviteten og mindre om loddbøker og kakelotterier. I løpet av disse årene har lokale lag og foreninger gjennom
egne tiltak og dugnadsinnsats fått inn ca. 14 millioner kroner.
Rennebumartnan 2017 står for døra og arrangeres i år for 32
gang. I løpet av disse årene har Rennebumartnan etablert seg
som Norges ledende salgsutstilling for husflid og håndverk. Til
sammen har martnan i disse årene hatt nærmere en halv million besøkende og omsatt for nærmere en halv milliard kroner.
Martnan bidrar i dag mer enn noe til å gjøre Rennebu-navnet
kjent og må i dag sies å være vår fremste merkevare. Siden
starten har martnan hatt en sterk utvikling og vekst, men dette
har ikke gått på bekostning av grunnideen om kvalitet og ekte
vare. I det mangfold av martnaslignende arrangement vi finner
over hele landet er det imponerende at ordet KVALITET er det
som mest brukes når Rennebumartnan beskrives. Ikke noe dårlig image å ha og som hele Rennebu kan være stolte av.
Tråante 2017
var navnet på den storstilte feiringa av 100-årsjubileet for samenes første landsmøte i Trondheim i 1917.
Hovedmarkeringa var i Trondheim i februar, men jubileet
blir markert på ulike vis gjennom hele året. I Rennebu har
vi sørsamisk bosetting og martnan er en god anledning til å
vise ekstra oppmerksomhet til samisk kunst og kultur. Det er
en egen utstilling av lokalt samisk tradisjonshåndverk, og på
søndag familiekonserten “Joik, ur og dame på lur” hvor den
kjente sørsamiske musikeren Frode Fjellheim og Hildegunn
Øiseth spiller.
Stor dugnadsinnsats
Over 30 lag og organisasjoner fra Rennebu og nabokommunene
deltar også i år med dugnadsinnsats. Det har vært slik i mange

Samlende
Så godt som hele Rennebu-samfunnet er involvert i forberedelser og gjennomføring av martnan. Utover de økonomiske
virkningene vil jeg trekke fram verdien i det at et helt lokalsamfunn er sammen om et så flott arrangement. Det virker samlende
og identitetsskapende, og Rennebumartnans gode navn og
omdømme er noe vi er stolte av. Det er i brei betydning et kulturarrangement som involverer på tvers av generasjonene.
Kulturarena for barn og ungdom
Martnan har i samarbeid med kulturskolen i mange år trukket
fram lokale ungdommer og gitt de mulighet til å presentere sine
imponerende ferdigheter, det være seg i musikk, dans, sang eller
andre kulturelle uttrykk. For barn og ungdom er det selvsagt
artig at de på denne måten får vist fram sine ferdigheter for et
større publikum. Vi ser også at noen ungdommer har talent og
ferdigheter utenom det vanlige og også i sommer har vi sett og
hørt mange Rennebu-ungdommer i ”alle kanaler”; konserter,
festivaler og spel.
Jeg ønsker alle utstillere, besøkende, arrangører og dugnadsfolk
lykke til med martnan 2017 og håper at vi alle får trivelige
martnasdager.
Birger Hellan
rådmann
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Gleder seg til
storinnrykk

Kulturbeite på
Håggåsetra

Ifølge martnassjef Kenneth Teigen er det meste i rute til
årets Rennebumartna, og selv gleder han seg til tre hektiske
dager med besøk fra hele landet.

Cubastolen ble en populært utstiller i under fjorårets martna.
- Det kommer 150 utstillere, fra Alta i
nord til Kristiansand i sør. Sammen med
martnaskomiteen og den fantastiske dugnadsgjengen vår er jeg sikker på at de
kommer til å gi publikum en uforglemmelig opplevelse, fastslår Teigen.
Spesialutstillinger
Under årets Rennebumartna blir det to
spennende spesialutstillinger, noe martnassjefen tror vil falle i smak hos publikum. Det ene er en design- og interiørutstilling hvor en del lokale firma bidrar
med interiør og produkt. Den andre er en
samisk utstilling, som er med å markere
hundreårsjubileet for det første samiske
landsmøtet.
- I Rennebu har vi jo samisk bosetting,
så vi er spesielt glade for at vi har fått til
dette. Familien Renander, med Maja Britt
i spissen, har stått for organisering av
denne utstillingen, og det skal virkelig bli
spennende å se, sier Teigen.
Begge utstillingene blir å finne i skolens lokaler, inngang mot utescenen og
skolegården.
Små endringer på uteområdet
En annen endring under årets martna,
blir at skoleplassen vil være forbeholdt

matsalg. Det vil med andre ord ikke bli
ordinære utstillere her.
- Det blir mer oversiktlig og lettere å
finne fram, påpeker Teigen.
Likedan er aktivitetene for barn flyttet fra området foran biblioteket til området bak utescenen. I fjor var det en smule
kummerlige forhold for dem dugnadsgjengen som skulle smøre baguetter og
steke vafler, så disse har i år blitt flyttet
inn på skolekjøkkenet. Ellers vil veldig
mye bli som tidligere år, og martnassjefen
håper naturligvis på mye folk, godt martnasvær og ikke minst handel.
- Det viktigste for utstillerne er jo
naturlig nok å få solgt produktene sine, så
jeg håper jo publikum støtter opp på den
måten også, sier Teigen.
Når det gjelder markedsføring har han
også en liten oppfordring til publikum:
- Ta gjerne bilder og del på sosiale
medier. Vi ser at dette er en stadig viktigere kanal for å få oppmerksomhet rundt
arrangementet og nå ut til nye kundegrupper, så her kan dere alle bidra, oppfordrer
martnassjef Kenneth Teigen, før han tar
fatt på årets travleste helg.
Tekst: Mona Schjølset

Også i år arrangeres det
Kulturbeite på Håggåsetra,
og denne gangen er det
kunstnerparet Runi Langum
og Hans Martin Øien som
gjester den idylliske setra i
Gisnadalen.

- Det blir en spennende temautstilling
som har fått navnet ”Bevegelse – vind,
lyd og lys i naturen”, og jeg tar sjansen
på å love publikum en flott opplevelse,
sier Unni Larsen, som eier og driver
Håggåsetra sammen med mannen Børge
Dahle.
Litografi, tegninger og skulpturer
Billedkunstner Runi Langum er utdannet ved kunstakademiet i Trondheim,
og studerte videre ved Ecole Nationale
Superieure des Beaux Arts i Paris, med
spesialfelt tegning. Hun regnes i dag som
en av Norges fremste tegnere, og menneske, natur og øyeblikk er stikkord som
beskriver hennes verk.
Hans Martin Øien er utdannet ved
kunstakademiet i Trondheim, kunstskolen
i Rogaland og Wimbledon School of Art
i London. Han har spesialisert seg innen
skulpturer, og er kjent for sine mange
installasjoner og utsmykkinger.
- Begge disse to er svært anerkjente kunstnere innen sine felt, og vi gleder oss til å presentere dem under årets
Kulturbeite, sier Unni Larsen.
Temautstillingen ”Bevegelse – vind, lyd
og lys i naturen” åpnes lørdag 12. august
kl. 12.00
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Gratis
hørselstest

Bli en aktivitetsvenn!
Rennebu kommune har inngått en avtale med nasjonalforeningen for folkehelsen om å etablere ordningen
aktivitetsvenn i kommunen.

Både lørdag og søndag under
Rennebumartnan vil Hørselshemmedes
Landsforbund Oppdal og Rennebu ha
stand på Torget. Her vil det bli anledning
til å ta en gratis hørselstest, samt få nyttig informasjon om virksomheten for dem
som er interessert i det.
- Audiograf Jorid Løkken vil være tilstede og bistå med hørselstester. Dessuten
synes vi det er artig å bruke martnashelga
til å informere om aktiviteten i lokallaget
vårt, sier Bjørg Bakken.

- Dette er et tilbud som retter seg
mot demente, og enkelt fortalt trenger
man bare å gjøre noe man liker sammen
med en som har demens, sier Eli Grøtte,
daglig leder ved dagsenteret i Rennebu
Helsesenter.
Kurs
Ifølge Grøtte er det opp til hver enkelt
hvor mye tid man vil bruke som aktivitetsvenn, men det bør absolutt være en
overkommelig oppgave for de aller fleste.
- Vi kommer til å avholde et kurs som
går over to kvelder i slutten av denne
måneden, der interesserte kan få en kort
gjennomgang på hva rollen som aktivitetsvenn innebærer, forteller Grøtte.
Hun presiserer samtidig at man ikke
forplikter seg til noe som helst selv om
man deltar på disse kveldene.
- Kurset er gratis, og her kan man

”Teleslyngegeriljaen”
Et av prosjektene foreningen holder på
med er å sjekke tingenes tilstand når det
gjelder teleslynge og andre hjelpemidler i
offentlige bygninger.
- Vi kaller oss Teleslyngegeriljaen, og
vår hovedagenda er å kartlegge offentlige
bygg. Hvis noen har innspill, spørsmål
eller ønsker informasjon er de hjertelig
velkommen til å besøke oss på Torget
under
Rennebumartnan,
oppfordrer
Bakken.

ENKELT FOR DEG
BRA FOR BILEN

møte opp hvis man har lyst til å høre litt
mer, sier Grøtte.
Gode erfaringer
Ordningen med aktivitetsvenn er
utprøvd flere steder rundt om i landet, og
det ser ut til at dette er noe som har en
positiv effekt for demente.
- På Oppdal har de jobbet godt med
dette en stund, og ordningen fungerer
veldig bra. Nå gleder vi oss til å komme
i gang her i Rennebu også, og alle interesserte må bare møte opp på kurs eller ta
kontakt for nærmere informasjon, oppfordrer Grøtte.
Av Mona Schjølset

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

BERKÅK BIL
AC-Service

Hjulstillingskontroll
Er
bilen din
Service alle bilmerker
Flush og skifte av all automatgearolje
ferieklar?
Dekk og avbalanseringsmaskin
Hydralikkslangeverksted
Bestill
time så hjelper vi deg
Periodisk kjøretøykontroll opp til 7.500 kg

Be om å få vå
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BERKÅK BILSKADE

kjøkkenkatalo

g

Karosseriverksted
Lakkverksted
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

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

Å i Meldal - 7336 MELDAL
tlf 72 49 58 00 - post@fossline.no
BERKÅK BILSKADE
BERKÅK BIL
BERKÅK BILSKADE
BERKÅK BIL
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 977 78 963
berkaakbilskade@outlook.com
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Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 72 42 75 90
berbil@loqal.no

Åpningstider: man-fre 8-16 – tors 8-19

for hele huset

Landsskytterstevnet i Førde
Det var 17 skyttere fra Rennebu som deltok på årets
Landsskytterstevne som ble arrangert fredag 27. juli til
fredag 4. august.
Mye god skyting og ikke minst trivelig samvær har preget uka, og en kveld
samlet Rennebu skytterlag nærmere 40
rennbygger til pizzafest.
Håvard Rønning
- en mesterskapsskytter
Håvard la allerede på landsskytterstevnets første dag et meget godt grunnlag på sin innledende feltrunde der han
skjøt alle sine 30 skudd i feltfigurene og
fikk dermed best mulig utgangspunkt til
feltfinalen fredag. Totalt var det 37 skyttere som hadde fullt hus, 30 treff på sin
innledende skyting og i finalelaget inntok
Håvard inn på skive 34. Håvard gjorde en
bra figur også i finalen og stoppet til slutt
på 39 treff, kun ett treff fra mesterskapsmedalje! Håvard presterte meget bra på
årets Landsskytterstevne!
4 i NM Feltfinale fra Rennebu
I tillegg til Håvard var også, Mona
Isene, Mikkel Voll Stokkli og Anita Jære
kvalifisert til feltfinalen. Mona skjøt best
av rennbyggene og sikret seg en ny stjerne.
Anita Jære hadde skive 6 på
Prinsesselaget
De beste seniorene startet sin innledende skyting onsdag, og allerede i første lag var Mona Isene i aksjon. Mona
sikret seg finaleplass med 242 poeng. I
andre lag var det Mikkel Voll Stokkli og
Anita Jære sin tur. Mikkel endte med 241
og finaleplass og Anita skjøt 244. Otte
Hårstad var også på standplass onsdag og
han stoppet på 241 - ett poeng bak Mona
(Otte sin kommentar) Tirsdag skjøt Turid
Hammerbeck sin innledende skyting, og
også hun presterte 241 og det for første
gang som mamma.
Finaler
Lars Jr. Halland som med 247 på bane
ogLars Jr. Halland, som med 247 på bane
og 30 på felten, kom til to finaler under
årets Landsskytterstevne. Lars Jr. Halland
presterte en fantastisk banefinale med 100
og 9 innertiere som sikret Lars en sterk
29. plass av 336 deltakere i klasse Junior.
Maren Flå Sundset fikk finaleplass i Felt
klasse Rekrutt med 29 treff. Maren impo-

Viser Rennebubjelken
I år blir det et nytt og
spennende tilbud for de som
liker lyden av motorer og
lukten av bensin og diesel på
industriområdet på Berkåk
under martnan.

Håvard Rønning presterte meget bra på
årets Landskytterstevne.
nerer nok en gang og med 40/8 i feltfinalen ble det en sterk 34. plass av 300 deltakere i klasse Rekrutt. Videre skjøt Bjørn
Trøite og Trond Jære finale på bane i klasse veteran 55 med henholdsvis 245 p. og
243 p. Bjørn fikk også med sine 27 treff
skyte finale også i den øvelsen.
Seniorene fra Rennebu leverte sterke
resultater på banefinalene torsdag. Anita,
som skjøt på prinsesselaget, stoppet på
343 og en 14. plass av kvinnene. Også
Mona 341, Otte 341 og Mikkel 341 sikret
seg nok en stjerne. Otte og Mikkel skjøt
begge 100 på sine finaleomganger.
Samlagsskyting
Lars Jr. Halland deltok på samlagsskyting for ungdommer og laget endte til slutt
opp med en 35. plass. Lars hadde kun to
niere og endte opp med 98 poeng på sin
etappe.
Seniorene og veteranene skjøt samlagsskyting tirsdag og seniorene fikk en
meget sterk 6. plass, kun tre innertiere fra
pallplass! På laget skjøt Otte Hårstad (97),
Peder Bakken, Singsås (94), Mona Isene
(100) og Anita Jære (98).
Veteranene gjorde det enda bedre
og sikret seg fjerdeplassen under årets
Landsskytterstevne. På veteranlaget deltok Bjørn Trøite fra Rennebu som skjøt
feilfritt, 100 poeng!
Prestasjonene til senior- og veteranlaget er meget bra, og i alle fall i nyere tid
har Gauldal ikke hatt bedre plasseringer på
samlagsskytinger på Landsskytterstevner.
Av Trond Jære

På industriområdet kan du se de
fantastiske egenskapene og styrken
Rennebu-Bjelken har.
Det er bedriftene RennebuSmia,
Rennebu-Bjelken og Bulia Hest som har
gått sammen og invitert andre aktører
og utstillere til et eget arrangement på
området. RennebuSmia vil demonstrere
smiing, mens Rennebu-Bjelken vil vise
styrken til den nye bjelken de har utviklet.
Bulia Hest tilbyr transport med prærievogn.
— Dette skal være show, så her blir
det mye å glede seg til, forteller de tre initiativtakerne Ivar Fjellstad, Torleif Bøe og
Paul Paulsen.
Utenom disse tre bedriftene blir det
både motordur, diesellukt, jernblestring
og gamle maskiner, traktorer og motorsager å se. Èn av attraktsjonene blir traktorpulling med veterantraktorer.
Flisfyring, ATV og verktøy
De som er interessert i flisfyringsanlegg kan studere Hardgasners anlegg, og
Storlismia/Motorhuset kommer med blant
annet ATV. Ellers blir både IDG-tools,
lokale entreprenører og byggefirma representert på området.
Av Dagfinn Vold
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Stort potensiale i den innmarksnære utmarka!
67% av alle melkeprodusenter i
Rennebu har setra som en viktig
ressurs for beite- og fôrsanking
i sommerhalvåret. Tilsvarende er
setereiendommene en viktig ressurs
også for sauenæringa. Til tross for
dette ser vi at redusert beiting gjør
at trær og busker tar tilbake areal
som tidligere ble skjøtta av husdyr
og menneske.
Gjengroing fører til at det som før var
lysåpne beiteskoger, artsrike beitevoller
eller åpen hei- eller engvegetasjon får en
tett, ung skog. Tette tresjikt fører igjen til
at mindre lys og varme når undervegetasjonen. Dette gir sterkt redusert planteproduksjon. Tett tresjikt gjør også beitemarka vanskelig tilgjengelig for beitedyr.
Hva er et godt utmarksbeite?
Frodige beiteareal er i naturlig tilstand dominert av høge urter og bregner.
De vanligste urtene i slik frodig mark er
skogstorkenebb, tyrihjelm og turt. Disse
urtene tåler dårlig beiting og dyretråkk, og
ved aktiv bruk av denne marka vil grasartene ta over. Engkvein er ofte dominerende grasart på denne marka, og er en av
de mest næringsrike grasartene vi har i
utmarksbeitene våre.
Den middelsrike utmarka består i
naturlig tilstand av frodig blåbærskog.
Denne marka har også et potensiale ved
rydding og beiting. Under blåbærlyngen
finner vi engkvein. Med enkle tiltak kan
vi øke beitepotensialet også i denne marka.
Fjellbonden i Rennebu =
det grønne skiftet
Rennebubonden høster i dag en stor
del av fôret fra utmarka. Beitedyr slippes
i utmark rett fra fjøset uten å måtte transportere de langt.
Det å hente fôret fra utmarka er lønnsomt og helt nødvendig skal vi klare å øke
matproduksjon med 20 %. Det å utnytte
utmarka gjør at en også henter ut en merverdi fra mat produsert i ren og vakker
natur med god dyrevelferd. Sauen som
kulturlandskapspleier produserer også fellesgoder til reiseliv, biologisk mangfold
og opplevelse av det flotte kulturlandskapet.
Beitenæringa er avhengig av
tilgang til store areal
Beitedyrene er den viktigste redskapen
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Stig Kristiansen har ryddet gjenvokste arealer for igjen å få med lysåpne hagemark.
Dette har gitt både ved og godt beite.

for å skjøtte kulturlandskapet. Den innmarksnære utmarka er særlig viktig fordi
en kan avlaste innmarka til produksjon
av vinterfôr. I Rennebu ligger ofte beitelandskapet i lisidene ovenfor dyrkamarka.
Yngve Rekdal er seniorrådgiver i NIBIO,
avdeling for ”Skog- og Landskap”, og er
blant våre fremste fagpersoner på kartlegging av norske utmarksarealer. På en fagdag i juni i Rennebu hevder han at «både
Rennebu og Oppdal er velsignet med
næringsrike bergarter og frodige lisider.
De naturgitte forholdene for landets beste
beitearealer ligger i fanget på dere».
Yngve Rekdal opplyser at vi kan
doble fôruttaket fra utmarka. For å få til
dette må det utvikles et driftsopplegg som
hensyntar de totale ressursene på gården
både med innmark og utmark.
Selv om det er mange beitedyr i utmarka i Rennebu er det for lite beitetrykk. En
ser at mange områder gror igjen.
Kanskje er det på tide å tenke nytt.
Kan det være mer effektiv beitebruk å
konsentrere/styre beitebruken? Er det
mulig å få til et mer rasjonelt gjerdehold
(sperregjerde, nye gjerdetyper)? Hvordan
er det lurt å kultivere utmarka/beitemarka? Burde jeg samarbeide med naboen for
å få til økt beitekvalitet?

Kultivering av den innmarksnære
utmarka
Kultivering av den innmarksnære
utmarka kan være et viktig tiltak for noen
bønder for å øke arealgrunnlaget uten at
det legges ned store kostnader til nydyrking. I tillegg kan dette fôret høstes av
beitedyrene selv. Slik kultivering kan
også spare deler av dyrkajorda. En ser i
dag at mange beitedyr i stor grad går på
dyrkajord både vår og høst og dermed
reduseres grasavlingene.
På markdagen på Nerskogen så vi
at utmarksarealet var svært frodig med
dominans av en del høge urter. Slik mark
kan omgjøres til godt beite ved å rydde

tre- og busksjikt samt sette inn godt beitetrykk. Tenk tynning av bjørkeskogen
i stedet for å ta ut alle. Det er viktig at
man setter igjen en god del mortre slik
at en hindrer oppslag av nye skudd. Hard
beiting helst med storfe og gjerne sau
vil etter noen år gi en fin gressbotn. Det
er viktig med storfe på slike områder da
de har størst tråkkeffekt på høge urter.
Beiting med både sau og storfe gir bedre
beiteutnytting, bedre kultivering og gi et
mindre smittepress fra innvollssnyltere.
Har du planer om skjøtsel?
Har du planer om å sette i gang med
skjøtsel, da kan det være lurt å høre med
andre /sjekke ut hva som er det rette tiltaket. Det er viktig at en ser på egenskapene
på området før en setter inn tiltak. Yngve
Rekdal er av den oppfatning at en kan få
ei dobling av avlinga ved gjødsling på de
gode beitene. Er det mulig?
Mange grunneiere har registrert naturbeitemark, slåttemark eller hagemark
på eiendommen sin. Er det mulig for
Rennebubonden å kunne produsere både
biologisk mangfold samtidig som en skal
øke matproduksjon?
Er det noen som ønsker å sette i
gang med kultiveringstiltak på den innmarksnære utmarka eller på områder som
er igjengrodd, så er det muligheter for å
søke om SMIL-midler til rydding, tynning og inngjerding. Hvis det er noen som
ønsker å få utarbeidet en praktisk skjøtselsplan for områder med spesielle kvaliteter så er det mulig å søke SMIL-midler
til dette også.
Ta gjerne kontakt for en prat på tema
kulturlandskap og muligheter for igangsetting av ulike tiltak og søknad om midler.
Evy Ann Ulfsnes, Rennebu kommune
Ragnhild Borchsenius, Norsk
Landbruksrådgiving Trøndelag SA

Jønnblestring og tjurrumile på
Industriområdet under martnan

På industriområdet ved
Rennebusmia blir det
også liv og røre under
Rennebumartnan. Da skal
den gamle kunsten med
jønnblestring vises fram for
publikum, og det er termokjemiker Tore Haug-Warberg
fra NTNU som skal gjøre et
forsøk på å lage jern av
myrmalm.
Lengst nord på industriområdet skal
det også brennes ei tjurrumile etter tradisjonelt mønster, og dette prosjektet er det
Ottar Ryen som står i spissen for.
Godt håndverk
Jønnblestring har hatt to storhetstider
i Trøndelag. Den første varte fra omkring
år null og fram mot år fem hundre, mens
den andre perioden var på høyden i og
etter vikingtida. I Rennebu er det i løpet

Tjurrubrenning på Nordskogen ca 1907.
Anders Ilbro med ”skjøva”, Nils Illøkken med torva og Erik Ilbro med kaffekjelden
bak. Gutten ved treet er ukjent. Foto er trulig Ole A. Halland.
av de siste 25 årene blitt registrert over 70
blesterplasser, likt fordelt på de to periodene. Ottar Ryen jobber med kulturminner i kommunen, og han kan fortelle at
sikre dateringer er rundt år 100-200 og på
1100-tallet.
- Et interessant poeng er at vi med all
vår moderne viten ikke er i stand til å produsere jern av samme overbevisende kvalitet som de gjorde for 1-2000 år siden.
Det var godt håndverk de drev med på
den tiden, fastslår Ryen.
Tjurrubrenning
Det er allment kjent at det i eldre tid
var mye tjurrubrenning rundt omkring i
Rennebu. Synlige tegn på dette er alle de
små, runde hullene man kan se i myrlendt
terreng, ofte med en liten vannpytt. Det er
også funnet kraftige halvklovninger under
graving eller dyrking i fuktig terreng.

Rennbyggen ble på 1800-tallet omtalt
som spesialister på området.
I tillegg til jønnblestring og tjurrubrenning blir det også aktiviteter av litt
mer moderne karakter på industriområdet
denne helga. Traktorpulling med veterantraktor, verktøy, maskiner og motorer
av ymse slag. Flisfyringsanlegg, ATV og
lokale entreprenører og byggfirma blir
også representert på området.
- Vi har også tenkt å skape trivelig kveldsstemning både fredagskvelden
og lørdagskvelden, da blir det både litt
underholdning og servering for publikum
her. Alt i alt ser vi for oss ei trivelig og
aktiv helg på området her, avslutter Ottar
Ryen.
Tekst: Mona Schjølset
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STORTINGS- OG
SAMETINGSVALGET 2017
Står du i manntallet?
Norske statsborgere som fyller 18 år innen utgangen av
valgåret har stemmerett ved stortingsvalg. For å utøve
stemmeretten må du være innført i et manntall. Du skal
være innført i manntallet i den kommunen du er
folkeregisterført pr 30. juni i valgåret.
Den som mener at en selv eller noen andre uriktig er
innført eller utelatt fra manntallet i kommunen kan kreve
at valgstyret retter feilen. Kravene må være skriftlig og
begrunnet. Eventuelle feil blir rette så langt det lar seg
gjøre fram mot valgdagen. Manntallet legges ut til offentlig ettersyn fra og med 20 juli og fram til og med valgdagen 11. september på Servicetorget, Kommunehuset,
Berkåk.
Krav om retting sendes til Valgstyret i Rennebu,
Myrveien 1, 7391 Rennebu, eller
postmottak@rennebu.kommune.no
Står du i samemanntallet?
For å stemme ved sametingsvalget må du være innført
i Sametingets valgmanntall. Fristen for å registrere seg
i samemanntallet for å stemme ved Sametingsvalget i
2017 er 30. juni. Du kan registrere her:
www.sametinget.no/innmelding

Forhåndsstemme?
Ønsker du å forhåndsstemme kan du gjøre det fra
10. august - 8. september, Servicetorget, kommunehuset
Berkåk er stemmemottak for forhåndsstemmegivningen.
Åpningstiden for forhåndsstemmegivning
10. august - 8. september
Mandag - fredag
kl 08.00 - 15.30
Lørdag 2. september
kl 10.00 - 12.00
Torsdag 7. september
kl 08.00 - 18.00
Forhåndsstemmegivning ved Rennebu Helsesenter
Onsdag 6. september
kl 10.00 - 12.00
Ambulerende stemmegivning
Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan
avgi stemme ved forhåndsstemmested eller valglokale
kan etter søknad avgi stemme der du oppholder deg.
Ambulerende stemmegivning avholdes torsdag 7. sept.
Søknadsfrist 6. september. Søknad sendes postmottak@
rennebu.kommune.no eller telefon 72 42 81 00.
Mer informasjon om stortings- og sametingsvalget finner
du på www.valg.no og www.samediggi.no
NB! TA MED VALGKORT OG LEGITIMASJON
Valgstyret

Her kan du stemme valgdagen 11. september:
Innset skole
Markastuggu, Nerskogen Landhandel
Voll skole
Kommunehuset, Berkåk

kl 15 00 – 20 00
kl 15 00 – 20 00
kl 10 00 – 20 00
kl 10 00 – 20 00

Kommunehuset, Berkåk er i tillegg åpent for stemmegivning søndag 10. september kl 16 00 – 20 00.
Det er innført elektronisk avkryssing i manntallet, slik at du kan stemme i et av de fire valglokalene
innenfor kommunen du selv ønsker.
Ta med legitimasjon og gjerne valgkortet som du har fått tilsendt.
Valgstyret
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KUNNGJØRINGER
Saudag i fjellet

Lørdag 19 august fra kl 13.00. er det saudag i fjellet,
på Skjervsetra hos Kristin og Magnar Skjerve.
Skilta fra Rv 700 ved Skjerve.
Sosialt samvær, natursti og mat og kaffe.
Velkommen til en trivelig dag på Skjervsetra,
og ta gjerne med no å sitte på!

Aktivitetsvenn

KUNNGJØRINGER
Hjertelig takk

for all omtanke, hjelp og støtte i den
vonde tiden under vår umistelige Kirsti Eggans sykdom og
bortgang.
Spesielt takk til Hjemmesykepleien og til pleiere og
omsorgspersonale ved helsesenteret. Takk også for blomster,
hilsener og pengegaver til kreftsaken.
Jarle Eggan med familie

Salg leiligheter

Velkommen til aktivitetsvennkurs i Rennebu Kommune.
Torsdag 24. aug og torsdag 31. aug kl. 18-21.
Kurset blir på frivilligsentralen.

Det er under oppføring 12 leiligheter i Løkkjveien på
Berkåk. Det tas sikte på å selge 6 av leilighetene –
3 leiligheter sommeren 2017 og 3 leiligheter i løpet av
1. kvartal 2018.
Prisen varierer fra kr 1.909.000,- for en toroms leilighet til
kr 2.787.000 for en fireroms leilighet.

• Rollen som aktivitetsvenn
• Demens og kommunikasjon
• Foredrag, film og gruppearbeid

Prospekt kan fås utlevert ved kommunens servicekontor.
Prospektet er lagt ut på kommunens nettside:
www.rennebu.kommune.no

Kurset er gratis og du forplikter deg ikke til å bli
aktivitetsvenn fordi om du tar kurset.
Enkel servering.
For Informasjon og påmelding ta kontakt med Eli Grøtte:
906 35 411 innen 20. august.
Du kan også kontakte frivilligsentralen fra 7. august.

Den som ønsker å kjøpe leilighet i byggetrinn 1 må sende
en skriftlig søknad til Rennebu kommune, 7391 Rennebu,
innen den 21. august 2017. Det må framgå av søknaden
hvilken leilighetstype som ønskes kjøpt.
Det benyttes loddtrekning dersom det er flere interessenter
til samme leilighet. Kjøper må dokumentere fullfinansiering før det inngås kjøpeavtale.

«Å være aktivitetsvenn er enkelt. Du trenger bare å
gjøre noe du liker sammen med en som har demens»

Kunngjøring sluttbehandling - 2015004 - 31/3
Detaljreguleringsplan Myrslettet 2.0 med VA-plan
Kommunestyret godkjente i møte 15.12.2016 sak 66/16,
detaljreguleringsplan Myrslettet 2.0 i medhold av
plan- og bygningslovens § 12-12.
I kommunestyremøte 23.03.2017 sak 7/17 ble VA-plan
for detaljreguleringsplan Myrslettet 2.0 godkjent.
Plandokumentene kan ses på www.rennebu.kommune.
no og i Rennebu kommunehus.
Eventuell klage må sendes skriftlig innen 04.09.2017 til
postmottak@rennebu.kommune.no eller til
Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu.
Krav om erstatning for tap i forbindelse med reguleringsplanen framsettes for Rennebu kommune innen 3 år fra
denne kunngjøring.
Rådmannen

Gruppebehandling i basseng
ved Oppdal Kulturhus

Oppstart: 28. august 2017

Nye deltagere trenger henvisning fra lege.
Ved spørsmål kontakt kommunefysioterapeut
Kari Tronsgård, tlf 913 81 511

Helsefagarbeider 33% fast

Beskrivelse av arbeidssted
Arbeidssted p.t Joveien, heldøgns omsorgsbolig for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Turnus med arbeid
hver 2. helg.
Hovedarbeidsområder
• Tilrettelegging og oppfølging av praktiske gjøremål og
aktiviteter
• Målrettet miljøarbeid
• Daglig bistand og omsorg til mennesker med nedsatte
funksjonsevner
Ønskede kvalifikasjoner
• Fagbrev som offentlig godkjent helsefagarbeider med
norsk autorisasjon
• Beherske norsk skriftlig og muntlig
• Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere,
pasienter, pårørende og øvrige samarbeidspartnere
• Erfaring med målrettet miljøarbeid
Kontaktperson
Hanne Kristin Rise, Leder tjenesten for funksjonshemmede,
tlf 72 40 25 10, hanne.rise@rennebu.kommune.no
Se fullstendig utlysning på www.rennebu.kommune.no
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Vi utfører

Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen
Ulsberg, 7398 Rennebu
mob 948 56 836
Ny epost: malervanmalsen@hotmail.com

Totalleverandør innen

elektroinstallasjon
• 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

Trenger du elektriker?
Ta kontakt med oss!

Oddvar 905 78 439
Kontor tlf 72 43 11 02

www.riseelektro.no – post@riseelektro.no

DIN ELEKTRIKER
I FJELLREGIONEN
Vi hjelper deg med alt innen
elektrotekniske installasjoner!

72 42 80 00
installasjon@krk.no | krk.no

10 Rennebunytt

Tømrer-/
snekkeroppdrag
Nybygg og
rehabilitering

Johan Myklegard
7393 Rennebu, tlf 72 42 67 48 - mobil 907 93 870
johan.myklegard@live.no
. aug:

Fredag 11. og lørdag 12
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Jubileumspris hver uk
re
kr 20,- på en spesiell va
Rennebu Nedre Handel, Voll,
7393 Rennebu, tlf 72 42 65 50
Følg oss på FACEBOOK, Joker Rennebu

Dette skjer i Rennebu!
11.08.
11.08.
12.08.
12.08
12.08.
12.08.
13.08.

Rennebumartnan		 11-19
Bygdapøbben
21.00
Rennebumartnan		 10-18
Åpen Innset kirke		12-16
Åpning kunstutstilling
Håggåsetra 12.00
Bygdapøbben		21.00
Rennebumartnan		 10-17

Kunstutstilling Håggåsetra
Salgsutstilling 12.-27. august.
Åpent onsd-fred 16-20 / Lørd-sønd 12-18
Gammelbua på Voll er åpen alle dager i perioden
26. juni - 20. august kl 9-16, søn kl 10-17
Kaffesalg i Jutulstuggu hver lørdag kl 11-15

Svartdalsseta har åpent lørdager kl 11-16
Gjeterhundtrening oppi Kjønndolpa hos Sissel K. Ulvin
mandager kl 19 i sommer.
Hørselshjelp på frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12.
Se også www.opplevrennebu.no

Gratis innrykk i kalenderen!
send epost til mari@mediaprofil.no
eller ring 72 42 76 66

Følg med på hva som skjer i Rennebu på rennebu.com

En trygg skolevei

A13_0493/07.17

Snart er det skolestart for mange barn. Mange
av de små håpefulle er ikke vant til å være ute
i trafikken. Ved å holde fartsgrensene og kjøre
hensynsfullt, kan du som bilist hjelpe barna trygt
frem til skolen, og hjem igjen.

Kom innom kontoret vårt i Rennebu eller Oppdal,
ring oss på 72 40 49 90 for en forsikringsprat eller
besøk oss på gjensidige.no/oppdal-rennebu
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Ola og Roys gjestebud
Det er mange måneder
siden Roy Arve Sitter og
Ola Halland begynte å
fantasere med idéen om å
invitere til festmiddag for
beboere og andre brukere
ved Helsesenteret.
De to engasjerte karene, som har sitt
daglige virke på kjøkkenet her, fant ut at
sommeren var en fin tid å realisere disse
planene.
— Vi har to utmerkede kokkelærlinger
her som ferievikarer i sommer, så vi syntes jo det var artig å utnytte kompetansen
deres, forteller Roy Arve Sitter.
Kortreist festmat
Noe av ideen var å bruke lokale leverandører så langt det lot seg gjøre, og
Sitter berømmer den velviljen de har
møtt rundt omkring i bygda. Rodebakk
gårdsbryggeri, Grindal Ysteri, Trollheim,
Kroken Bakeri og Hognamat har alle
levert lokalproduserte delikatesser, og
i tillegg har Lars Uvsløkk levert honning og Trond Narve Stavne fjellørret fra
Nerskogen.
— Alle vi har kontaktet har vært så
positive, og har gjort alt de kan for å imøtekomme våre ønsker. Det er selvfølgelig
ekstra artig når vi kan servere festmiddag
med så mye kortreist mat, sier Sitter.

Frister til gjentagelse
Selv om det var mye arbeid med både
planlegging og gjennomføring, har de to
initiativtakerne allerede begynt å sysle
med tanken om at dette kan gjentas ved en
senere anledning.
— Det var jo veldig artig, og det var
spesielt trivelig å se hvordan de eldre
koste seg med maten og selskapet. Til
sammen var det omtrent 115 personer
som satt tilbords mellom to og tre timer,
og det var utrolig mange hyggelige tilbakemeldinger etterpå, forteller Sitter.

Han benytter også anledningen til å
takke de øvrige ansatte ved Helsesenteret,
som var behjelpelige med både servering,
rydding og andre forefallende oppgaver.
— Det er jo mange her som trenger
litt ekstra hjelp, men med god organisering og velvilje fra de ansatte gikk det helt
knirkefritt. Alt i alt må vi si dette var en
artig og positiv opplevelse som frister til
gjentagelse, oppsummerer Sitter.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Eli Grøtte

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

