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Påskeutgaven av Rennebu Nytt 
går som vanlig ut til alle som har

hytte i Rennebu og på Kvikne. 
Egen Kvikne-informasjon på 

side 26 og 27!

Påske i Rennebuog på Kvikne...

Barnas Naturverden 
- med utsikt mot Innset og Kvikne.
Foto: Mari Ytterhus

Fulldistribusjon

- dagens lille høydepunkt!            Ring 72 42 72 20

Etter 20 års drift utvider vi tilbudet vårt med 
“dagens middag”

Velkommen
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Rennebu Nytt
på nett

Rennebu Nytt i pdf-
format legges ut på nettsid-
en www.rennebu. kom-
mune.no. Denne er identisk
med papir-versjonen som
distri-bueres gjennom
posten. Den blir lagt ut én
dag før på nettet. Dette er
dermed et godt alternativ til
abonnement for de som bor
utenfor kommunen!

RRiiggmmoorr  WWaanngg  oogg  NNiillss
VVaallllaanndd  ssoomm  eerr  bboossaatttt  ii
TTrroonnddhheeiimm  vvaarr  ffoorr
fføørrssttee  ggaanngg  ppåå  NNeerr--
sskkooggeenn  ii  ppååsskkaa  ii  ffjjoorr..  II  åårr
flflyytttteerr  ddee  iinnnn  ii  nnyyoopppp--
fføørrtt  hhyyttttee  ii  ÅÅnneeggggaa  --  eett
hhaallvvtt  åårr  fføørr  sskkjjeemmaa..

DDee  rroosseerr  hhåånnddvveerrkkss--
mmiilljjøøeett  oogg  kkoommmmuunneenn
ffoorr  uuttmmeerrkkeett  sseerrvviiccee  oogg
ggooddtt  aarrbbeeiidd..

Rennebu Nytt besøkte
Rigmor og Nils 14 dager før
påske. Da var det behandling
av innerpanel som stod på
dagsorden. Det var lite som
tydet på at her skulle det flyttes
inn til påske. Men med humør-
et og pågangsmotet de to
hadde, går nok det etter plan-
en.

Ved Trollheimen
Det meste har gått etter

planen - og vel så det, for de
to. For et år siden var de på
utkikk etter hyttetomt, og på
forhånd hadde de tatt både
Storlidalen og Resdalen i
nærmere øyesyn før de havnet
på Nerskogen. — Vi er godt
kjent i Trollheimen, og ønsket

oss hytte i fint terreng med god
utsikt i randområdet. Vi har
vært mye på tur i Trollheimen,
men aldri gått tur på Ner-
skogen, forteller Rigmor og
Nils. 

Tilfeldigvis traff de Trond
Narve Stavne på den første
turen i påska i fjor. De forhørte
seg om mulighetene for hytte-
tomt, og Trond Narve var både
grunneier i Ånegga sameie og
hadde ledige tomter.

— Vi har vurdert hytte i
noen år, og følte at nå var tiden
inne. Det var viktig å ha hytta
på et sted med vakker natur,
som kan være base for turer
gjennom hele året, og som er
en fin plass å invitere med seg
familie og venner. 

- så var de igang
Første juni var de på befar-

ing med Trond Narve Stavne
og Odd Rønning fra Sande
Hus og Hytter. Da ble det
endelig valg av tomt, og pro-

sessen med valg av hytte og
søknader kunne starte. 

— Rennebu kommune har
vært veldig raske i søknads-
prosessen. De har vært profe-
sjonelle og strenge, men rett-
ferdige. Vi søkte råd hos kom-
munen når det gjaldt søknads-
utforming og fikk gode råd,
god service og svært rask
behandling.

Proffe håndverkere
Rigmor og Nils har bare

rosende ord å si om de som har
vært med på å få opp hytta.
Etter planen skulle hytta bli
ferdig i løpet av høsten 2007,
men med god hjelp av både
værguder og effektive og dykt-
ige håndverkere kan de flytte
inn allerede til påske. 

— Selve hytta er levert av
Sande, og det er Rennebu
Hytteservice som har satt den
opp. Trond Narve Stavne i

Flytter inn før skjema

Nils Valland og Rigmor Wang gleder seg til påske 
- som for første gang skal tilbringes i egen hytte.

Martin Skjerve og Stian Halland
fra Rennebu Hytteservice 

i arbeid på hytta.

Til venstre er 
Nils i sving med kosten.

ICE på mobilen
Ambulansefolk har oppdaget at de fleste skadde
har mobil på seg, men vet ikke hvem de nærmeste
pårørende er i adresselisten. 

Forslaget er at alle lagrer en person som heter "ICE" (=In
Case of Emergency). Under dette navnet står den/de personer
som en mener bør kontaktes. Ønsker en flere personer bruk ICE1,
ICE2, ICE3 og så videre.

Det er en enkel sak å få til, er gratis og kan gjøre en stor for-
skjell når det gjelder.

Husk 
miljøstasjonene

Rennebu kommune har satt ut
tilsammen 14 miljøstasjoner for-
skjellige steder i kommunen til bruk
for hyttegjester og andre. Disse finn-
er du ved butikken på Nerskogen,
dammen ved Granasjøen, Hoel ved
Nerskogsveien, Grindal ved
Nerskogsveien,  Tverdal, Voll,
Stamnan, Nordskogen (ved Halland
camping), Berkåk, Sunnset ved
Hevra, Gisnåsen, Åshuset, Innset
sentrum, Ulsberg ved boligfelt. SSee
ooppppssllaagg  vveedd  hhvveerr  ssttaassjjoonn  oomm  hhvvaa
ssoomm  kkaann  lleevveerreess  vveedd  ssttaassjjoonneenn..  

hytteservicen har vært til ene-
stående hjelp og gitt gode råd
og tips om løsninger basert på
erfaringer fra andre prosjekt.
Dette har bidratt til en mer
funksjonell og vakrere hytte.

Samtidig vises det at hånd-
verkerne her i Rennebu er vant
til å samarbeide. De har til-
passet seg hverandre for å få
gjort arbeidet med hytta mest
mulig effektivt. Nils synes at
det har vært en drøm å koor-
dinere arbeidet til håndverk-
erne - som alle har vært lokale
fra Rennebu.

— Vår erfaring er at service
ikke er noe fremmedord her i
Rennebu, verken i det offent-
lige eller i bedriftene, samtidig
som at marginene også har
vært på vår side hele tiden, sier
Rigmor og Nils som gleder seg
stort til å flytte inn i egen hytte
til påske. Når alt det resterende
er på plass ...
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Vakttelefon  Røde Kors  i
Rennebu: 480 70 059

Kjernen av Rennebu Røde Kors Hjelpekorps sin beredskap vil også i år ha tilhold på korpshytta
på Ånegga. 480 70 059 er mobil-nummeret til korpshytta på Ånegga på Nerskogen.

Fra lørdag før palmesøndag til 2. påskedag vil hytta ha personer klar for utrykning døgnet rundt. 

Rasfare i fjellet og usikker is
Rennebu Røde Kors Hjelpekorps melder at det kan være rasfare i fjellet, så det er viktig å ikke ta

noen sjanser. Ellers er det viktig å være obs på vatn, bekker og elver. Det er USIKKER IS!

Legevakt
i Rennebu!
TTiill  oogg  mmeedd  oonnssddaagg  

44..  aapprriill  kkll  1122..0000::
Akutt dagtid  
- 72 42 77 00

Legekontoret 
- 72 40 25 40

EElllleerrss::
Legevakt kveld/natt  

- 72 48 01 00
Akutt hjelp/ ambulanse

- 113

Velkommen
til "Påske i
Rennebu"

I dette nummeret av det
kommunale meldingsblad-
et ”Rennebu Nytt” er stoff-
et i stor grad knyttet til den
tilstundende påskehøytid-
en. Vi håper at det gir
hyggelig, variert og
informativ lesning – et blad
en kan ta frem og legge bort
mange ganger i løpet av de
kommende dager.

Vi regner med at når de
fleste hyttene i kommunen
inntas i påska, vil bygdas
befolkning fordobles for
noen dager. Det setter vi
pris på, og ønsker våre fri-
tidsinnbyggere hjertelig
velkommen til noen dager
med avslapning, hygge og
trimturer i fjellet.

Fjell har vi rikelig av,
med Trollheimen, der
Jøldalshytta er et utmerket
utgangspunkt, Forollhogna
i øst, Ramsfjellet med
”Barnas naturverden” og
sælehusene i sør, og det
ville Iglfjellet i nord. Her er
det bare å ta for seg, både
for de som bor på hyttene
og dagsturister.

Allerede i førkristen tid
ble det feiret påske, da som
en overgang til våren og en
ny tid.

Navnet påske kommer
fra hebraisk paesha som
betyr ”gjennomgang” eller
”forbigang”. Dette hen-
speiler både på oppstand-
elsen og overgangen til vår-
en og alt nytt liv som igjen
dukker frem fra vinterdval-
en.

Denne overgangen og
vårtegnene fascinerer
egentlig meg personlig mer
enn snødekte vidder, og jeg
synes Gabriel Scott beskriv-
er det vakkert i diktet
”Vår”:

Blåveis og hvitveis og sne-
klokker åpner

De blanke små øynene,
smiler og ler,

Myser mot solen og morg-
enrøden, 

Og tror ikke alt det rare
den ser.

Og seljen den står der med
grenene fulle 

Av svulmende rakler med
silkehår –

De ligner små lubne katte-
puser

Som soler seg i den deilige
vår.

Alle lesere, om de nå er
vinter – eller vårmennesker,
ønskes en god og trivelig
påske!

Bjørn Rogstad - ordfører

Både grunneiere, hyttepro-
dusenter, og interesserte
tomte- og hyttekjøpere gjorde
påtrykk overfor kommunen, og
etter en del drøftinger endret
kommunen policy slik at
utlegging av hyttefelt ble mulig
i en del av  våre herlige
utmarks- og fjellområder. Etter
flere år med aktiv satsing på
hytteutbygging har vi nå skaff-
et oss en del erfaringer, og så
langt har en ikke møtt vesent-
lige negative erfaringer. Med
de store utmarks- og fjellom-
rådene vi har i Rennebu skulle
det egentlig bare mangle, der-
som en gjennom grundig
planlegging og tilrettelegging
hensyntar relevante interesser
på best mulig måte. 

Det offisielle tallet med
hytter, fritidsboliger og sætrer i
kommunen er på ca. 1900, og
vi har i tillegg ca. 400 ledige
hyttetomter ferdigregulert.
Nerskogen har høyest aktiv-
itet, men også Gisnåsen,
Gisnadalen og Innerdalen er
etterspurte områder.

Hva betyr så denne aktivi-
teten næringsmessig for
kommunen? 

De som arbeider innen
næringa viser til høy aktivitet
og gir uttrykk for å være meget
godt fornøyd med utviklingen.
I 2006 ble det ført opp ca. 60
nye hytter og fritidsboliger. I
tillegg kommer restaureringer
og modernisering av eksister-
ende hytter, som faktisk viser
seg å være et høyere antall enn
nybygg. 

Med en gjennomsnittlig
nybyggpris på 1,6 mill kroner
pr. hytte utgjør dette henimot
100 millioner kroner på års-
basis. I dette ligger tomt, infra-
struktur som vei, avløp, vatn
og strøm. Tilfredsstillende
infrastruktur er i dag en forut-
setning for at hyttene og fri-
tidsboligene skal bli brukt i det

omfang fritidsinnbyggerne sjøl
ønsker, og som kommunen ut
fra økonomiske betraktninger
gjerne ser. Dette er en realitet
vi bare  må ta innover oss der-
som en ønsker å serve hytte-
markedet. Hyttemarkedet er
meget kvalitetsbevisst, samt at
de interesserte  tenker meget
praktisk på hvordan de kan
komme til sine hytter hele året
og vil ha en standard som gjør
det bekvemt  å bo på hytta. Det
aller siste er krav om nettkom-
munikasjon.

Kommunen ønsker altså en
høyest mulig bruksfrekvens av
hyttene, og det handler således
om å legge til rette for at våre
fritidsinnbyggere på en enkel
og  grei måte kan tilbringe flest
mulig døgn på sine hytter
gjennom året.  At hytta kan
innredes mest mulig praktisk  -
dvs. med vatn, strøm varme
osv er  et kjent moment i
denne sammenheng. Adkomst
fram til hytta er et annet, og
ikke minst muligheter for opp-
levelser – og det gjelder særlig
for familier med barn og ung-
dom.

Vi har en del utfordringer
spesielt når det gjelder eksist-
erende hytter som ligger uten-
for regulerte hytteområder,
dvs. som ligger  i LNF-område.
Opprusting med utvidelse av
hytta er for så vidt  en ting ,
men det som kan være større
utfordringer i denne sammen-
heng er behov eller ønske om
ovennevnte infrastruktur.
Hytter som ble bygd på 1960-
og 70-tallet har en helt annen
standard enn hva dagens fri-
tidsinnbyggere ønsker seg .

Dette har vi nå tatt tak i og
skal drøfte i kommunestyret i
slutten av mars måned. Et eget
utvalg har arbeidet med denne
problematikken med tanke på
å komme fram til løsninger for

disse fritidsinnbyggerne. Her
kan vises til en artikkel i
Bondebladet 8. mars(’07) hvor
det pekes på at kommunene
bør se dette potensialet.

Estimat om økonomien på
dette området er for så vidt
vanskeligere enn når det gjeld-
er nybygg da det er stor varia-
sjon i utbedringsomfanget. Vi
har ca 100 utbedringsprosjekt i
stort og smått gjennom året.
Dersom en legger en snittkost-
nad på kr. 300.000 pr prosjekt
(og det er ikke noe for stort), så
utgjør dette kr. 30 millioner på
årsbasis. 

Hva fritidsinnbyggerne
legger igjen gjennom bruk og
opphold på sine hytter vil vari-
ere etter flere forhold. Her
kommer som sagt det med
opplevelser spesielt inn.

Hyttekommuner med gode
opplevelsestilbud til fritidsinn-
byggerne har et klart fortrinn –
og her har Rennebu et utvikl-
ingspotensiale.

Fagfolk innen reiseliv men-
er at et snittopphold på hytta i
en kommune som Rennebu
ligger på 25-30 døgn i året.
Med et forbruk på kr. 500, pr.
døgn pr. hytte ut fra at ca. 1000
av våre hytter eies av uten-
bygdsboende, blir dette en års-
omsetning  på 12- 15 millioner
kr. Dette er gode penger for vår
handelsstand som gjerne bør
tilrettelegge for fritidsinnbygg-
erne i større grad enn  hva som
gjøres i dag.

I sum blir dette et ikke ube-
tydelig inntektsbeløp når en
ser nybygging, restaurering og
modernisering og opphold i
ett.

Rennebu har bevisste fri-
tidsinnbyggere som søker livs-
kvalitet,  rekreasjon og vill-
marksliv. Det iakttar vi i flere
sammenhenger. Det siste er

deltagelsen ved tilrettelegging
av løypenettet på Nerskogen
hvor de har gått i bresjen for å
stifte en løypeforening.
Kommunen bør også kjenne
sin besøkelsestid når det gjeld-
er tilrettelegging. Vi har
Nerskogen skisenter, forbedret
løypetilbud for turfolket, og nå
påska ’07 vil Coop Orkla på
Nerskogen utvide åpningstid-
en en del, slik at det blir bedre
tilpasset fritidsinnbyggerne. Til
gjengjeld bør de benytte til-
budene dersom det ønskes
videre utvikling. Videre synes
det som at turer innover verne-
områdene inn mot Trollheim-
en fenger for de som ønsker ro
og stillhet på sine utmarsjer.

Konklusjoner:
Hytteutbyggingen betyr

mye for kommunen så vel som
for næringslivet i Rennebu.

Ved videre utbygging bør
det ikke bli megautbygging
som gir boligfeltassosiasjoner.
Det bør fortsatt tas hensyn til
nabobebyggelse, vegetasjon,
byggeskikk, og  miljøvennlige
veiløsninger osv. Det behøver
ikke være noen motsetning
mellom utbygging og bruk av
naturen.

Vi bør fortsatt ha fokus på å
utvikle og tilrettelegge nye akt-
ivitets -  og opplevelsestilbud.

Naturen som kilde for livs-
kvalitet,  rekreajon og påfyll av
nye krefter vil bare bli viktigere
og viktigere. Dette må en kom-
mune som Rennebu ta vare på!

Endelig handler det hele
også om profilering og
omdømmebygging av bygda  -
vi ser at både i region- og riks-
media er hyttutbygging et dag-
lig tema

GGoodd  ppååsskkee!!

Hilsen Arve E.Withbro 
- rådmann

Hyttenes betydning i Rennebu
Gjennom flere år har Rennebu kommune nå
hatt fokus på hytteutbygging, og dette har ikke
vært uten grunn. Vi iakttok bl.a.  at vår nabo-
kommune i sør hadde en helt annen  satsing på
dette feltet mens vi i Rennebu  var meget
restriktiv og ikke utnyttet mulighetene som lå i
hyttemarkedet. Dette ble etter hvert behørlig
kommentert fra flere hold. 
Det at Rennebu var en av de kommunene i
landet som hadde størst hytteproduksjon og
hva det måtte forplikte i denne sammenheng,
ble også et argument i debatten.
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RENNEBUA as Berkåk
Skinn og husflid, tlf 72 42 61 51

Garn til påskestrikken
Kjempebillig garn fra Viking of Norway

Sportsgarn (kan toves) 1290 NÅ 990

Sportsragg 990 NÅ 790

Eddagarn (100% merinoull) 2450 NÅ 1950

Tilbud fram til påske onsd 4. april

Bra utvalg i solbriller og
skismurning til påske!

Alltid ferske brød!
Åpningstider i påska: mand/tirsd 9-17

onsdag 9-15 – lørdag 9-13
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Rennebu Nedre Handel AS
Voll, 7393 Rennebu  tlf 72 42 65 50

Hoels Mølle, 7392 Rennebu
Tlf 72 42 66 45

• Revisjon

• Skatte og avgiftsrådgivning

• Bedriftsrådgivning

Inter Revisjon Orkanger AS
Adresse: Røhme Gård, 7300 Orkanger   

tlf 72 48 15 00
Adresse Rennebu: 

Postmyrvegen 19, 7391 Rennebu
tlf 72 40 23 39

E-post: orkanger@interrevisjon.no
www.interrevisjon.no

Stort utvalg i SAUESKINN

NYHET
Ull- og silkeundertøy

til dame og herre

80% merinoull + 
20% silke
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Nytt skiløypekart
Nerskogen

Løypeforening
I år vil det bli oppkjørt

skiløype i området Bløtslettet
til Skarbakkan med mateløyper
til de ulike hyttefeltene. Det er
den nyetablerte Nerskogen
løypeforening som står bak til-
taket.

Siden den store undersøk-
elsen blant hytteeierne på
Nerskogen viste at oppkjøring
av skiløyper var et av hoved-
ønskene det var mest oppslut-
ning om, forventes det at dette
tiltaket vil få stor oppslutning
fra hytteeierne. 

I tillegg til å oppfordre
hytteeiere til å betale et beløp
vil løypeforeningen arbeide
opp mot kommunene, grunn-
eierne og næringslivet for å få
disse til å være med på å støtte
prosjektet økonomisk.

Derfor vil den enkelte
hytteeiers ansvar kun være å
støtte prosjektet ved å betale
inn kr. 200 i årlig løypeavgift til
Nerskogen løypeforening
bankkonto 4202 09 87418.
Fristen var opprinnelig innen
15. mars, men denne er utvidet
til å gjelde over påske. For å
sikre best mulig oppslutning,
oppfordres hytteforeningene
om å ta initiativ til å organisere
felles innbetaling for den enk-
elte hytteforeningen.

Antall hytteeiere som støtt-
er opp vil være avgjørende for
både om prosjektet kan utvides
til å ta i bruk løypemaskin i
stedet for snøscooter og størr-
elsen på den årlige løypeavgift-
en. Derfor vil hytteeierne selv i
stor grad være med på å styre
både kvaliteten på løypenettet
og ikke minst bidra til å holde
størrelsen på løypeavgiften
nede hvis dere er flinke til å
motivere de andre hytteeierne
rundt dere til å støtte opp om
dette. 

Til påske  blir det kjørt opp
løyper fra Bløtslettet noen km
nord for dammen Granasjøen
til Skarbakkan i sør. I tillegg
blir det kjørt opp mateløyper
fra de ulike hyttefeltene og
parkeringsplasser i området.

GGoodd  ttuurr  øønnsskkeess  ddeerree  aallllee
ffrraa  NNeerrsskkooggeenn  lløøyyppeeffoorreenn--
iinngg!!

6,4% arbeidsgiveravgift i Rennebu!
Ordfører Bjørn Rogstad kan glede seg over at bedriftene i Rennebu bare får
6,4% arbeidsgiveravgift fra 1. januar 2007. Dette er gledelig, og jeg tror det
kan bidra til økt sysselsetting i kommunen, sier ordføreren.

Som eneste kommune i landet får Rennebu lavere avgift enn da den differensierte arbeidsgiver-
avgiften forsvant i 2003. For bedriftene betyr dette svært mye for konkurranskraften. Mens bedrifter i
byer og tettbygde strøk har en avgift på 14,1%, får Rennebu nå bare 6,4%. Arbeidsgiveravgiften
kommer som et tillegg til lønnskosntadene i bedriften. Ordføreren legger til at det fra kommunens
side har vært arbeidet bevisst for at Rennebu skal komme med i denne avgiftsgruppen. Blant annet
tror han turer til Oslo og Kommunal- og Regionaldepartementet har betalt seg og bidratt til å skape
forståelse for et slikt syn. Uansett kan bedriftene i Rennebu nå se fram til lavere kostnader knyttet til
ansettelse av personell.

Nerskogen løypeforening består av følgende:
Trond Narve Stavne – grunneier Nerskogsida 
Asbjørn Stavne – grunneier Nerskogsida 
Arve Krovoll – grunneier Oppdalsida 
Sveinung Løset – hytteeier Ånegga
Stein Mjøen – hytteeier Varghaugkjølen (leder av gruppa)

Kartet er utarbeidet av Plankontoret

Du kan også
lese 

Rennebu Nytt 
på 

www.
rennebunytt.

no

Nye
Mjuklia
I løpet av de siste årene
er det gjort store en-
dringer ved Mjuklia
ungdomssenter for å
kunne møte en ny tid,
med ønsker om større
komfort. 

Daglig leder Gudmund Edland
ved Mjuklia ungdomssenter 

gleder seg over utbyggningen.

Mjuklia har i dag 18 fam-
ilierom med eget bad.
Endringene er også gjort for å
kunne ta imot større og nye
grupper. Mjuklia er blitt et sted
som blant annet også egner
seg godt for kurs med over-
nattinger og bussgrupper med
overnattinger. 

- I disse dager starter vi opp
med å løfte taket i gangen.  Det
er for å få tilgang til den nye
salen over internatet. ”Øvre
sal” vil få en tilsvarende funk-
sjon som dagens storsal har.
Det vil bli installert heis for å
gjøre også denne etasjen til-
gjengelig for flest mulig, for-
teller Gudmund Edland.

Økt etterspørsel
Det er en gledelig utvikling

i etterspørselen etter stedet.
Helgene er veldig populære for
store grupper med opp til ca
120 stk, og aktiviteten på uke-
dagene er økende. - Mjuklia
utvider aktivitestilbudet
utendørs og til sommeren vil vi
ha klar nye aktiviteter, spesielt
rettet mot ungdom, forteller
Gudmund.

Påsken
Påsken er ofte en av de

vakreste tidene på året, her i
Rennebu. Også i år blir det
muligheter for selvhushold på
Mjuklia. Det vil si at en ordner
med maten selv i kjøkkenkrok-
ene, og bruker det Mjuklia og
nærmiljøet har å gi.

Nybygget har fått lyse og 
innbydene familierom.
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www.sande-hytter.no

Sande Hus og Hytter A/S, 
tlf. 72 40 24 00, fax 72 40 24 01

Ring og be om

katalog!

HandlaftingHandlafting

Velkommen til vår laftehall på Berkåk!

Tradisjonell handlafting
- etter dine eller 
våre tegninger!

Vi kombinerer også 
handlaft og bindingsverk.

VVåårr  ssppeessiiaalliitteett::
--  tilpasning 

etter dine ønsker!

Hytter, bur og anneks
i stavlaft og handlaft!

Fleksibilitet og kvalitet

JJoohhnn  AArrvvee  NNyybbrroo
Gorset, 7393 Rennebu

mob 918 37 209
janybro@loqal.no

Har du kjøpt 
drømmehytta,
bør du tenke på 
hvordan du skal 

unngå marerittet!

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no
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HHyytttteettoommtteerr
til salgs 

på Nerskogen 

Nerskogen, 7393 Rennebu

25 års erfaring

Advokatene 
HOVSTAD & KVERNRØD

M.N.A.
I KONTORFELLESSKAP

Advokat Bjørn Hovstad - Advokat Frode Kvernrød
Advokat  Anna Th. Flatmo

Alminnelig praksis herunder:
- Faste eiendommers rettsforhold
- Landbruk/odel
- Familie/arv/skifte/fri rettshjelp
- Erstatningsrett/trygd/forsikring
- Bygg og entrepriserett
- Strafferett

www.gauldalsadvokatene.no - post@gauldalsadvokatene.no
Avd. Kontor: Berkåk

Tlf. 72 43 02 00 - Pb. 125, 7291 Støren

Solide og
sammenleggbare 
fritidsmøbler.

Redskaps-/vedbu av villmarkspanel
3x2 m. Leveres ferdig
montert/byggesett kjøres på las-
tebil/traktor

Tilbud 14.500

Hytter og Hagemøbler
Tlf 72 42 73 29
7391 Rennebu

Berkåk: 72 40 22 00 - E-post: post@lhbygg.no – www.lhbygg.no

Våre hytter er 
et naturlig alternativ. 

LH Bygg har fokus på 
kvalitet i alle ledd.

Din hyttedrøm?

SSSSOOOOLLLLIIIIDDDDEEEE HYTTER HYTTER 
ii  llaafftt  eelllleerr  bbindingsverk

Leveres som byggesett eller ferdig oppsatt
Vi har hyttetomter i Ånegga, Nerskogen



Behov for
snø-

scooter-
transport?
I Rennebu kommune
er det etablert en
ordning med leiekjør-
ere som skal kunne ta
på seg transport av
varer, ved og materi-
ell til hytter mot
betaling. 

Leiekjørerne er synlig-
gjort med egne merker på
snøscooterne, med teksten
Leiekjøring – 2007. Merket
er frivillig, så det finnes noen
som ikke har merket, og det
vil finnes noen som har snø-
scooterløyve av andre årsak-
er som heller ikke har merk-
et. Oversikt over leiekjørere
og hvor de tar på seg leie-
kjøring finner du på
www.rennebu.kommune.no

Stell godt
med

hunden
Fra tid til annen kommer

det inn klager/meldinger om
hunder som er løse eller på
annet måte er til sjenanse for
andre enn eieren.  I den nye
hundeloven,som trådte i
kraft 4.7.03 er det stilt
strenge krav til hundehold.
Noen av kravene sammen-
fattes slik:

- Hunden skal være und-
er kontroll, m.a.o hunde-
holder (ikke bare eieren-
men også den som lufter
hunden) har en klar plikt til
å påse at hunden ikke farer
mot, hopper på, forfølger
eller stiller seg i veien for
folk som ikke godtar det.

- Hundeholder skal vise
særlig aktsomhet der det er
barn (f.eks barn som leker
osv - pr definisjon i
hundeleoven er barn per-
soner under 12 år) for å
hindre kontakt mellom barn
og hund  slik at skade o.l.
oppstår.

- Det er strengt forbudt å
gå fra en bunden hund rett
ved inngangen til en byg-
ning som er åpen for all-
mennheten eller ved leke-
plasser.  M.a.o. har du med
deg hund og skal inn på
butikk er det forbudt å binde
hunden ved inngangen.

Vi ber derfor alle som har
hund gjøre det som er i der-
es makt for å passe på hund-
en - uansett type og størr-
else - blir det enda bedre å
være i Rennebu!

Rennebu 
lensmannskontor

Holde hjula i gang…
Når man treffer gamle kjente som man ikke har
snakket med på noen år, dukker som regel følg-
ende spørsmål opp i løpet av samtalen….” – og
hvor har så du bosatt deg i verden da?” Når svaret
er Berkåk, smaker de fleste litt på navnet, før et

Et og annet lyst hode klarer
selvfølgelig å koble Berkåk til
både Vebjørn Rodal og
Rennebumartnan, men for de
fleste er nok stedet best kjent
som et passende stoppested
langs veien.

Stor utvikling
Både hos Statoil og ESSO

kan de fortelle om en voldsom
utvikling når det gjelder vare-
utvalg og tilbud på en bensin-
stasjon. Et raskt blikk på
menyen som står over disken
på ESSO forteller vel det meste
om den saken; Grillpølser,
Wienerpølser, Rollerburger,
Baconpølse, Italienske fristels-
er og Roller Cheese! Her er det
som en hvilken som helst
snack-bar. Her finnes i tillegg
til vanlig kioskvarer alt fra
ferske brød til bleier og tomat-
suppe!

Odd Vaagen på Statoil
bekrefter inntrykket, og fortell-
er fra sine første år på bensin-
stasjon i Namdalseid i 1969;
Da hadde vi kun en sort brus,
en type sigaretter og et par
typer sjokolade å velge mell-
om. Resten av driften var rettet
mot det som har med biler å
gjøre. Odd Vaagen overtok
driften på Statoil Berkåk i 1981,
og fram til sønnen Svenn Ove

tok over i 2001, har det skjedd
en rivende utvikling. Pr. i dag
har vi til og med blomster og
en del gaveartikler i vareut-
valget, forteller Svenn Ove. 

Yter ekstra service
Mens folk tidligere stoppet

på en bensinstasjon for å få
hjelp med bilen, er det de sen-
ere årene stadig mindre av
dette. Dette har selvfølgelig
med utvikling av bilparken å
gjøre, sier Odd Vaagen. Nye
biler er nesten som datamas-
kiner, og det kreves utrolig
mye spesialutstyr, og ikke
minst spesialkompetanse, for å
utføre reparasjoner og vedlike-
hold. Vi prøver imidlertid
bestandig å yte enkel service
som å skifte vindusviskere og
lyspærer og lignende. Veldig
mange av de veifarende setter
stor pris på slik service, som
slett ikke er en selvfølge alle
steder man stopper. Dette
bekrefter også Olaug Knutsen
på ESSO, som sier at tilbake-
meldingene fra fornøyde
kunder som får litt ekstra ser-
vice er mange.

Når vi får studere noen
gamle diplomer som henger på
veggen på ESSO-stasjonen,
skjønner vi at service bestandig
har vært en viktig del av drift-

en. Her henger det håndfaste
bevis på at Ellev Voll (Olaug
sin onkel som drev stasjonen
fram til 1977) vant 1. premie i
servicekonkurransen PYT i
1959 - ”Puss opp – Yt service –
Tjen penger”! I tillegg henger
diplomer som viser at den
samme Ellev også var både
distriktsmester og
Norgesmester i spesiell service!
Absolutt en god arv å føre vid-
ere.

Travel påske
Påskeuka er en av de aller

travleste periodene i året for de
som driver i denne bransjen,
da er det fullt trøkk så å si
døgnet rundt forteller Svenn
Ove Vaagen. Både han og de
ansatte ser imidlertid fram til
påske, veldig mye trivelig folk
som kommer innom, og ikke
minst svært positive tall i regn-
skapspermen! Hos ESSO har
de også NAF utrykning, og det
kan medføre litt ekstra arbeid i
påska. Et typisk eksempel er at
det blir teleløsning i påskeuka,
da kan det ofte bli problemer å
komme seg fram igjen for
hyttefolket, sier Olaug. 

Beende muslimer
Etter hvert som bensinsta-

sjonene har utviklet seg, skal
det mye til for at man blir over-

rasket over spørsmål folk har.
Liv Unni Gunnes, som har
mange år bak kassa på Statoil,
kan fortelle om de merkeligste
oppdrag og spørsmål. Hun har
bistått med å skifte bleier, og
fått spørsmål om de har
symaskinnåler til salgs! Den
mest kuriøse opplevelsen var
vel likevel kanskje den gangen
de fikk besøk av en gruppe
muslimer, som trengte et sted
å gjennomføre sin daglige
bønn. I mangel av bønnematt-
er kom de pent og spurte om å
få låne plastikkposer. I tur og
orden kom de inn og gjenn-
omførte sitt rituale. Som kjent
er det viktig å vende seg i riktig
retning når bønnen gjennom-
føres, og i dette tilfelle var det
tilfeldigvis rett i mot over-
våkningskameraet inne på sta-
sjonen!

Så da gjenstår det vel bare å
se om årets påsketrafikk kan
avstedkomme tilsvarende
minneverdige episoder. Sikkert
er det i alle fall at for alle de
som velger Berkåk som
stoppested i påska, står det et
serviceinnstilt personale klart
på begge sider av E6, som også
i år vil gjøre sitt ytterste for at
de veifarende skal få den hjelp-
en de trenger!

gjenkjennende glimt dukker opp i øynene; ”Ja, der
har jeg stoppet og fylt bensin / skiftet vindusvisker
/ gått på do / spist pølse ...” I det hele tatt alt hva
som er tenkelig å foreta seg på eller i nærheten av
en bensinstasjon. 

Åpningstider på butikker i Rennebu
Dagligvarebutikker:

Palmelørdag Man/tirs Onsd Langfred Påskelørdag
Coop Nerskogen 9-17 9-19 9-19 12-19 9-15
Rennebu Nedre Handel 9-15 9-17 9-15 9-13
Coop Stamnan 9-15 9-17 9-17 9-13
ICA Berkåk 9-18 9-20 9-18 9-15
Prix Berkåk 9-20 9-22 9-22 9-16
Coop Innset 10-15 10-17 10-17 10-15
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BBeerrkkååkk  eerr  kkjjeenntt  ffoorr  ssiinnee
bbeennssiinnssttaassjjoonneerr..

Olaug Knutsen ønsker
velkommen til Esso,

mens Svenn Ove Vågen
ønsker velkommen til

Statoil.
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HHaa  eenn  fifinn  ppååsskkee

9-20 (18)
tlf 72 42 71 17

Røde epler
pr kg

990 

Åfjordbrød

990

Pærer, pr kg

Kjører

Trondheim - Oppdal
daglig

Bestilling før kl 12.00 blir levert samme dag

Tidligrute mob 979 64 449

William 930 17 977

Håvard 476 58 275

Gardsmatprodukter

tlf 72 42 64 73 - 48 27 26 49

Velkommen
innom!
Du finner oss ved
Nerskogen skole

- bla. SPEKEMAT etter egne 
oppskrifter, ost m.m.
Husflid og håndverk!

Åpningstider i påska:
mand 2., tirs 3. og ons 4. kl 10-16
Hver lørdag kl 10-14
Ellers når vi er hjemme eller ring for avtale

Voll, 7393 Rennebu  -  Tlf. 72 42 66 35  -  Mobil 976 80 819

Jonsered CS2150 Rock`n Roll
med vernebriller og musikkcd

3,1 HK kr 3850,- inkl mva
veil kr 5590,-

Grandiosa,
full pakke, 
601 gr

3990 

Karbonadekaker
Gilde, 800 gr

Grillpølse, Gilde
1,2 kg

Åpningstider i påska
Man-Ons 9-20
Påskeaften 9-15

Tyri kubbelys

pr stk



Hytteliv
2007 

20. – 22. april skal åtte
bedrifter fra Rennebu
profilere seg på en fell-
es stand under
Hyttelivsmessa i
Trondheim Spektrum. 

Det er Rennebu Nærings-
forening som koordinerer
samarbeidet, og også under
Byggmessa i 2006 stilte flere
bedrifter fra Rennebu under
felles ”paraply”, noe som ga en
svært positiv markedsføring av
de deltagende bedrifter og
næringslivet i Rennebu. 

Ifølge Jo Skorem i LH Bygg,
er det viktig for hytteprodu-
sentene å vise seg fram i Midt
Norge. Flere av hytteprodu-
sentene i Rennebu, deltar på
messer og utstillinger både på
Hellerud og andre steder i
landet. Blant dem som ønsker
å bygge hytte i Rennebu, ser en
jo imidlertid at de fleste
kommer fra Trøndelags-
distriktet. Utstillerne regner
derfor med å treffe mange
potensielle kunder i
Trondheim Spektrum.

Selv om hytteprodusentene
fra Rennebu i utgangspunktet
er konkurrenter, er det ifølge
Skorem helt uproblematisk å
ha felles stand. Det er bare
positivt å samarbeide om
utstillingen, slik at vi virkelig
får presentert bredden i det til-
budet som finnes, sier Skorem. 

Nå er det ikke bare hytte-
produsentene som skal delta
på denne messen; også
Kvikne-Rennebu Kraftlag, Beo
Byggevare, Rennebu Dør og
Vindu, Rennebu Snekkeri og
Hågenstad Bruk skal være
med. Ifølge Inger Måren i
Rennebu Næringsforening er
det svært positivt at bedriftene
kan samarbeide om en felles
stand på denne måten. Da kan
man vise potensielle kunder en
totalpakke, der man kan få
informasjon om alt fra hytte-
tomter til ferdig innredet hytte!
Dette er en svært god mark-
edsføring av Renne-bu som
hyttekommune, sier Måren.

Når er påsken?
Påsken flytter seg for hvert

år. Påskedag skal feries første
søndag etter først fullmåne på
eller etter vårjevndøgn, eller
21. mars. Påsken kan derfor
falle mellom 22. mars og 25.
april.

Vårjevndøgn? Det er den
dagen på våren da dag og natt
er like lange - altså antall timer
med og uten sollys er like
mange.

Dette var også mitt
utgangspunkt da jeg tidligere i
vinter ble invitert til et åpent
møte med kommunestyret i
Rennebu for å si min mening
om kommunen sett med en
hytteeiers øyne. 

Også da tok jeg utgangs-
punkt i stoltheten, men sam-
tidig tillot jeg meg både da og
nå å stille spørsmålet om det er
en stolt hyttekommune jeg er
en stolt fritidsbeboer i. 

Fra mitt utsiktspunkt uti
Dalan etterlyser jeg en enda
mer offensiv hyttepolitikk, som
igjen vil bidra til å øke stolthet-
en til hyttekommunen
Rennebu. Samtidig som det vil
gjøre oss hyttebeboere til enda
bedre ambassadører for kom-
munen. I dag havner Rennebu
alt for ofte i en litt underdanig
skygge fra Oppdal. Rennebu
har sine kvaliteter, og Oppdal
sine. Noe er likt, og noe er
ulikt, og sånn må det fortsatt

være. Men Rennebu har så
mange gode kvaliteter og til-
bud innenfor sine grenser, at
nå må kommunen rette rygg-
en, kneise nakken og tørre å si
at Rennebu skal bli landets
beste hyttekommune, både for
kommunens faste innbyggere
og for hyttebeboerne!

For å komme dit er det ikke
tilstrekkelig å ha hyttetomter,
arealplaner og en effektiv og
smidig kommuneadministra-
sjon. Da trengs også en
offensiv kommunikasjon og en
dialog med nåværende og
framtidige hyttebeboere. Alle
nye tomte- og hytteeiere bør
ønskes velkommen til kom-
munen med en velkomstbro-
sjyre, hvor både offentlige og
private tilbud presenteres.
Legg gjerne med tur- og
løypekart. På møtet med kom-
munestyret etterlyste jeg både
dette og annet informasjons-
materiale. Under og etter dette

møtet har jeg fått vite at mye
av denne informasjonen finn-
es, men det hjelper dessverre
lite så lenge den ikke blir sendt
ut til hyttebeboerne!

Jeg savner også en mer løp-
ende dialog mellom vertskom-
munen og oss som hytte- og
fritidsbeboere. I løpet av mine
snart 20 år som hyttebeboer i
Dalan har ingen i kommunen
spurt meg hva jeg trenger eller
savner. Det er heller ingen som
har spurt meg om jeg er villig
til å betale for økte tilbud. Og
det er jeg! For kommunen, og
ikke minst for næringslivet i
Rennebu, vil det være uhyre
lønnsomt å stille disse og
andre spørsmål. Hver av oss
får mer fritid, og størrelsen på
hyttene øker. Standarden i seg
selv gjør det mer attraktivt å
bruke hyttene oftere til alle tid-
er av året, men det er ikke nok
i dag. Det må også tilrettelegg-
es for en infrastruktur;

eksempelvis oppkjørte
løypetraseer, mobildekning og
bredbåndsdekning. Dette og
andre tilbud vil utvilsomt bidra
til økning i antall hyttedøgn,
som igjen gir økt omsetning til
det lokale næringslivet, og som
også påvirker kommunens
skatteinngang.

I Rennebu kommune er det
i dag mange gode og konkurr-
ansedyktige leverandører av
varer og tjenester til hytte-
markedet. Blant disse er det
også mange som kan bidra til å
realisere det som fortsatt
mangler, men da må kom-
munen ta initiativ, gå foran og
tørre å si høyt og tydelig at
Rennebu skal bli landets beste
hyttekommune!

GGoodd  ppååsskkee  ttiill  aallllee!!

Odd Ustad
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Etterlyser stoff om seterliv

Rennebu må bli 
landets beste hyttekommune!

Tiden med aktiv seterdrift
er de aller fleste steder forbi, og
det var nettopp med dette
utgangspunktet at to enga-
sjerte damer satt og pratet
sammen, og fant ut at tiden var
mer enn moden for å samle
slike historier mellom to perm-
er. Egentlig burde vi vel startet
dette for 20 år siden, sier de to
initiativtakerne, Aud Berntsen
og Kirsti Eggan. Mange av dem
som satt inne med kunnskap
og historier om temaet
hardessverre gått bort, men vi
håper naturligvis at de har vid-
ereformidlet mye til sine etter-
kommere. 

Det er jo allerede laget en
slik bok fra Nerskogen, som
har blitt svært godt mottatt, og

de to damene ser ingen grunn
til at interessen ikke skal være
like stor for å få til noe lign-
ende som omhandler resten av
bygda. 

Initiativtakerne føler seg
ikke helt kompetente til å føre
en slik bok i pennen selv, men
er først og fremst interessert i å
komme i kontakt med folk som
sitter på historier fra den tiden
det var et aktivt seterliv i
Rennebu. Hver enkelt seter har
sin egen, unike historie, og vi
er interessert i alt som angår
temaet, sier de to. Rundt om
på gårdene ligger det vel en del
gamle bilder og seterbøker, og
det vil være veldig interessant
å se på slik konkret doku-
mentasjon fra svunne tider. 

De to initiativtakerne er
opptatt av å presisere at de
foreløpig ikke vet hvor langt de
vil komme med dette prosjekt-
et. I første omgang må vi
komme i kontakt med folk som
kan fortelle sine historier, så får
vi se etter hvert om det blir så
omfattende at vi klarer å samle
det mellom to permer. Vi gled-

er oss i alle fall til å arbeide
med dette, og håper så mange
som mulig vil dele sine histori-
er med oss. For å si det enkelt
er vi interessert i å komme i
kontakt med alle som har noe
å fortelle om temaet, og vi
oppfordrer både gamle budeier
og ”utpåkarer” til å ta kontakt
med oss, ler Kirsti og Aud.

Hvis en snakker med folk som har levd en stund,
kommer det gjerne fram historier fra den tiden det
var seterdrift. Her har det vært både hardt arbeid,
romantikk, mystikk og flotte naturopplevelser i
skjønn forening. 

Kirsti Eggan og Aud Berntsen vil samle stoff om seterliv i Rennebu.

Når jeg en fredag kveld, uansett årstid, faller til ro på Dalatun i Rennebu er det en stolt hytteeier
som strekker ut ben og armer, og samtidig gaper etter frisk luft og gjerne god drikke. Jeg er stolt
over å ha hytte i overkommelig avstand hjemmefra og i et terreng som må være noe av det flott-
este Norge har å by på. I en sådan stund nøler jeg ikke med utrope Jøldalen til en av Norges aller
vakreste daler!



Rennebu Nytt10

Vi benytter hytta mest i
sommerhalvåret og enkelte
ganger har vi benyttet den om
vinteren.

For mange er hytta på fjell-
et noe som gir tanker om
påskeopphold og sosialt felles-
skap.

Det står ikke mye om hytter
i Bibelen, men en gang Jesus
var på fjellet sammen med tre
disipler, gav han dem en stor
opplevelse. De fikk se noe av
Jesu storhet, hans herlighet.

Da kom Peter med tilbud
om å bygge tre hytter med
tanke på å ta vare på den gode
opplevelsen av Jesus. En av
hyttene skulle Jesus ha. Det var
nok løvhyttestandard Peter
hadde i tankene. (Kanskje du
har et Nytestamente eller en
Bibel på hytta eller hjemme.
Der kan du lese om denne
hendelsen i Matteus 17).

Da påsken kom det året,
eller året etter, ble det ingen
god opplevelse for de som
fulgte Jesus til daglig. Jesus
havnet på ett av de tre korsene
som var reist på en høyde
utenfor bymuren i Jerusalem.
Det endte med døden for

Jesus. Den historien er bra
kjent, eller en den ikke? Den er
i hvert fall beskrevet, og med
ulike detaljer, i Bibelens fire
evangelier. 

I ”siste del av påsken” som
feriefolket kan kalle det; ”på
den tredje dagen” slik evangel-
iene omtaler det, da kom over-
raskelsen; en herlig overrask-
else for alle Jesu venner. De
hadde blitt varslet på forhånd,
men slet virkelig med å tro det
før de så det, så han. Levende!

Feirer du påske på hytta?
Eller hjemme der du er? Hva
med å synge et vers eller to fra
en påskesalme? Eller lese om
det som skjedde i siste del av et
evangelium?  Jeg tror du skal
finne ut at dette angår deg!

Aller mest utbytte kan du få
ved å være sammen med enda
flere i kirken i en av påskens
gudstjenester. 

Ser jeg deg i kirken denne
påsken? Du er i alle fall vel-
kommen! God påske, forrest-
en!

Gunnar Størseth Flaa
(siste påske som sokneprest

i Rennebu)

Tre hytter, tre kors 
og den tredje dagen

Påskens gudstjenester 
i Rennebu

01.04. PALMESØNDAG
NERSKOGEN KAPELL kl. 11:00: Fam.gudstj.

v/Oppdalsprest. Ofr. til Norsk Søndagsskoleforbund, Tr.lag
krets.

HELSESENTERET, Berkåk, kl. 11:00: Gudstj. m/nattv.
v/G.S.Flaa. Ofr. til menighetsarbeidet.

05.04. SKJÆRTORSDAG
RENNEBU KIRKE kl.11:00:Gudstj. m/nattv. v/G.S.Flaa

Ofr. til Bibelskolen i Grimstad.

BERKÅK KIRKE kl.20:00: Gudstj. m/nattv. v/G.S.Flaa.
Ofr. til Kirkens SOS, Trøndelag.

06.04. LANGFREDAG
NERSKOGEN KAPELL kl. 20.00: Gudstj. m/nattv.

v/prostiprest Hans-Ole Sveia. Ofr. til Norsk misjon i Øst.

08.04. PÅSKEDAG
BERKÅK KIRKE kl.11:00: Høytidsgudstj.v/G.S.Flaa. Ofr.

til Den norske Israelsmisjon.

INNSET KIRKE kl. 20:00: Høytidsgudstj. m/nattv.
v/G.S.Flaa. Ofr. til Israelsmisjonen, Trøndelag.

09.04. 2. PÅSKEDAG
RENNEBU KIRKE kl.11:00: Høytidsgudstj. v/G.S.Flaa.

Gjestetaler: Marta Irene Eriksrød. Ofr. til Normisjonen.

Hytta vår på fjellet står oftest tom i påska. Selvsagt
har det med at påska oftest har vært den travleste,
eller en av de travleste høytider for en landsens
prest.

Bibliotek-
tipset!

Biblioteket har mange nye
krimbøker som kan anbefales
til påske.

Her er et lite utvalg:
--  JJaann  GGuuiilllloouu:: Madame 

terror.
--  GGuunnnnaarr  SSttaaaalleesseenn::

Dødens drabanter.
--  JJoo  NNeessbbøø::  Frelseren.
--  JJoohhnn  LLeeCCaarrrrèè::  Den gode 

tolk.
--  AAnnnnee  HHoolltt::  Presidentens 

valg.
--  SSaarraa  PPaarreettsskkyy::  Ingen røyk 

uten ild.
--  JJaammeess  SSiieeggeell:: Farlig 

omvei.
--  AAlleexxaannddeerr  MMccCCaallll  

SSmmiitthh:: Livets godteskap.

ÅÅppnniinnggssttiiddeerr  
ppåå  bbiibblliiootteekkeett  

ppåå  BBeerrkkååkk
Vi stenger mandag og 

onsdag i påska.

Siste åpningsdag før påske
blir torsdag 29.3. kl. 16-19.

Vanlige åpningstider igjen
fra onsdag 11.4.

HHuusskk  ppååsskkeekkrriimmmmeenn!!

Dette skjer i Rennebu
Mars:
24.-25 Sparebank1-Cup Fotball Rennebuhallen

Se www.rennebu-il.no for mer info
25.03 Eldres Kirkedag Berkåk Kirke 11.00
25.03 Nerskogsrennet 11.00

Start fra Nerskogen Skisenter
26.03 Årsmøte RIL Håndball Hallandsstuggu 19.00
27.03 Treningsskyting Innendørsbanen 17.00
27.03 Formiddagstreff Berkåk 11.00

Friv. sentralen
28.03 Medlemsmøte Samfunnssalen 11.00

Rennebu Pensjonistforening
29.03 Formiddagstreff Voll 11.00

Friv. sentralen
30.03 Lysbildekåseri Menighetshuset 19.30

Skaperverket i ord, bilder og toner

April:
09.04 Konsert 

m/Hauka Dekorum Omsorg. Berkåk 20.00
10.04 Treningsskyting Innendørsbanen 17.00
10.04 Formiddagstreff Berkåk 11.00

Friv. sentralen
11.04 Formiddagstreff Menighetshuset 11.00

Berkåk Menighet
14.04 Småtrollrennet / Berkåk

Mjuken Grand Prix
15.04 Skitur til Ilbogen ICA Berkåk 11.00
17.04 Treningsskyting
20.04 Pubkveld Samfunnshuset

Musikk v/ Ola Viken
21.04 Gammeldans Samfunnshuset 21.00

Musikk: Gammel-Erik`s

Gratis innrykk i kalenderen - tlf 72 42 77 05
Rennebu Turistkontor

Unngå snøskred 

1. Vind og vær har stor
betydning for hvor stor skred-
faren er i fjellet. Blåser det sterkt,
øker snømengden og skredfaren
i lesidene. Når vinden skifter
retning, får vi nye lesider. Store
snømengder over kort tid øker
skredfaren. Ved omslag til mild-
ere vær løsner skred lettere. 

2. For å unngå skredfarlige
områder, bør du lære deg sikre
veivalg. En god tommelfinger-
regel er å følge rygger og høyde-
drag som er avblåst. 

3. Du kan også ta snøprøver
for å teste skredfaren. Det bør
du gjøre med noen som har
erfaring, de første gangene. 

4. Hvis du blir tatt av skred,
forsøk å bli kvitt sekk, ski og staver. Forsøk å holde deg på overflaten. Blir du begravd,
kryp sammen som en ball og dekk for munn og nese. Kreftene er imidlertid så voldsomme
i et skred at dette dessverre mest er skrivebordsråd. 

5. Ser du noen bli tatt av skred, så merk stedet hvor personen ble borte, etter at du har
undersøkt om det er fare for nye skred. Undersøk så om du finner noe på overflaten. Ikke
let for lenge før du henter hjelp. Minuttene har avgjørende betydning for overlevelsesmu-
lighetene i fjellet. 

Menneskets beste venn.
Lill Hemmingsen med 
lavinehunden under trening på
Hoelshøgda.
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RReennnneebbuu  SSaagg  oogg  TTrr ee kkuu ll tt uu rr
Industriområdet Berkåk, tlf 916 40 473

• Spesialdimensjoner

• Standard-dimensjoner

• Laftetømmer

• Villmarkspanel - innv/utv.

• Rammeverk og stolper til
stavlaft

• Stavlaftpanel, flere typer

• Materialer i kjerneved furu

HHYYTTTTEETTOOMMTTEERR
Ivar T. Hoel - Stamnan, 7392 Rennebu - tlf. 907 21 336

ivart@epost.no - Hyttefelt: www.svartbekken.no  

TTORORVVTTAK...AK...
Vi utfører legging av torvtak og grunnarbeid.

Transport med traktor og scooter.
– Ivar T tlf. 907 21 336
– John Egil  tlf. 913 30 153

B Y G G M A K K E R

Berkåk tlf 72 42 54 40 Fax 72 42 64 60  *  Åpent 8 - 16. 9 - 14 BeO Byggvare AS
NORGES STØRSTE 
BYGGEVAREKJEDE

TRELAST- MALING - VERKTØY - OVNER - TØRRMØRTEL - MOTORSAG

GGoodd  ppååsskkee  ååtttt  ddookkkk  aallll!!

Åpningstider i påska: 
Mand – Tirsd: 08.00- 16.00 – Onsd 08.00 – 13.00

Påskeaften stengt

Sundwind gassovn 89500

4.2 kw
Sanitærbark 20 ltr 5500

Lampolje 4 ltr 9900

Curver bedroller 14900

Stablekasser u/lokk 2900

Stablekasser m/lokk fra kr. 3400

Plastbøtte 1200

Turkjele kaffe 16900

Avfallsdunker m/pedal fra kr. 4900

Tennbrikketter tønne 7900

Vedkjele Smijern
ø 450, h 280mm

39800

1 stk utstillingspeis
Dovre 1900 CB 
Hjørne m/omramming

699000

Påsketilbud
3 stk Dovre 40lB

ord. 783750

Nå 599000

Berkåk BlomsterBerkåk Blomster
Berkåk, 7391 Rennebu - tlf. 72 42 72 87

Blomster til påske
– og påskefilmen leverer du hos oss

Vi 
har ogsåfotoavdeling

Se etter tilbud i
butikken

Vårvarene er på

tur inn.

Til Hyttekosen
- lys, servietter,

kortstokker m.m.
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Skiopplevelse 
på Nerskogen!

Heisene kjører hver dag i påsken kl 11-17.
NYHET for turgåere: Nerskogen Skisenter - Storkvelva rundt

– midt i blinken for skiaktiviteter

Tlf 97 68 08 19 - www.nerskogenskisenter.no

Mye snø og
kjempefine
forhold!

Knalltilbud på
felgpakker
med dekk

Tid for sommerdekk

DEKKSERVICE
v/ Øyvind Kjeka

GUNNESGRENDA/BERKÅK - tlf 411 90 680

Ring for avtale,
mob 411 90 680 el 

epost: kjeka@start.no

Vårpakke 2Komplettbilpleie, fra
kr1500,-

Ferdig montert 

på bilen!

Forhandler av fjorårets

testvinner Vredestein i

Motor/TV2

Vårpakke 1

Polering, fra

kr1000,-

Hjul-
skift

150,-

Batteri 
fra kr 

495,-
ferdig montert

arr. Rennebu Bygdearrangement as - tlf 72 42 77 48
Følg oss på www.rennebumartnan.no

Med opplevelser for alle

Berkåk 
17. - 19. 

august 
2007

Møt 150 kvalitetsutstillere - fra hele landet

Martnastema 2007

15´´ fra 3990,- 
16´´ fra 4990,- 
17´´ fra 5990,-
18´´ fra 7990,-

13´´ fra 350,- !
14´´ fra 450,- !
15´´ fra 500,- !
16´´ fra 750,- !

Nå også forhandler av OZ-Racing felger!

Vi har både skismurning
og annet turutstyr

som er kjekt å ha til påsketuren

Rennebu Turistkontor
Tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net

turistkontoret@rennebu.net

Åpningstider i påska:
Mandag 2. april og tirsdag 3. april  09.00-16.00

Onsdag 4. april  09.00-13.00

Vi ønsker alle våre kunder
en riktig God Påske!
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Påska er 

GUL i år!

FASTE GULE PRISER

Berkåk,
tlf 72 42 72 10
åpent 9 - 22 (20)

Fårikålkjøtt
Skjeggerød

1990
pr kg

Pinnekjøtt
Gilde  

9900
pr kg

Div. Coop
Lettstekte brød

1190 
pr stk

Smågodt
løs vekt

690
pr hg

Coca Cola
1,5 l 4 pk

3990
+ pant

Kvikk Lunsj 
4 pk

1390

Familieribbe
2890

pr kg

Grillpølser
Coop 600gr

1190
pr kg

Fanta Orange
Fanta Orange Free

1,5 liter

690
+ pant

Xtra AAA batteri
Xtra AA batteri

10 pk

1990

Godt utvalg i solkrem, engangsgriller m.m

Les
kunde

avisen på
www.coop.no
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Kurs og mini-martna med BIRKA
27. - 28. april er det
duka for kurs i salgs- 
og utstillingsteknikk i
Mjuklia. Her skal vi
innom flere tema som
kan gjøre en salgssitua-
sjon enklere og trivelig-
ere både for kunden og
for selgeren. 

Kurset er åpent for alle,
men de som driver med kunst
og håndverk som næring vil bli
prioritert. Antall plasser er
begrenset, så førstemann til
mølla-prinsippet gjelder! For
påmelding til kurs se
www.birka.no

På kurset skal vi innom
blant annet presentasjons- og

utstillingsteknikker, skriftlig
kommunikasjon og fargekom-
posisjon, produktplassering og
konkret salgstrening. Det hele
munner ut i en mini-martna.
Vi gleder oss til å åpne dørene
for publikum og prøve ny
kunnskap i en reell salgssitua-
sjon. Målet med selve kurset er
at deltakerne skal få større
selvsikkerhet i slike situasjon-
er, skjerpet "selgerånd", og
større selvtillit i forhold til egne
produkter. 

På lørdag, i forbindelse
med Mini-martnan, er det
også åpen dag i Mjuklia fra kl
13 - 16. Da kan publikum
kjøpe seg middag i Mjuklia,
hilse på dyra, og selvfølgelig
handle mengder med kvali-
tetshåndverk fra fantastiske
salgsutstillinger på martnan
vår! I tillegg er Knausen
Lysstøperi og -utsalg åpent, og
der kan en få kjøpt vakre gjen-
brukslys i flere forskjellige
farger. Vi har selvfølgelig
bestilt fint vær til denne dagen,
sånn at alle skal få lyst til å ta
turen og oppleve det vi vil kalle
vårens vakreste eventyr!

Til gjennomføring av kurset

har vi fått hjelp av ei drivende
dyktig dame fra Lillehammer,
Astrid Lind, som er grafisk
designer og illustratør fra
APluss design. Hun har bred
erfaring innen temaet salgs- og
utstillingsteknikk og vil gi oss
mange aha-opplevelser og
gode tips om hvordan vi kan
gjøre det beste ut av en salgs-
situasjon. Anne Mari Svinsaas,
tekstforfatter og teatersjef i
Bergmannsteateret på Løkken
Verk vil geleide oss inn i en litt
mer uformell del av kurset.
Svinsaas vil riste litt i den van-
ligvis så trauste norske hold-
ningen, få oss til å le av oss selv
– og kanskje gi oss et nytt syn
på oss selv som selgere. 

Vi tror dette blir et spenn-
ende kurs – og så håper vi at så
mange som mulig tar turen til
Mjuklia den 28. april for å opp-
leve gode selgere, godt hånd-
verk, god mat og god stem-
ning!

VVeellkkoommmmeenn  ttiill  eenn  ttrriivveelliigg
ddaagg  ii  MMjjuukklliiaa!!

Rennebumartna med Skaperglede

Rennebumartnan er i løpet
av tjue år blitt en av Norges
viktigste arenaer for salg og
markedsføring av husflid og
håndverk. På denne unike
møteplassen presenterer 150
norske håndverkere sine pro-
dukter for et kjøpesterkt pub-
likum med sans for god kvali-
tet. Gleden over å skape
inspirerer de dyktige utstillerne
som årlig deltar på martna, og
er kilden til det brede og flotte
produktspekteret som pub-
likum kan fryde seg over. 

Vi ønsker publikum skal
oppleve skaperglede gjennom
å se, høre, lukte, smake, føle,
delta, lære og utforske. Og
sammen med  vår fantastiske
dugnadsgjeng jobber vi fortsatt
med å videreutvikle Rennebu-
martnan til å være et av
Trøndelags triveligste fam-
iliearrangement. Og uten at vi

her og nå skal røpe detaljer om
årets martna, så vil vi år satse
ekstra mye på håndverksaktiv-
iteter for barn og unge. 

Så langt er det kun artist-
ene på årets akustiske aften
som er i boks. Men vi jobber
med årets kirkekonsertartister,
Martnasgjest og andre under-
holdningskrefter  under selve
martnasdagene, og håper at vi
får satt sammen et variert og
spennende program også i år.

Som vanlig har vi planer
om å slippe de fleste nyhetene
omkring årets martna i
begynnelsen av juni. De blir
også lagt ut på vårt nettsted
www.rennebumartnan.no   

På vegne av 
Martnaskomiteen 
Kenneth Teigen

Enda er Martnaskomiteen  inne i en kreativ fase i
forbindelse med planleggingen av årets martna,
som i år arrangeres helga 17. – 19. august. Som en
ekstra inspirasjonskilde i år er  altså temaet
Skaperglede.

Har du 
forsikret
hytta?

Hans John Solem i Gjensidige
Oppdal-Rennebu Brannkasse sier

at en kommer langt med sunn
fornuft i å unnga vannskader og

brann på hytta.

I vinter har det vært en del
vannskader på hytter på grunn
av at frost har sprengt i stykker
vannrør. Hans John Solem i
Gjensidige Oppdal-Rennebu
Brannkasse kan fortelle at frost
i ubebodde bygg er et problem.
På årsbasis betales det ut 1/2
milliard kroner i vannskader i
Norge fra Gjensidige forsikr-
ing. 

VVaarreerr  iikkkkee  eevviigg
Mange av vannskadene

skyldes materialtretthet.
Skjultanlegg som ble lagt på
70-80-tallet begynner nå å få
skader, og det kan ta en tid før
små hull oppdages. Ved siden
av frost er materialtretthet det
største problemet, og ofte kan
det være en kombinasjon. 

Ved ei normal forsikring er
det dekning på alle rørbrudd
og vannskader, men i følge for-
sikringsforskriftene skal skader
forebygges for å unngå redus-
ert utbetaling hvis ulykken
skulle være ute. Når det gjelder
frostspregning skal bygningen
holdes tilstrekkelig oppvarmet
for å hindre vannskade ved
frostspregning. I fritidsbolig
skal i tillegg hovedstoppekran
alltid stenges og rørledning
avlastes ved at tappekraner
åpnes når bygningen forlates
for mer enn ett døgn.

— En annen god løsning er
å montere vannstoppeventil
som overvåker trykket og
stenger ved eventuell lekkasje.
Da er en sikker på å få dekket
skaden, og en slik ventil fører
også til reduksjon i forsikrings-
premien, forteller Hans John .

UUnnnnggåå  bbrraannnn
Brann var den største

skadeutbetalingen i fjor. Sam-
tidig har vi blitt flinkere til å ha
røykvarslere på hyttene. — Det
er viktig at en sjekker batteri-
ene i røykvarslerne og at
brannslukkerapparatene er i
orden når en kommer på hytta.
Det er lurt å ha reservebatteri
liggende. Samtidig er det viktig
å lære de yngre omgang med
åpen ild som lys, propanovner
og lignende, sier Hans John. 

SSuunnnn  ffoorrnnuufftt
Det er viktig at selv om en

har forsikringen i orden må det
ikke bli noen sovepute. For-
skrifter må følges, samtidig
med at en kommer langt med
sunn fornuft.

Kommunesåpe med Splash
Randi Johanne Hoset, Guro Haugerud Wold, Christina Stokke og
Siv Johanne Hoset med bedriften Splash gikk til topps under
fylkesmessa Ungt entreprenørskap som den mest nyskapende
bedriften. Produktet er en såpe formet som Rennebus kom-
munevåpen, og jentene har fått stor respons på produktet. 

De fire gründerne har fått laget formen til såpa ved Gauldal videregående skole,
men da de ennå har bare ei form har ikke produksjonen blitt så stor foreløpig.
Bedriften Splash er en del av opplegget Entreprenørskap i skolen ved Rennebu ung-
domsskole. 

Det er strenge regler for bruk av kommunevåpenet, men de ivrige damene har
søknad inne til kommunestyret for godkjenning. Samtidig har de forhandlet med
ordfører Bjørn Rogstad for å få kommunen til å kjøpe såpa, og kommunen har bestilt
100 såper. Jentene forteller at det også er flere som er interessert i en handel. 

Nettstedet til Birka - www.birka.no - med presentasjon over 180
håndverkere fra hele Norge. Nettstedet begynner å få stor trafikk.



Kjenner du innfartsveiene til Rennebu? 
Her er årets påskekonkurranse i Rennebu Nytt.

Det er fem hovedinnfartsveier til Rennebu som er merket med skilt. Når en vet at E6
og Rv3 (Østerdalen) går gjennom bygda, er det mange biler som passerer i løpet av et
døgn. Faktisk er det hele ca 3.600 biler i såkalt døgnmiddel som passerer Berkåk. Men
vårt spørsmål er - vet du hvilke grensepasseringer vi har tatt bilde av her? Bruk svarkup-
ongen nedenfor, eller send svaret på epost til “dagfinn@mediaprofil-as.no”.

SSvvaarrffrriisstt::  11..  mmaaii  22000077
- Rennebu Nytt, Rebustorget
7391 Rennebu
PPrreemmiiee::  3-dagers martnasbillett
sponset av Rennebumartnan
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Hvor er grensen?

Påskekonkurransen i Rennebu Nytt
1:

2:

3:

4:

5:

Sendes til Rennebu Nytt, 
Rebustorget, 7391 Rennebu

1

2

34

5

RNs Foto-
konkurranse

Påsken er en fin tid for
fotografering, og det er som
regel mange motiver å velge
mellom. Rennebu Nytt
utfordrer fotoglade personer til
å delta i RNs Fotokonkurranse
med påsken som tema. Bildene
skal være tatt i Rennebu, og
kan har både ute- og innemo-
tiv. Bare fantasien setter
begrensninger.

FFrriisstt:: 11..  mmaaii  22000077
PPrreemmiieerr::  
1. - kr 500 og bildet får

pryde forsiden på RNs påskenr
2008.

To 2: kr 250

Bildene vil bli kunngjort på
nettsiden
www.rennebunytt.no

Vinnerbildet vil bli brukt
som førsteside-bilde på RNs
påskenummer 2008, og andre
bilder kan også være aktuelle å
bruke som illustrasjonsbilder i
samme nummer. 

Resultatet av konkurransen
kunngjøres i RNs sommer-
nummer som kommer 7. juni,
og det sendes også ut til hytte-
eiere.

PPaappiirrbbiillddeerr sendes til
Rennebu Nytt c/o Mediaprofil
as, Rebustorget, 7391 Rennebu

DDiiggiittaallee  bbiillddeerr  sendes som
epost til dagfinn@mediaprofil-
as.no

HHUUSSKK åå  mmeerrkkee  bbiillddeett
mmeedd  nnaavvnn  oogg  aaddrreessssee!!

Snakk med oss
- velg riktig bank

- Sparing

- Lån

- Forsikring

- Regningsbetaling

Ta kontakt med oss for en samtale
- alltid tilgjengelig !

Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne

Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring
Vann og energibrønner

Edvin Eide: 950 34 056
Tlf. 72 42 54 47 - Innset 7398 Rennebu 

edvin.eide@oppdal.com

Vi utfører
Tømrer-/snekkeroppdrag
Nybygg og rehabilitering

JJoohhaann  MMyykklleeggaarrdd
7393 Rennebu - tlf. 72 42 67 48 - mobil 907 93 870

Navn:

Adresse:

Alt i trykksaker!

www.mediaprofil-as.no          tlf 72 42 76 66
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Vi tilbyr:
Allmennpraksis – Pleieartikler
HD røntgen – Tannbehandling 
ID merking av hund og katt
Specific dyrefor
Førstehjelpsett

Telefon døgnvakt : 72 42 74 99

Åpningstider i påska: 
Mandag – onsdag 9.00 - 9.30 etter avtale 

Mandag  17.00 - 19.00

Vi har utstyr fra Gresshoppa:
Turseler, trekkseler, kobbel og halsbånd. m.m.

Vi ønsker alle våre kunder – store og små
en riktig god påske!

Sommerdekk tid!
Vi har nå fått inn årets sommerdekk,

vi fører de fleste merker,
til meget lave priser!

God Påske
ønskes alle fra oss på

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

Soknatun
v/ May Elshaug, 7288 Soknedal

Tlf 72 43 35 50 - mob 92 45 19 97

Varmmat-buffet  hver dag
Stor grillmeny 

Egen barnemeny, Hjemmebakt pizza
Selskapslokaler, Møtelokaler

Catering, Take away, Overnatting

Åpent alle dager i påska

BBeehhoovv  ffoorr  ggrruuss//ppuukkkk??
VVii  lleevveerreerr  ggrruuss  

oogg  uuttfføørreerr  ssmmåå  oogg  ssttoorree  ggrraavveejjoobbbbeerr..
EEkksseemmppeellvviiss  ddrreenneerriinngg,,  ttoommtteeggrraavviinngg  

oogg  mmaasssseeuuttsskkiiffttiinngg..

RRiinngg  ffoorr  eenn  uuffoorrpplliikktteennddee  pprraatt..

RReennnneebbuu  GGrruuss
Telefon 944 87 876

G u l t  t i l  p å s k e !
Tulipaner
Påskelilje
Ildtopp
Roser

+ mye mer i gult
i avskårne og planter

Mye nytt
i gaveartikler

fra bl.a
Black Design

Berkåk - tlf. 72 42 74 45

Snekkering, lafting,
restaurering, grunnarbeid

Ta kontakt på telefon 416 56 996 
for en hyggelig hytteprat.



Påskeaften arrangeres
Nåvdaliaden for 25.
gang, og arrangørene
håper på strålende vær
og rekordmange deltag-
ere i Jubileumsåret! 

En av ildsjelene bak
arrangementet, hytteeier Elin
Sundseth, forteller med stor
entusiasme om planene for
årets Nåvdaliade. Det hele
starter som vanlig med at alle
synger OL-floka. Dette har
vært gjort hvert år siden OL på
Lillehammer i 1994. Sundseth
forteller at de et år prøvde å
hoppe over dette innslaget,
men det ble da levert inn
skriftlig protest etterpå.
Deltagerne i Nåvdaliaden er
altså svært opptatt av at alle
tradisjoner holdes i hevd, så vi
regner det som helt sikkert at
det blir åpning med OL-floka
også i jubileumsåret!

Alle er med
Etter åpningen er det ung-

enes tur til å gjennomføre
løypa, og alle får premie etter
endt løp. Også blant de yngste
er entusiasmen stor, forteller
Sundseth. Alle er med, både de
som begynner å bli flinke på
ski, og de som lykkelig uvit-
ende sover i pulken mens
mamma eller pappa er motor
gjennom løypa. 

Stor underholdningsverdi
Når ungene har gjennom-

ført sin løype, er det de voksne
sin tur. Her rapporteres det om

stor innsatsvilje fra alle, og
minst like stor underhold-
ningsverdi både for små og
store. Det litt spesielle er
utstyret deltagerne skal bruke;
damene går på ei ski og ei
truge, mens mannfolka går på
ei ski og bruker en ”tynjstav”.
Deltagerne går parvis, og hvem
som skal gå sammen avgjøres
ved loddtrekning. Når alle er
vel i mål, er det premiering til
alle, og dagen avsluttes med
felles grilling og sosialt samvær
så lenge været tillater det. 

Støtte fra kommunen
Det er ca. 40 hytteenheter

som er tilknyttet dette hytte-
området, og sammen med de
fastboende har det på det
meste vært 120 deltagere i
Nåvdaliaden, forteller
Sundseth. Tidligere år har
arrangørene selv laget medalj-

en, men ettersom det er jubile-
um i år vil de prøve å få kjøpt
inn jubileumsmedalje til alle
deltagerne. Arrangørene har
søkt Rennebu kommune om
støtte til dette, og søknaden ble
imøtekommet. Sundseth er
veldig glad for at Rennebu
kommune viser sin støtte til
trivsel-/ kulturtiltak for hytteei-
erne på denne måten, og
skryter av den måten de kom-
munale instanser har behandl-
et Nåvdaliadens komite og
søknad på!

Fantasi og godt humør
Avslutningsvis oppfordrer

Sundseth deltagerne i årets
Nåvdaliade til å kle seg ut, og
temaet skal være ”Hatt og
Briller”. Fantasi og godt humør
har i alle år vært et kjennetegn
for både deltagere og arrangør-
er, så vi regner med stor inn-
sats og mange merkelige
antrekk også i år, sier
Sundseth!

Fullmånetur til Herremssetra
Fullmånetur er et kjent begrep blant ivrige markatravere på Voll. En slik tur tar vi

en av kveldene mens månen er på sitt ”rundeste”.
Veien fra boligfeltet på Voll til Herremsetra er lett å finne, men vi avtaler gjerne et

klokkeslett så vi går nogenlunde samla. Dette er en sosial trimtur, der det sosiale
absolutt er det mest fremtredende! Alle har med nistemat som vi setter fram og spiser
sammen. Kaffe (og i noen tilfeller sjokolade) koker vi på setra. Måltidet er en viktig
ingrediens disse kveldene.

Herremsetra har plass til at mange flere er med på disse turene, så hvis du ymter
frampå sender vi deg gjerne en tekstmelding om når vi går. Veien er kjørt med traktor
så du trenger ikke ski selv om det er snø.

Den kvelden bildet ble tatt var det total måneformørkelse. Det ble en flott og spesi-
ell opplevelse for oss som hadde tid til å gå den kvelden! 

Hilsen fra fotografen, Tora Husan.
Olaug Reitås, Jostein Holiløkk, Margit Uv, Olav Uv, Randi Bakk, Rolv Bakk, Bodil

Hårstad og Ola Hårstad.  Foto: Tora Husan.
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Her er det allsang med OL-floka under fjorårets Nåvdaliade.

Til venstre er fjorårets skirenn
igang.

Til høyre er 
sekretariatet på plass.

Foto:  Elin Sundseth

”Nåvdaliaden 2007” 
– 25-årsjubileum

Tre
Rennbygger

på topp
Lørdag 17. februar startet

NRK sin nye lørdagsunder-
holdning hvor det ukentlig skal
”kåres” ”Topp 10-lister” innen
forskjellige kategorier. Og i det
første programmet var det de
10 største norske idrettsøye-
blikk med menn i hovedrollen
som skulle kåres. Av alle store
norske idrettsøyeblikk gjenn-
om tidende var det plukket ut
15 kandidater. Og av de største
øyeblikkene var hele 3 av dem
med rennbygger i hovedrollen:
Magne Myrmos VM-gull på 15
km i Falun i 1974, RBKs seier
over Milan i Champions
League i 1996, hvor Vegard
Heggem scoret seiersmålet og
selvsagt Vebjørn Rodals gull-
løp fra Atlanta-OL i 1996.

På ti på topp-lista kom
Vebjørn Rodal på en 9. plass,
men sånn kan det gå når det
hele nasjonen skal få
bestemme. Vi er vel mest enig
med både Ine Wigernes og
Arne Scheie som var med i
programmet – begge disse
hadde samme favoritt til tittel-
en. Og for å sitere Arne Scheie
i programmet: ”Norges største
idrettsprestasjon gjennom tid-
ene? Ingen tvil. Ingen over,
ingen ved siden – Vebjørn
Rodals gull-løp i olympiske
leker i Atlanta i 1996!”
Vebjørns sluttid på 1.42.58 er
fremdeles gjeldende olympisk
rekord! Og de to andre lokale
kandidatene er vi også frem-
dels meget stolte over, og har
dem godt forvart i ”minne-
boka.”

Og for å ha nevnt de tre
som fikk mest stemmer, så var
det: 

1. Johan Olav Koss sin 10
000 meter fra Lillehammer-
OL. i 1994 

2. Bjørn Dæhlies gull på 50
km i Nagano – OL, i 1998

3. plass: VM-stafetten med
bla. Oddvar Brå (da han brakk
staven) under VM i Oslo 1982.

Hver lørdag fremover skal
det norske folk stemme frem
flere 10 på topp-lister i bl.a.
moromann, morokvinne,
idrettstabber, TV-minne også
videre…
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VVeellkkoommmmeenn  ttiill  
ttrriivveelliigg  ppååsskkeehhaannddeell

på Å'bua!
Tilbudet gjelder fra 26.mars til 4.april, eller så lenge beholdningen rekker.

Kolonial
Hverdagsmorr pr. kg 9950 

Morsflatbrød  pr. pk 1090

Sodd Trondhjems pr. bx 2000

Gilde grillpølse 600gr. pr. pk 1990

Pepsi Max 4 pk + pant 3960

Bondebrød Goman pr. stk 890

Bygg/Jern
Propanbytte
11 kg 33000

10 kg 29900

5   kg 19900

Coop helsyntetisk motorolje 5W-40 4l 14900

Zero 105 l gasskjøleskap sort/hvit  499000

Dometic 103 l gasskjøleskap sort 499000

( kun 3 stk)
Zibroparafin 20 l 42900

- 10% på snøredskap
- 10% på alt akeutstyr
- 10% på BEHA oljefylte varmeovner

Som faghandler for Sunwind fører vi det meste til
hytta for et komfortabelt opphold. 
Vi har impregnert material på lager.
Stikk innom for en prat.

Hus/hjem og
manufaktur:
TV- kanner stål lime/turkis pr. stk 12900

Kakeform m/lokk 46x44  pr. stk 9900

Frokostsett 3 deler grønn/blå,
brun/blå pr. sett 9900

Se vårt utvalg i påskepynt - lys - duker - servietter

Filleryer 60x90cm fargemix pr. stk. 2500

”        70x140cm    ”         ” 3500

”        70x200cm    ”         ” 5500

Orion Thermodyne 140x200 pr. stk 29900

140x220 ” 31900

Madrasser Gjest(9cm) 75x200 ” 23900

Comfort(13cm) 75x200 ” 48900

Jerpstad 
tlf 72 49 86 50

ÅPNINGSTIDER:          KIOSK        BUTIKK
LØRDAG 31.03 16.00-21.00 9.00-16.00

SØNDAG 01.04. 12.00-21.00 STENGT

MAN.-TIR.02.-03.04 18.00-21.00 9.00-18.00

ONSDAG 04.04. 15.00-21.00 9.00-15.00

TOR.-FRE.05.04-06.04. 12.00-21.00 STENGT

LØRDAG 07.04. 14.00-21.00 9.00-14.00

SØN.-MAN. 08.04-09.04. 12.00-21.00 STENG

Å
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Egg og god påske!

Ja, egg kan brukes til litt av
hvert, til mat og tvilsom moro,
dvs. konkurranser i eggkasting.
Det burde være forbudt ved lov
og er en skam for utøverne.
Dem om det, men ellers----
kan man tenke seg et kjekkere
fødemiddel, hygienisk for-
pakket fra naturens hånd,
lekkert å se til, og godt!

Mot påske bør vi kanskje
legge merke til om vi drømmer
om egg, det er viktig.
Drømmer du om knuste egg,
betyr det bare sorgen, tvisig-
heter og krangel. Drømmer du
om ” Æg at have”, har du vært
ute på ulovlige veier, og vet
godt av det. ”Æg at sælge”
varsler motgang i vennskap og
forretninger, mens ”Æg at se”
forteller at lykken er i kjømda.
Så nå vet vi det.

Barndommens eggsanking
var gilde greier. Det å snike
barføtt rundt i stua hans beste-
far og lete egg, store brune og
nesten varme egg etter grom-
høna til Besten, hu Sara. Hun
var en luring og la eggene på
de umuligste steder. Å lete
Sara-egg var mer spennende
enn gjemsel med nabogutta,
for de ville bare leke indianer
og hvit, og alltid skulle jentene
være de hvite og få heimspikka
pil i baken. Nei, Sara-egg var
tingen, og ble det en hende
gang en kopp eggedosis på
langknakken i stueveggen, ja
da var det salighets stund og
nam-nam for nøysomme sjel-
er.

Mange skikker som har
med egg å gjøre, ellers glemt
og  gjemt under moderne støv.
Så for eksempel dette at man
skal knuse eggskallet før det
går i skyllebøtta, ellers ble ikke
jenta gift, som det het seg i
eldre dager. For min del tror
jeg det var noe som lure mødre
fant på fordi hele eggeskall på
komposten var sent omsatt til
jord. Her måtte finknusing til,
skulle man hjelpe på kretsløp-
et, -–  eggeskall er tungt ned-
brytbare saker.

Mot våren våknet giftelyst-
en hos pikerbørn i alle aldre.
Da var egget godt å ha for

hånden, så fikk hun vite
hvordan brudgommen kom til
å se ut. Det var bare å speile et
egg på gloa i peisen og spise
det stående med ryggen mot
rommet. Etterpå skulle jenta gå
ut døra med et ”fempenni-
stykke” i neven og hive kapit-
alen på første og beste kar hun
traff, for han ble det.

Et annet råd gikk ut på å
hardkoke egget, pelle plomm-
en ut og fylle hulrommet med
salt. Spise egget, holde munn
og krabbe under fellen. I løpet
av natten kom så beilere med
drikke, antagelig i drømmen,
men likevel. Det smakte sikk-
ert av fugl håkkesom, og det er
håp I hengende snøre. 

Vi hører rett som det er om
folk som har, eller hadde
smørlykke. Mer sjelden om
egglykke, men det var like
ettertraktet som lykke betrakt-
et, som smøret. Å ha gilde,
varpedyktige høner på en gard,
var litt av en tilgang, og ofte
var det husmora som fikk
beholde eggpengene til ”nål-
penger” og forbruk. Egglykke
var det enkelt å skaffe seg, var
det såsant hanndyr på garden,
og det var det som regel.
Grytidlig skulle kjerringa ut i
stall eller fjøs,– men første
påskedag måtte det være, –og
legge hånden lint over testikl-
ene på hingst eller vær, eller på
oksen. Dermed var egglykken
sikret ut året.

Hele påskeuken var forrest-
en velegnet til framskaffelse av
egglykke, ved hjelp av
sponsanking på vedbakken.
Spona ble så lagt i en linklut og
etterpå hivd i ovnen alt mens
kvinnfolket ropte: ”Små og
store, små og store” av alle
livsens krefter: Det gjorde
samme nytten som testikkel-
seansen, og egg ble det.

Den 31. mars var dagen da
man måtte spise så mange egg
det var mulig å klemme nedpå.
Også et slikt ensidig måltid
skulle sikre rikelig med egg i
kørja utover i sesongen, var
trua.

Skal vi ta med noen tips om
egg?

Ta aldri egg rett ut av kjøle-
skapet opp i gryten, temperer
først. Gjerne under varmt-
vannsspringen, så slipper du
skallsprekking under koking-
en.

La aldri egget danse i
kasserollen! Hviten blir seig på
denne måten, og dessuten
sløser du med strømmen. Skyll
egget under kaldt vann like
etter det er ferdigkokt, så løsn-
er skallet greit.

Hardkokt egg er greit å ha
for hånden, det holder flere
dager i kjøleskapet, og så har
du alltid pålegg i en fart. Hele
kokte egg er bedre som niste
på tur enn skivete på brødet.

Egg er slankekost, gir en
god følelse av metthet, og
”sitter” lenger i magen.

Egg er fint til omeletter,
også til desserter, eller søtmat.
Da bruker vi litt farin i stedet
for salt i røren, og fyller med
frisk frukt, syltetøy eller her-
metisk frukt ettersom vi har for
hånden. En ”bondeomelett” er
grei aftensmat, lunsj eller

nistekost. Brun kokte potetbit-
er, litt rester av pølse eller kjøtt
om du har (men kan sløyfes),
småhakket løk, paprika og/ell-
er tomater, ta hva skapet
rommer. Slå eggerøren over.
Både til matomelett og til søt-
mat bruker vi helst fransk røre,
altså like mange spiseskjeer
vann som egg, lett slått samm-
en med gaffel, enkelt som fot i
hose. Luftig og godt.

Lette pannekaker med
mange ”påske-egg” oppi, kan
du rulle sammen om hva det
skal være av mat, grønnsaker
eller kjøtt i stuing, og gratinere
I varm ovn. Med ostedryss og
smeltet smør er dette festmat,
og så lettvint at -–

Men pass på at eggene er
friske og noenlunde nylagte!
Ellers kan du risikere å øde-
legge det beste opplegg, så
husk regelen om først å knuse
hvert egg i en kopp for seg, før
det kommer over i fellesbollen.
Bon appetitt!

Av Elisabet Berkaak

Kokt egg og stekt! Forlorne egg, eggedosis og
eggekake, eggerøre og omelett. Eggsmør og hakket
egg, eggstand og og glaserte egg, eggmelk, og egg
med konjakk. Eggrand og råtne egg i fjeset.

Kortreist mat fra Rennebu
Kortreist mat har blitt mer og mer aktuelt og er et ressurs-

vennlig tilbud sett ut fra miljøhensyn. 
Her i Rennebu har vi også tilbud om mat laget her i kommun-

en.
GGaarrddssbbaakksstt  vveedd  MMaaggnnhhiilldd  KKvvaamm  i Gunnesgrenda baker

lemser, lefser og flatbrød. Flatbrødet selges ved Mega på
Orkanger, ellers selges varene hjemmefra.

GGaarrddssbbuuttiikkkkeenn  BBuurreett på Nerskogen har eget utsalg like ved
skolen på Nerskogen, og der kan du bl.a. få kjøpt spekemat av
storfé fra Nerskogen. 

HHooggnnaammaatt produserer blant annet spekemat og lammelår av
fårekjøtt fra Innset, og ICA på Berkåk selger disse varene. 

Vi anbefaler å stikke innom utsalgene for å få en smak av
Rennebu!

Egg til påske
Bløtkokt egg: 3 - 5 minutter - Hvite og plomme bløt
Smilende egg: 6 - 8 minutter - Fast hvite og "smilende" plomme
Hardkokt egg: ca. 10 minutter - Hvite og plomme fast, og kan deles med eggedeler.

Lokal 
litteratur
på 
biblioteket

Bygdebøker fra:
- Rennebu
- Innset
- Kvikne
- Meldal
- Soknedal
- Støren
- Oppdal

Lydbok: 
Guri Bakk: Kvardagstanka frå
Bakkrå'n.

Video: 
Bygdemartnan i Rennebu 1999
Søknad om Ski-NM 1998
I gamle spor fra Oslo til
Nidaros.

For barn: 
Børge Dahle: Småjutula'n i
barnas naturverden.

Diktsamlinger av:
Kjellrun Kosberg
Helga Gilberg
Ola Hoseth
Arnt Skjerve
Anne Bø
Martin Foss
John Berkaak

Skjønnlitteratur:
Olav Berkaak: 
- Snø og eld.
- Det ædle malm
- November
- Riaren
- Den siste jernnatt, og du skal
lenge leve i landet.

Marie Vik: Jeg er Hallgerd
Hoskuldsdatter.

Jan Grøsseth: 
- Drømmen om Tubitava.
- Gud ser oss
- Hålkeføre til himmels
- Mennesket Morris

Rune Angell-Jacobsen:
Amerika-serien. (Starter i
Rennebu).

Anne Karin Elstad: Folket på
Innhaug. (Fra Kvikne).

Fagbøker:
Einar Sæter: I kurerfart for XU.
Arnt Lånke: Bygdeminne.
Birgit Foss: Tradisjonsmat i
Rennebu.
M. Vik, B. Foss, J.P. Flå:
Grender innved Trollheimen.
Karl H. Brox: Trollheimen.
H.E. Folden: Trollheimen:
Østlige områder, og
Gjevilvassdalen og Innerdalen.
Historielagets skrifter.
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HJEMMEBASERTE TJENESTER
Ved enhet for hjemmebasert pleie og omsorg, hjemmesykeplei-
en, er følgende stillinger ledig:
Hjelpepleier/Omsorgsarbeider 50% fast stilling
i døgnturnus med arbeid hver 4. helg. 
Tjenestestested er f.t. hjemmesykepleien. 
Stillingen krever fagutdanning. Kan ikke deles.
Pleiemedarbeider kveld 26,28% stilling på kveld. 
Arbeidstid  fra kl. 19.00 - 23.00 med arbeid hver 3. helg. 
Vi har totalt  3. personer som deler på disse kveldsvaktene.
Gjelder foreløpig til 31.12.07. Ufaglærte kan søke.

For stillingene gjelder lønn og arbeidsvilkår etter kommunalt
avtaleverk. Kommunen har et begrenset antall biler, søkere må
derfor kunne disponere bil som godtgjøres iht. regulativ.
Nærmere opplysninger om stillingene:  kontakt nestleder HPO, 
Wenche Teigen, tlf 72 40 25 25

Søknadsfrist 11.04.07. 
Søknad sendes: 
Rennebu kommune, Rådmannen, 7391 Rennebu.

RÅDMANNEN

BIBLIOTEKET
Vi stenger mandag og onsdag i påska.
Siste åpningsdag før påske blir torsdag 29.3. kl. 16-19.
Vanlige åpningstider igjen fra onsdag 11.4.

Husk påskekrimmen!

Rennebu kommune
Kunngjøringer

FERIEVIKARIATER 
V/RENNEBU ALDERS- OG SYKEHJEM
Vi søker etter ferievikarer i pleie/renhold og kjøkken v/ Rennebu
alders- og sykehjem fra uke 26 til og med uke 33. 
Opplæring vil bli gitt. 
Vi oppfordrer skoleungdom og andre til å søke. Det vi forlanger
er at du har fylt 18 år og at du er arbeidsvillig og positiv.
Ansettelse etter kommunens lover og regler. 
Nærmere opplysninger om stillingene kan fåes hos enhetsleder
på tlf 72 40 25 12. 

Søknadsfrist: 01.04.2007
Søknaden sendes til: 
Rådmannen i Rennebu, Berkåk, 7391 Rennebu

FERIEVIKARER HJEMMEBASERTE TJENESTER
Hjemmebaserte tjenester i Rennebu kommune søker etter ferie-
vikarer for sommeren 2007.
Vi trenger vikarer for sykepleiere/hjelpepleiere/omsorgsarbeidere
innen hjemmesykepleien. Videre trenger vi vikarer for hjemme-
hjelperne. Spørsmål ang. jobbene kan rettes til enhetsleder HPO, 
tlf 72 40 25 30 eller infotorget i Helsesenteret, tlf 72 40 25 05
Personer uten relevant utdanning kan søke.

Søknadsfrist: 1. april. 
Søknader sendes til:  
Rennebu Kommune v/ enhetsleder HPO, 7391 Rennebu

KUNNGJØRINGERKUNNGJØRINGER KUNNGJØRINGER

Hjertelig takk for gaver,
blomster og helsninger på 80
års dagen min.            Bjarne

Hjertelig takk for all venn-
lig deltagelse, blomster og
minnegaver ved Jørgen Hoels
bortgang.
Gunnhild, Gunnar, Inger og
Angrim m/familier

Basar i Mjuklia 
Onsdag 28. mars, fra kl 17.00.
Salg av middag fra kl 16.30.
Åpent lysstøperi!

Hytte vurderes
solgt 

Sentralt beliggende i Berkåk
sentrum. Ca 60 kvm. Byggeår
1940, 3 mål tomt. Nytt tak,
men må påberegne noe
oppussing. Innlagt strøm,
mulighet for påkobling av
vann og kloakk. Ved interesse
ring 476 66 622

Hjertelig takk for oppmerk-
somheten i anledning min 90
års dag.

Inga Haugen
”

Hauka Dekorum
synger i omsorgsboligene på
Berkåk 2. påskedag kl. 20.00.
Inngang inkl kaffe og kaker, 
kr 50,-

Arr. Frivillighetssentralen og
Hauka Dekorum

Johndoe
31.mars i Berkåk Samfunnshus

Support: Verdiløse menn.
Dørene åpnes kl 21.00. - cc: 200kr.
www.rennbusupporterklubb.com

SAC Effectiv
Påminnelse om at spenngummi nr. 25215012 og 25215010 og
blå spenekopp nr. 21214814 går ut av produksjon. Siste frist,
30. mars 2007, for å benytte seg av tilbudet på Uniflex sett med
nye kopper, spenegummi og korte slanger for kr. 500,- eks mva.
Ring og bestill hos: Effectiv Salg og Service v/Lars Uvsløkk. 
Tlf. 72 42 71 64/970 79 778

Årsmøte i Rennebu Grunneierlag Jutulstuggu fredag
13.04.07 kl 20.00.
Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
Sak 2. Valg av møteleder og sekretær.

Valg av to til å underskrive protokoll.
Sak 3. Årsmelding og regnskap.
Sak 4. Valg.
Sak 5. Jakt og fiske.
Sak 6. Innkomne saker.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret 
v/formann i hende senest 10.04.07.

Styret

BILFØRER 65+

Invitasjon til oppfriskningskurs v/Mellem
Trafikkskole på Berkåk  7. 8. 9 og 14. mai
fra kl.10.00 hver dag. Avgift for LHL med-
lemmer kr.400.00. Andre kr 800. Kurset for deg som vil ha et
aktivt pensjonistliv. Meld deg på til Jostein Berntsen
Tlf.72425930 innen 1. april. 
Vel møtt til et interessant og nyttig kurs!

STYRET

Småtrollrennet 14. april 2007 i år på
Berkåk
Start kl 11.00 v/NM-Stadion, Berkåk.
Klasse 4 – 12 år (født 1995 – 2003).
Påmelding til Rune Bakk, e-post rba@start.no
el. tlf. 41 30 54 66 innen tirsdag 10.04.07
Startkontigent kr. 75,- (etteranmeldte kr. 105,-
Startnr. tas ut før kl. 10.30.

Poengrenn Berkåk/Mjuken Grand Prix
Lørdag 14 april 2007
Start kl 15.00. Påmelding v/NM-Stadion før kl. 14.30.
Klasse 0 år og oppover. Klassevis fellesstart.
Vi håper dette blir en fin skidag for hele familen
med bålbrenning og kaffekos. Ungene kan også få prøve
seg på litt skiskyting hvis de har lyst. 

Arr. RIL Ski

Kvinnegruppas kulturpris
Rennebu Arbeiderparti
Kvinnegruppe vil for  
26. gang dele ut sin kulturpris 1. mai.
Prisen er på kr 1.000,- + diplom. 

Vi ber om forslag på kandidater (vedlagt begrunnelse).
Aktuelle kandidater kan være enkeltpersoner,  grupper eller
organisasjoner/lag som har  arbeidet aktivt for kulturlivet i
Rennebu.
Forslag sendes innen 15. april til Solveig Træthaug.

- RAPs Kvinnegruppe

VI  FEIRER  PÅSKE 
på Hoelsmoen bedehus
Påskeaften  7. april   kl. 19.30  Kveldsmøte
1. påskedag 8. april  kl. 11.00
Formiddagsmøte; Jesus lever kl. 19.30
Kveldsmøte v/ungdomsforeningen 
2. påskedag 9. april kl.11.00  Gudsteneste i
Rennebu kirke kl. 13.00  ”Sodd og sang”
Påmelding til middag: 95843560 / 72426684 frist 8. april
Taler Marta Irene Eriksrød
Fastboende og feriefolk, gammel og ung; alle velkommen! 

Arr. Rennebu Normisjon

LHL Rennebu



Skiheisen på Nerskogen har kjempefine forhold til
påske, og med barneheis og to andre heiser ligger
det tilrette for uforglemmelige dager i påskesola.

Torleif Kristiansen ved Nerskogen Skisenter kan fortelle om
fine løyper og topp forhold til påske. Heisene har god kapasitet,
og kan kjøre hele 1700 personer i timen.  

Det er også mulig å leie seg slalomski og sko, og det er
anskaffet en del nytt utstyr. Senteret har også kjøpt  flere kjelker,
noe som er et populært tiltak.

Videre kan Torleif fortelle at de til sommeren vil bygge ut
anlegget med et nytt skiutleiehus og et mindre hus for overnatt-
ing. Det vil også bli bygd en garasje for prepareringsmaskinene.

Videre arbeides det med
planer om å bygge et større hus
med leiligheter. Dette bygget vil
inneholde selveierleiligheter og
leiligheter for utleie. Disse plan-
ene er avhengig av om de får
solgt leilligheter og ellers om de
får finansieringen på plass.

Nytt av året er en nyinnkjøpt
løypemaskin for bortoverski, og
det er inngått et samarbeid med
Oppdal om å knytte seg til der-
es løypenett i Storkvelva.
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«Geita» midt i Trollheimen
Geithetta er et av fjell-
ene i Trollheimen som
alle synes å vite om. Så
går da også en av
Trollheimens brukte
fotruter i Trollheimen
over dette fjellet. 

Og når sant skal sies, er
turen mellom Jøldalshytta og
Trollheimshytta over Geit-
hettas runde rygg en fin fjelltur
- en passé dagsmarsj for
ganske mange, med et snev av
virkelig høyfjell og med glimr-
ende utsikt både utover
Jøldalen, Svartådalen, Lille
Svartådalen, Folldalen og over
mot andre fjell som Svarthetta,
Trollhetta, Snota, Salen og
Neådalssnota. På toppen av
Geithetta er du kort sagt midt i
smørøyet, midt i en imponer-
ende og vakker fjellverden som
det skal mer enn ett liv til for å
bli lei av.

Likevel er Geithetta et fjell
som ikke har satt særlige spor
etter seg i bøkene som er laget
om Trollheimen, eller for den
saks skyld i turistforeningens
årbøker. Årsaken er ikke van-
skelig å gjette: Geithetta er
ikke høy nok og barsk nok, og
turen over ikke strabasiøs nok
- om den er aldri så fin - til at
de som har skrevet om
Trollheimens fjell har brydd
seg om den. Da er det noe
ganske annet med «storebror»
Trollhetta på den andre siden
av Svartådalen.

Helt siden tidenes morg-
en, og i hvert fall siden fottur-
istene tok til å ferdes i
Trollheimen, har Geithetta lev-
et sitt liv i skyggen av
Trollhetta. Geithettas to «topp-
er» måler 1352 meter og 1316
meter (den sørligste er høyest),
og det er jo ikke stort å stille
opp med mot Trollhettas 1614

meter. Til alt overmål har
Trollhetta også tre topper,
hvorav selv den laveste - øst-
toppen med sine 1522 meter -
er 170 meter høyere enn
Geithettas høyeste punkt. Og
det må jo ærlig innrømmes,
selv om man er aldri så glad i
Geithetta, at en tur over
Trollhetta er en adskillig mer
imponerende og alpin opplev-
else, ikke minst når man står
der på kanten og stirrer lukt
ned i Litj-helvete mer enn 500
meter lenger nede. Men kjære
Geithetta, fortvil ikke:    «Glem
synet af Troldhætta fra
Foldalen, men drag frem
mindet om den, saadan som
den dukker op og lyste en i
møde, når man kom op på
Nerskogen, eller saadan, som
den imponerede første gang,
den viste sig for en paa
Langfjeldet, eller allerbedst
saadan, som den udbredte sig i
hele sin vælde og herlighed for
ens blik med sine tre toppe i
kreds, med sluktet med bræ-
båndene, det ene nedenfor det
andet, endende i det blågrønne
vand - oppe fra sin gjenbo
Gjeithætta. Stillet saaledes i
erindringen vil Troldhætta
altid forsvare og hævde sin
plads blant Troldheimens
vakreste toppe,» skrev G. P.
Meisterlin i turistforeningens
årbok for 1898. Og han har helt
rett. Fra Geithetta er Trollhetta
et virkelig imponerende skue.
Så selv om Geithetta i seg selv
kanskje ikke er et så storslag-
ent fjell sammenlignet med
andre topper i Trollheimen, så
er opplevelsen av fjell fra topp-
en avgjort til stede.

Og for den som ikke er bare
ute etter høyden over havet der
turen går, er Geithetta uten tvil
opplevelsesverdig i seg selv.
Den er høy nok til at skogen
gir opp og er på toppen en del

av den steinete,
forblåste verden
av topper som
gjør
Trollheimen til
den fantastiske
fjellheimen den
er med stadig
veksling mell-
om høyfjell og
smilende daler.
Den som har
syn og interesse
for slikt kan
dessuten også
på Geithetta
glede seg over
møter med fjell-
rype, snøspurv
og steinskvett,
tre typiske flyv-
ende repre-
sentanter for
denne karrige,
men likevel så
majestetiske
naturen.
Fjellplanter av
forskjellig slag
finnes også,
men på toppen
er det stort sett
bare issoleien
som holder ut.
Nyt synet, for
dette er en
barsking med røtter i karrig
jord og som kan bruke flere år
på å bygge seg opp fra frø til
blomstring.    Geithetta kan
oppleves sommer som vinter.
Både i påsken og etter at snøen
er gått er det en flott dagstur å
ta turen opp til toppen fra
parkeringsplassen på Kle'va.
Det er en lettgått og grei tur,
selv om det naturligvis blir litt
stigning de siste omlag fire
kilometerene opp til toppen fra
samløpet mellom Svartåa og
Litjsvartåa, hvor turen opp på
Geithetta skiller lag med
Svartådalen. I og for seg er det

jo ikke nødvendig å gå helt opp
heller - det er i østskråningen
mange flotte steder å slå seg
ned på med fremragende
utsikt utover Jøldalen. Er det
en skikkelig godværsdag kan
man nesten ikke ha det bedre.
På innoverturen kan man jo
også stikke hodet innom
Jøldalshytta og bestille seg
middag, så er også den saken
ute av verden.

Går vi et hundreår tilbake
i tiden, var det ikke fullt så
enkelt. Da lå Geithetta, som

Trollheimen for øvrig, langt av
lei - å komme seg fra
Trondheim til Jøldalen tok et
par dager. Takket være dagens
kommunikasjoner er fjellene
rykket oss nærmere inn på liv-
et og er blitt noe alle kan opp-
leve. Men naturen er den
samme, og for den som vet å
glede seg over fjellene slik de
er, vil også Geithetta kunne by
på rike og nye opplevelser,
hver gang man er der.

Karl H. Brox

Geithetta med Svartådalen nedenfor. Foto: Sunniva Vold Huus

Nerskogen Skisenter klar til påskeinnrykket

KKooss  vveedd  sskkiihheeiisseenn  ppåå  NNeerrsskkooggeenn..
Drude Tøndel, Kari Johanne Meland, Ole Petter Meland, Hermann Lund, Nora Lund og 

Johan Tøndel Hammer har pause i kjøringa med en god matbit og varm drikke. 
De kan fortelle at skiheisen er et viktig tilbud og de at trives i bakken, og  de synes barneheisen er et fint 

tilskudd for de yngste. De holder til i foreldrenes hytte som ligger ved dammen på Nerskogen, 
og de regner med at det vil bli mange besøk i heisen i påska.
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Banken som gir deg
de gode betingelsene!
Vi kan tilby deg:

Innskudd 4,60 % på beløp 1,5 mill fra 
15. mai 2007.
Gode betingelser på forsikring/Leasing
Innskuddspensjon  uten adm-omkostninger

Gratis nettbank/betalingsformidling

Ta kontakt og vi vil gi deg 
ett uforpliktende tilbud.

www.soknedal-sparebank.no
mail: post@soknedal-sparebank.no
telf. 72 43 00 40

Pubkveld!
Samfunnshuset på Berkåk fredag 20. april!

Trubadur Ola Viken, 
kjent fra fjorårets "Akustisk aften" under

Rennebumartnan!

18 års aldersgrense.
Arr. Rennebu Musikkorps

Rennebuhallen, Berkåk
Lørdag 12.5. 2007

Forhåndssalg av 
billetter på:
Rennebu Turistkontor,
Esso  - Berkåk
Byggmakker - Berkåk

Arr. RIL Håndball

Non Stop Dans til kl 01.00

Billetter kr 280,- www.godmat-berkak.no
tlf 72 42 76 98/ 958 19 742

• Møtestedet for alle
• Internettkafe
• Private arrangementer
• Catering

Nyåpnet på Rebustorget

Åpningstider
Søn og helligdager 12.00-19.00 Påskeaften 9.00-15.00

Skigard
fra Rennebu

K
va

lite
tshåndverk fra

R

e n n e b u

AArrnntt  SSttrraanndd
IInnnnsseett,,  77334488  RReennnneebbuu

ttllff..    448811  9999  339944
ww ww ww..hhooggnnaammaatt..nnoo
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På vPå vei til Påskefjellet…ei til Påskefjellet…
Lammelår 

Hel m/ben

5990 
pr.kg

Sommer-
koteletter

frosne

3990
pr.kg

Innherred-
sodd

Gilde 1,9 kg

6990

Taco, dinner 
pr.pk

1990

Potetgull 
ass, maarud 350gr

1490

BigOne
Pizza 

db pepperoni

2990

Kylinglår 
grillet prior

1120 gr.

8990

Smash
stor pose

3490

Solo 
1,5 l

790
+ pant

Sjokolade 
freia ass. 200 gr.

1690

Pringles 
ass.

1490

Torkyrull 
tørkepapir pr. pk

1990

Åpningstider for påsken: 
Onsdag 04. april  09.00 – 18.00

Påskeaften  09.00 15.00
Fossum AS

7288 Soknedal - Telefon 72 43 32 52
Post i butikk

Grillpølse
Gilde 600 gr. pr .pk

1990
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Stamnan - 72 42 65 01
Nerskogen - 72 42 64 26

Åpningstider - se oppslag i butikken

Velkommen til en hyggelig påskehandel!

Appelsin
pr kg 

890

Grillpølse
600 gr, Gilde 

1990
Bytting av gassflasker

ennebu
snekkeri A

S
7393 Rennebu  -  Tlf. 72 42 67 30  -  Fax 72 42 67 20

e-post: post@rennebusnekkeri.no 
www.rennebusnekkeri.no

Hos oss får du:
• Kjøkken og 

baderomsinnredninger
• Spisestue/soverom/

garderobe
• Komplette skreddersydde 

løsninger
• God service!

Håndverksmøbler 
og innredninger i heltre

VELKOMMEN TIL
STATOIL-STASJONEN PÅ BERKÅK

Parafin - Propan - Rekvisita - Dekkservice
Bilvaskemaskin - Tilhengerutleie 

Kiosk - Dagligvarer - Varm mat - Ferske bakevarer

Statoil Butikk Berkåk
BERKÅK BILSERVICE AS
7391 Rennebu - tlf 72 42 71 50
fax 72 42 76 70
e-post: sove@statoil.com
www.statoilberkaak.no

Åpningstider i påsken
Skjærtorsdag 08.00 - 23.00
Langfredag 08.00 - 22.00
Påskeaften 08.00 - 22.00
1. påskeaften 09.00 - 24.00
2. påskedag 08.00 - 24.00
Vi ønsker alle en riktig god påske!

VIKTIG INFORMASJON TIL 
VÅRE KUNDER

Åpningstider
mandag-tirsdag 9-15
torsdag - fredag 9-15

telefontid onsdag 9-15
tlf kontor 72 42 75 50/fax 72 42 71 51

eksperten@c2i.net

RØR-EKSPERTEN A/S
Berkåk, 7391 Rennebu  tlf. 72 42 75 50
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Hva gjør
du i

påska?
Rennebu Nytt tok en tur ut for
å finne ut hva folk skulle gjøre
i påska. Vi stilte følgende
spørsmål:
11::  HHvvoorr  sskkaall  dduu    ii  ppååsskkaa??
22:: HHvvaa  sskkaall  dduu  ggjjøørree??
33:: HHvvaa  gglleeddeerr  dduu  ddeegg  mmeesstt  ttiill
ii  ppååsskkaa??
44:: BBrruukkeerr  dduu  ssoollkkrreemm??
55:: SSeerr  dduu  ppååsskkeekkrriimm  ppåå  TTVV??

SSiisssseell
KKvvaamm  UUllvviinn  
--  SSttaammnnaann
1: På fjellet,
Nerskogen
på setra
2: Gå på ski,
sole meg å få
frisk luft.
3: Å få ut på ski (nesten bare
da jeg går på ski)
4:Jaaa, jeg gjør det–faktisk
5: JA

AArrvvee
SSiiggmmuunndd
SSoollbbeerrgg  
--  GGaarrllii,,
SSookknneeddaall
1: Hjemme
2: Gå på ski,
hvis vær og
føre holder seg.
3: Fri med familien
4: Ja
5: Nei

GGuuddbbjjøørrgg
SSoollssttaadd  
--  BBeerrkkååkk
1: Hjemme
2: Å pusse
opp stua og
på arbeid
3: Trivelig
høytid
4: Ja
5: Nei

RRuutthh  KKvvaamm
GGrrøøttttee  
--  SSttaammnnaann
1: Skal stort
sett være
hjemme,
men jeg skal
ut på dags-
turer.
2: Være ute.
Håper på godt vær.
3: Ungene har fri, slappe av og
kose meg.
4:  Ja
5:  Nei

MMaarrttaa  HHaaggee    
--  BBeerrkkååkk
1: På
Falnings-
sjøen på
Kvikne.
Hytta til
KVO
2: Gå på ski,
håper på snø og sol og fine
skiturer på fjellet.
3: Å få ut på ski (nesten bare
da jeg går på ski)
4:  Ja, høy faktor.
5: Å ja, det hører med til
påska.

Sparebank1-cup i Rennebuhallen
Lørdag 24. mars møtes 48 lag til fotballturnering i Rennebuhallen.

Siden 1993 har RIL Fotball arrangert fotballturnering i Rennebuhallen på Berkåk. Til
årets turnering er det påmeldt 48 lag. Nytt av året er at arrangøren har byttet hovedsam-
arbeidspartner, og de ser fram til å samarbeide med SpareBank1 om årets og framtidige
turneringer.

Lørdag 24. mars deltar til sammen 24 lag i klassene Gutter-12 (95-96), Jenter-14 (93-
94) og Jenter-16 (91-92). Søndag 25. mars deltar til sammen 24 lag i klassene Jenter-12
(95-96), Gutter-14 (93-94) og Gutter16 (91-92). Begge dagene starter turneringen ca. kl.
09.00.

I år er det påmeldt flere klubber som ikke har vært med tidligere. Dette gjelder bl.a.
Tiller og Røros. Ellers kommer det som vanlig mange lag fra Oppdal. SpareBank1-Cup er
ingen eliteturnering, her satses det mest på at deltagerne, publikum og arrangører skal
ha det trivelig sammen, på en turnering som etter hvert er blitt vledig populær.

Melhus Jenter 16 år 
vant sin klasse på cupen i fjor.

Utvidet åpningstid i påska

Kaffekopp med noggo attåt

FFøørrppååsskkeehhaannddeell  ppåå  bbuuttiikkkkeenn  ppåå  NNeerrsskkooggeenn..  
Kjell Sivert og Trude Enoksen, Ingrid Ytterhus, Grete Enoksen og Matilde Vagnild. 

Denne påsken utvider samvirkelag-
et på Nerskogen åpningstiden for å
yte ekstra service til påskegjestene.

Utvidet åpningstid har kommet i stand etter
samarbeid med Rennebu kommune som en
ekstra tilrettelegging på påskegjestene. 

Matilde Vagnild tror at den utvidete åpn-
ingstiden har mest effekt på lørdagene og på
onsdag. Onsdag før skjærtorsdag er tradisjon-
elt den mest travle dagen, og lengre åpningstid
her vil komme både betjeningen og kundene til
gode. 

KKaann  bbeessttiillllee  ppåå  ffoorrhhåånndd
Butikken har det meste som trengs, og i

løpet av påska selges det varer innen alle kate-
gorier. Butikken kan også motta bestillinger på
forhånd og gjøre varene klar til kunden komm-
er til påske. Hvis det er ønskelig kan også var-
ene fraktes frem til hytta. 

PPååsskkeennss  ååppnniinnggssttiiddeerr
PPaallmmeelløørrddaa''nn::  0099..0000  --  1177..0000

MMaann--,,  ttiirrss--,,  oogg  oonnssddaagg::  
0099..0000  --  1199..0000

LLaannggffrreeddaa''nn::  1122..0000  --  1199..0000
PPååsskkaafftteenn  ::  0099..0000  --    1155..0000

Liv Inger Sunnset og Ingrid Koksvik ønsker velkommen til Berkåk
Veirkro.

Berkåk Veikro kan se tilbake på 20 års drift med kro-konsept.
Til påske vil de imidlertid utvide tilbudet til også å servere dagens
middag med potet. Dagens vil de ha klar til å serveres etter hvert
som gjestene kommer innom. — Vi har lenge hatt forespørsel om
middag med vanlig potet, og vi bestemte oss i fjor for å utvide
med dagens så snart vi hadde nøvdendig utstyr på plass, forteller
Anne Karin Nyberg.

Ved siden av å servere middag og kaffe, kan kroa også tilby
storkiosk, post, tipping og overnattng. Berkåk Veikro har også fri
internett-tilkobling.

PPååsskkeennss  ååppnniinnggssttiiddeerr:: kkll  99  --  2222  aallllee  ddaaggeerr..

Anne Haugen ved God Mat satser på lokal mat.

Kaféen God Mat på Berkåk åpnet 28. februar i år i kafélokal-
ene på Rebus-torget. Anne Haugen forteller at de har hatt mye
besøk, og hun takker for all positiv respons fra lokalbefolkningen
etter at de startet opp. God Mat satser på å servere mest mulig
mat med lokalt tilsnitt, og de har avtale med Magnild Kvam om
levering av lefser og lemser, og med Hognamat om levering av
kjøtt. Det arbeides med å få flere lokale leverandører. 

På menyen har God Mat grøt og spekemat og småretter fast
på lørdag, mens de på søndag har buffé i tillegg til en annen rett
og barnemeny. Ellers har de datamaskiner med internett til-
gjengelig, og de tilbyr også catering.

ÅÅppnniinnggssttiiddeerr  ii  ppååsskkaa::  
SSøønn--  oogg  hheelllliiggddaaggeerr  kkll  1122  --  1199..  PPååsskkeeaafftteenn  99  --  1155..
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Bevato
Det æ bærre å gjærra det

BYGGEVARER - alt du trenger
UTLEIE - lift, loppe, jordfres, niv-kikkert m.m.

LOKALT HÅNDVERK - treprodukter, lær, skinn m.m.
HÅNDVERKERFORMIDLING 

PLANTER OG STAUDER fra Kvikne Planteskole

Mandag - Torsdag 9-16 - Fredag 9-17 - Lørdag 10-14

Tlf 62 48 43 33 - Mob 91 60 80 89 - post@bevato.no

Etter en kjempeinnsats
er det kjøpt inn ny
løypemaskin på Kvikne. 

Løypemaskina, som har fått
navnet Kvikne-tråkka, eies og
drives av Kvikne Løypelag.
Ved siden av å være ansvarlig
for drift og vedlikehold av
Kviknetråkka, har laget som
formål å preparere skitraseer i
Kviknebygda. 

Leder i løypelaget, Olav
Moen, forteller at det er
kommet inn hele 700.000 kron-
er fra bedrifter, lag/foreninger,
private og hyttefolk til innkjøp
av maskina. Samtidig er det gitt
300.000 kroner i tilskudd og
300.000 i rente- og avdragsfritt
lån på fem år fra Tynset komm-
mune. Flere givere har gitt
engangsbeløp i tillegg til årlige
beløp i fem år til drift. 

Maskina kostet 1,2 million-

Mere informasjon finner du på
www.kvikne.no

Før påske blir det montert
GPS i maskina, slik at en kan
gå inn på nettet og til enhver
tid se hvor maskina preparerer.
Her kan en også ved hjelp av
fargekoder se hvor gamle løyp-
ene er.

er inkludert moms, og den er
3,7 meter bred. 

Løypelaget har budsjettert
med kr 165.000 i årlige driftsut-
gifter. Laget har fått tilsagn om
halvparten så langt, og det
jobbes med å få faste sponsor-
er. Det er mulig å tegne seg
som medlem i løypelaget.

Falck Kvikne - Soknedal
TELEFON 24 t. 905 74 741

Har du problemer på eller utenfor veien,
kommer vi gjerne og hjelper deg.

KK  VV  II  KK  NN  EE      NN  ÆÆRR  II  NN  GG  SS  PP  AA  RR  KK

Kvalitetshåndlaft 
med detaljer fra gammel lokal byggeskikk

Hyttene leveres i 5 fleksible modeller.   
Formidling  av  hyttetomter i Kvikne:     

Moenfeltet, Haugan - Yset, Helgesgård 
Les mer på våre nettsider

w w w . k v i k n e h y t t a . n o   
tlf 62 48 43 10  mobil 90 66 58 96

Tråkkemaskina på plass

Norsk
Ørretfestival

Kvikne Ørretfestival er omdøpt til
Norsk Ørretsfestival, og den arrang-
eres i dagene 29. juni - 1. juli. Hele
programmet er ikke på plass, men det
kan opplyses at det vil bli kirke-
konsert med Guren Hagen.

Festivalen har blitt meget pop-
ulær, og i fjor samlet den hele 216
fiskere. I år har arrangøren satt seg
som mål å nå opp i 300 påmeldte fisk-
ere.

Sett av helga til en uforglemmelig
opplevelse, slik som Jørgen på bildet -
som fikk en fin ørret på kroken under
fjorårets festival.

Joker på plass på Ulset

Randi og Jorun trives godt på den “nye” butikken på Ulset.

1. oktober i fjor ble det navneskifte på butikken på Ulset. Joker
Kvikne tok over etter Coop-marked. Joker Kvikne er en grenda-
butikk som drives som AS med folk i grenda som aksjeeiere.
Randi og Jorun ved butikken forteller at det har vært stor
dugnadsinnsats for å få til butikktilbudet, og handelen viser også
at det interesse for å holde grendabutikken i drift.

Butikken er en ren kolonial med godt utvalg, og de har også
gatekjøkken inne på butikken. Ellers er det tilbud om tipping,
medisinutsalg, landbruksvarer, bensin og diesel - og propan, som
sikkert står på handlelista for mange påskegjester
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PPaallmmeessøønnddaagg  11..  aapprriill
0099..0000  EEiiddssffjjeellllrreennnneett  
Fra Vingelen til Kvikne, 39km.
Start: Trimklasse fra kl.09:00. 
Konkurranse kl.11:00
1199..3300  GGuuddssttjjeenneessttee..  
Solvang v/Halling

33..  aapprriill 1199..0000  BBrriiddggee  SSaammffuunnnnsshhuusseett.
FFeesstt  DDeemmrriinngg  ((NNyyttrrøøaa))  
med "Full Vræng"

44..  aapprriill  0099..0000  --  KKaakkeellootttteerrii Kvikne S-lag og 
Joker Kvikne v/Kvikne Hornmusikk 
2211..0000  FFeesstt  SSoollvvaanngg  
med "Mot alle odds" 

SSkkjjæærrttoorrssddaagg  55..  aapprriill
1133..0000  TTyynnnnssttaavvggaallooppppeenn  
NB: Bjørklund (skihytta ved 
Plasseterveien) Hopprenn også for 
unger! Salg av tradisjonskost. 
Premieutdeling
2200..3300  FFeesstt  ii  KKvviikknnee  SSaammffuunnnnsshhuuss..
Happy Hour Soulmates spiller.  
Oppvarmingsband

H o l d  d e g  o r i e n t e r t  p å  w w w. k v i k n e . n o

VVii  ffoorraannddrreerr  hhvveerrddaaggeenn
kkiioosskkvvaarreerr  
ddaagglliiggvvaarreerr

pprrooppaann  
sskkiissmmuurrnniinngg

KKvviikknnee  SSeerrvviicceesseenntteerr
22551122  KKvviikknnee
TTllff//ffaaxx::  6622  4488  4422  1144

Palmesøndag
Varmbuffé med dessertbord
kr 160,-

Torsdag - Fredag
kl 13-20: varmbuffé 
m. dessertbord  kr 160,-

Langfredag
kl 22-02: Levende musikk

Påskeaften
kl 13-19: Buffé kr 160,-
kl 19-21: Påskebord kr 195,-

- bordbestilling
kl 22-02: Levende musikk

1. og 2. påskedag 
Varmbuffé med dessertbord
kr 160,-

P R O G R A M  F O R  P Å S K E N

tlf. 62 48 55 50

Coop Kvikne, tlf. 62 48 40 13

Bassenget er åpent alle 
dager - badstu og solarium.
Besøk våre hjemmesider -
www.kviknefjellhotell.no

Vi har påskevarene du trenger!
Vi kan tilby et stort varespekter – Dagligvarer
Faghandel – Tipping – Propan- Sanitærbark

Åpningstider i påska: 
mand-tirsd 9-19 
onsdag 9-17
påskeaften lørdag 9-15

Post i butikk

LLaannggffrreeddaagg  66..  aapprriill
1111::0000  GGuuddssttjjeenneessttee. Kvikne kirke 
1122..0000--  FFeelllleess  ttuurrmmååll  BBeerrssttjjøønnnnaa  
Isfiske
2222..0000--0022..0000  HHootteelllleett  DDaannsseekkvveelldd  
Levende musikk

PPååsskkeeaafftteenn  77..  aapprriill
2222..0000--0022..0000  HHootteelllleett  DDaannsseekkvveelldd  
Levende musikk

11..  PPååsskkeeddaagg  88..  aapprriill
1111..0000  GGuuddssttjjeenneessttee..  KKvviikknnee  KKiirrkkee

FFeelllleessttuurr  ttiill
BBeerrssttjjøønnnnaa
Etter en helt eventyrlig opplevelse i fjor,
satses det på en ny tur til Berstjønna på
langfredag. Fra kl. 12.00 og utover vil det
være folk på tjønna som vil gjøre det sosialt.
Nykokt kaffe, gratis lån av pilkeutstyr. Statoil
Kvikne sørger for magott. Det taes forbehold
om vær og isforhold.

Påskeguide for Kvikne

Grillpølse 600 gr 
1990

Fanta orange 1,5 lr 
990 + pant

På ski i påska!Kvikne er et eldorado når det gjelder skigåing. Her er det

alltid nok snø, og med lett fjellterreng, og oppkjørte løyper,

kan alt ligge til rette for en fin skitur. Samtlige løyper som det

nystartede løypelaget har, vil bli holdt åpne i påska.
Har du tilgang til datamaskin, kan du til enhver tid følge

med på hvor maskina befinner seg, samt hvor gammel løyp-

ene er. Du finner selvsagt linken til denne siden via

www.kvikne.no.Påska betyr jo ikke at man må gå på ski. Kvikne kan by på

litt av hvert. Er det gråvær en dag, kan man jo benytte den

flotte svømmehallen på hotellet. Da må man jo prøve noe fra

kjøkkenet også - for kokkene der skal ha all ros for god mat.

For de som ønsker en rolig stund til ettertanke, er det også

gudstjeneste i vår tradisjonsrike Kvikne kirke!Vi på Kvikne vil ønske alle en riktig fin påske!Hilsen
Joker Kvikne, Statoil, Kvikne Fjellhotell, Kviknehytta, 

Coop Kvikne,  Falck Redningstjeneste og Bevato.

Tur-orientering 
i påskefjellet 

HHvvoorrffoorr  iikkkkee  ttaa  sskkiittuurreenn  mmeedd  eenn  ssppeennnneennddee  jjaakktt  eetttteerr
oorriieenntteerriinnggssppoosstteerr??  

Orientering har lange tradisjoner på Kvikne, og tur-orient-
ering er et trimtilbud fra orienterings-gruppa i Kvikne IL.
Poster er plassert ut i det nye løypenettet ovenfor Grøtli, og
du bestemmer selv når du vil forsøke å finne disse postene.
Kart og kort fås kjøpt på Statoil Kvikne. 

For nærmere info se www.kvikne.no!

Gi deg med på Eidsfjellrennet!
Palmesøndag arrangeres det tradisjonelle og populære Eidsfjellrennet, og i å går rennet

med start i Vingelen og innkomst på Kvikne. Rennet er 39 km, og det er i år Kvikne IL som
står som arrangør. 

Rennet har to klasser - Konkurranse fra 16 år og oppover, og Trim-/familieklasse uten
tidtaking. Merker deles ut etter samme regler både for konkurranse og trim/familie. I fjor
deltok det 180 i klassen trim/familie. 

Det er satt opp en vandrepokal til laget med flest deltagere, og den kampen står som
regel mellom Vingelen og Kvikne. Vingelen har vunnet de siste årene, så Kviknedølene
oppfordres til å gå - så skal årets pokal havne på Kvikne.

Påmelding ved start for trim/familie, mens konkurranseklassa skal melde seg på innen
onsdag 28. mars. Nærmere informasjon på www.kvikne.no

Åpningstider i påskeuka: 
mandag - onsdag 9-18 / påskeaften 9-15

Joker Kvikne - tlf 62 48 41 72

Sodd pr. spann

7900

Grillpølse 600 gr

1990

Solo 1.5 ltr

790 eks pant
Kvikk Lunsj dobbel

890
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Åpningstider for 
avd Post i Butikk i påska:

Skjærtorsdag stengt
Langfredag stengt
Påskeaften 9-18
1. påskedag stengt
2. påskedag 9-18

Helt fri i påska?
Pizza fra Veikroa 

- stor og liten
Ring gjerne for

bestilling

72 42 72 20

POST
I BUTIKK

MIX IT
Fyll påskeegget 

med bare 
ferskt godteri!

Distriktets største 
KAFFEUTVALG

Alle sorter kaffe 
for enhver smak

Dagens middag

MEDARBEIDERE

Vi trenger flere flinke folk på
deltid og til sommerjobb.
Større og mindre stillings-
andeler kan diskuteres.
Kontakt Anne Karin for 

opplysninger.
Skriftlig søknad snarest.

Soft-Is
- i kjeks, beger, på

eplekake
eller pannekake

RETURADRESSE: Rennebu Nytt c/o Mediaprofil as, Berkåk, 7391 RENNEBU

--  SSllåå  aavv  oogg  ppåå  vvaarrmmeenn
--  FFåå  oovveerrssiikktt  oovveerr  hhvvaa  ssoomm  eerr  ppåå..
--  LLeess  aavv  tteemmppeerraattuurreerr  uuttee  oogg  iinnnnee..
--  EEggeenn  iinntteerrnneettttssiiddee  ffoorr  hhyyttttaa  ddii..
--  VVaarrsseell  oomm  ssttrrøømmbbrruudddd,,  ffrroosstt,,  

iinnnnbbrruudddd  oogg  bbrraannnn..

SlaSlapp av etter skiturpp av etter skituren...en...

Bosch Halvintergrert AAA
4 temp Veil Kr. 5190,-

Nå kun kr 4490,-
(begrenset antall)

PHILIPS Kaffetrakter 

kr 349,-
Wilfa fotvarmer 240V/12V

kr 399,-

Ha kHa kontrontroll med hytta!oll med hytta!

......ttaa  ddeegg  eenn  kkoopppp  kkaaffffee......ttaa  ddeegg  eenn  kkoopppp  kkaaffffee
......oogg  vvaarrmm  fføøtttteennee!!......oogg  vvaarrmm  fføøtttteennee!!

......ssllåå  ppåå  ooppppvvaasskkmmaasskkiinneenn......ssllåå  ppåå  ooppppvvaasskkmmaasskkiinneenn

V e i k r o a  e r  å p e n  a l l e  d a g e r  k l  0 9 . 0 0  -  2 2 . 0 0


