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Et spørsmål mange stiller seg på denne tiden av året er 
hvordan sommeren vil bli i år? Det er det ikke godt å vite 
på forhånd. Men én ting vet vi sikkert; den vil bli kort. I 
alle fall vil den føles kort. Derfor gjelder det å planlegge 
desto mer hva vi ønsker å bruke den tilmålte sommerti-
den til.
For oss som ikke har for vidløftige reiseplaner, men 
helst vil være ro hjemme eller på hytta, kan det derfor 
være en god idé å gjøre seg kjent med de mange tur- og 
opplevelsesalternativer som finnes i vårt nærområde. 
Eksempelvis gir boken ”40 turer i Rennebu” gode tips om 
flotte utflukter til fots eller på sykkel i vakre fjellandskap. 
Tallet 40 angir heller ingen øvre grenser for hvor mange 
turalternativer som kan finnes. Dette tallet kan sikkert 
mangedobles, det er bare fantasien som setter begrens-
ning.
Et av de mest lovende tiltakene i Rennebu i den senere 
tiden er etableringen av et nettverk for kultur- og natur-
basert reiseliv, kalt Reisen til fjellet. I en tiltalende bro-
sjyre presenteres et tjuetalls aktiviteter, attraksjoner og 
turmål hvor et besøk kan bety både berikelse og rekrea-
sjon. Her er det mye som kan anbefales, for ikke å si alt!
Nytt av året er det nye turkartet for aktiv fritid, som viser 
oss hvilke fantastiske muligheter for turopplevelser vi har 
i våre nære omgivelser. I denne sammenheng vil vi også 
framheve det nylig lanserte nettstedet www.rennebu.
com, hvor det ligger mer utfyllende informasjon om hva 
som finnes av fasiliteter i Rennebu. Denne siden vil bli 
løpende ajourført. Dersom du vil holde deg orientert om 
ting som foregår i Rennebu, kan du søke der.
Visste du forresten at det er noe som heter Europeisk 
kulturvei og at en bit av denne går gjennom Rennebu? 
Det gjelder nemlig pilegrimsleden til Nidaros, som i 
hovedsak følger den gamle kongeveien fra sør til nord. 
Ikke mange veier gjennom Europa har oppnådd å få en 
offisiell status som kulturvei. Det er særlig historisk sus 
over pilegrimsleden, for der har folk trasket og gått gjen-
nom mange hundre år, helt fra middelalderen. Mange 
har funnet ut at en vandring langs pilegrimsleden mot 
Nidaros også kan være en anledning til stillhet, etter-
tanke og meditasjon. 

På mange steder i Rennebu, egentlig over hele bygda, 
kan du komme over viktige kulturminner som det er 
knyttet fortellinger til om svunne tider og hendelser. En 
del av kulturminnene er avmerket på kart, men slett ikke 
alle. I noen grad vil du ha utbytte av å få kontakt med 
lokale kjentfolk, som kan vise deg stedene og formidle 
glimt fra lokalhistorien. Ikke nøl med å spørre noen om 
veiledning.
Til slutt vil jeg fortelle at jeg i timene like før jeg satte 
meg til for å skrive dette innlegget, tok ut på en liten 
”reportasjetur” med en journalist fra en av lokalavisene 
i regionen. Vedkommende ble med på en to-tre timers 
kjøretur rundt i den sørlige del av bygda. Først mot 
Gisnadalen, nærmere bestemt setra i Olsmedalen, der 
Kirsten og Ivar tok i mot oss og fortalte historien om 
dette fantastisk vakre stedet. 
På veien passerte vi både Langklopp fjellgård og 
Håggåsetra med Galleriet og vi snakket om mulighe-
tene for senere besøk der. Vi stanset også ved porten til 
Dalsvegen, den gamle ferdavegen,  som ”forteller” sin 
gamle historie. 
Fra Olsmedalen dro vi over Seierdalsvegen mot Innset 
og stanset for en kort meditasjon ved den gamle merke-
steinen som engang markerte skillet mellom ”det søn-
nenfjeldske og nordenfjeldske” Norge. Deretter stanset vi 
kort ved Kroken bakeri, men dessverre kom vi etter sten-
getid. Videre gikk veien til Nåverdalen, hvor Knut Strand 
guidet oss bakover i historien om gruvesamfunnene på 
Kvikne og Innset på 1600-tallet. 
I Nåverdalen finner vi to av de mest kjente kulturmin-
nene i Rennebu plassert ved siden av hverandre. Plassen 
ligger også svært idyllisk til ved en stille i elva – et sted 
som absolutt er verd et sommerbesøk. Samme sted er 
også et utgangspunkt for Holtvegen som går i et vak-
kert turterreng over marka forbi Døvatnet til Halland på 
Nordskogen. En anbefalt sykkelrute som ikke ble priori-
tert denne gangen, men som vi bare må komme tilbake 
til senere.
Journalisten og undertegnede var enig om at vi hadde 
hatt en fin og berikende reise denne ettermiddagen. - 
Illustrerer ikke denne reisefortellingen at det går an å få 
mye ut av tiden hvis vi  planlegger godt? 
Med ønske om en god og opplevelsesrik sommer i 
Rennebu og omegn!

Sommereventyret - 
nærmere enn du tror?

Særlig brannfare i uttørket lyng
I løpet av vinteren har svært mye av lyngvekst-
ene i trønderske skog og fjellområder tørket inn 
og dødd. Store områder er helt bruntørre. Dette 
utgjør nå en ekstra stor brannfare.

Vi minner derfor om det generelle bålforbudet i skogen, og at 
det alltid er forbudt å gjøre opp ild som kan lage brann. Hvis man 
bruker engangsgrill, kaster en sneip eller bruker primus, så kan 
det lett starte store branner slik det er nå i Trøndelag. 

Bønder og andre grunneiere kan lett få store tap fordi brann i 
lyngen vil spre seg til skog og kan lage store skader. Mange plas-
ser er det lyngmark helt inntil bolighus og da kan det lett gå hus 
med i brannen.  

Brannvesenet oppfordrer derfor alle til å være ekstra forsiktige 
med åpen ild og å følge reglene.
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rennebu.com 
offisielt åpnet

Tirsdag 20. mai ble nettportalen rennebu.com 
offisielt åpnet på Frivilligsentralen. Målet er 
at dette skal bli en side med samlet, tydelig 
informasjon, som gjør at de som leser får lyst 
til å være her, og at tilreisende forhåpentligvis 
blir fristet til å være her en dag lenger. 

Janna Havdal Nordbø (representerte Rennebu kommune), 
Ingrid Tørset (representerte lag og organisasjoner) og 
Merete Fossum (representerte næringslivet) åpnet den 

nye nettsiden Rennebu.com med et ballongsmell.

Trond Jære fra Rennebu kommune orienterte kort om 
bakgrunnen til rennebu.com, og overlot så den offisielle 
åpningen til ballongdamene Janne Havdal, Ingrid Tørset og 
Merethe Fossum. Etter et par forsøk fikk de lufta ut av bal-
longen, og markerte med det åpningen av rennebu.com. 

Rennebu Inviterer!
En viktig intensjon bak nettstedet er at det skal være inn-

bydende og gjestfritt. Man har derfor valgt å bruke Rennebu 
Inviterer som overskrift, og dette er det første som møter folk 
som klikker seg inn på siden. Bruk av bilder er også et viktig 
virkemiddel, og ifølge Jære skal det legges vekt på levende 
bilder av blide folk. 

– Glade, fornøyde ansikt er bestandig noe som gjør at 
folk blir fristet til å lese videre, så det er en bevisst priorite-
ring fra vår side, poengterte Jære.

Ønsker innspill
Det er Rennebu kommune som er eier av domenet ren-

nebu.com, og sammen med Rennebu Næringsforening er 
de oppdragsgiver for Mediaprofil, som har fått ansvaret for 
den daglige driften av nettstedet. 

I sin presentasjon understreket Trond Jære at man ønsker 
innspill fra publikum når det gjelder innholdet på den nye 
nettportalen. 

- Vi ønsker oss engasjement både fra lokalbefolkning, 
hyttefolk og tilreisende, for på den måten kan dette bli en 
operativ side med oppdatert og aktuell informasjon, avslut-
tet Jære på vegne av samarbeidspartnerne. 

Av Mona Schjølset

Felles turistguide for Rennebu og Oppdal
I år har Oppdal og Rennebu samarbeidet om en felles helårs turistguide, og 
det er Oppdal Skysstasjon AS som er utgiver.

 Turistguiden er trykket på 
norsk, engelsk, tysk og ned-
erlandsk og blir distribuert 
ut til Dombås, Røros, Folldal, 
Kristiansund, Molde, Ålesund, 
Trondheim, Støren, Løkken, 
Orkanger, Hitra og på ulike 
steder i Nord-Trøndelag.

Både Rennebu kommune 
og Oppdal kommune, de fleste 
reiselivsaktørene og noen han-
delsbedrifter i  både Oppdal og 
Rennebu er med på spleisela-
get som har gjort det mulig å 
produsere denne guiden.

 
Guiden er bygd opp rundt 

temaene utendørs, vandring, 
sykling, seterbesøk, historisk, 
galleri/kultur, mat, vinter, og 
overnatting. Bak i guiden er 
det et kart som viser plassering 
av noen av destinasjonene.

Guiden er å finne 
på Oppdal Turistkontor/
Skysstasjonen, Bygdasenteret 
på Berkåk og hos de aktørene 
som er med

Av Dagfinn Vold

Mitt sommer-Rennebu
Sommeren står for 
døra, og vi lurte på hva 
folk i Rennebu synes 
om kombinasjonen 
sommer og Rennebu. 

Vi stilte følgende spørsmål:
1: Hva tenker du på når det 

er sommer og hvordan er det å 
bo i Rennebu? 

2: Hva vil du vise frem i 
Rennebu dersom du får besøk? 

3: Hvilke planer har du selv 
i ditt sommer-Rennebu? 

Solfrid Toseth, Berkåk
1: Det er mye som er bra i 

Rennebu. Jeg liker å gå i fjellet 
og det er mange fine turmu-
ligheter her i bygda. På som-
meren tar jeg gjerne turen til 
Buvatnet. Et annet fint sted jeg 
ofte drar til er Døvatnet, der 
er det stille og rolig. Jeg er en 
ivrig fisker og tar gjerne en fis-
ketur til Nerskogen. Jeg skulle 
ønske det var litt mere aktivitet 
på torget, det er jo så fint der. 
Ellers synes jeg det er posi-
tivt at butikkene har åpent så 
lenge. 

2: Jeg har en forkjærlighet 
til Nerskogen, og det er abso-
lutt et sted jeg vil vise frem. 
Ellers vil jeg tatt dem med på 
sykkelkarusellene og se på 
blomstringen nedover bygda. 
For øvrig synes jeg Buvatnet er 
en perle, og vil selvfølgelig ta 
dem med dit. 

3: Dersom det blir finvær 
går nok turen både til Døvatnet 
og Nerskogen i sommer. Jeg 
håper også på litt aktiviteter på 
torget på Berkåk. Det er alltid 
hyggelig å treffe kjentfolk der.

Anne Synnøve Løfshus, 
Berkåk 

1: Det er først og fremst den 
fine naturen og alle turmulig-
hetene vi har her i Rennebu 
jeg setter pris på. 

2: Jeg liker meg veldig 
godt i Jøldalen og området på 
Nerskogen. Det er også dette 
området jeg aller helst vil vise 
frem dersom jeg får besøk. 

3: I tillegg til jobb, blir det 
mye stell av hus og hjem i 
sommer. Jeg har kjøpt meg 
hus på Berkåk, og kommer til å 
bruke mye av tiden til å ordne 
litt hjemme. 

Rune Solstad, Berkåk 
1: Jeg trives veldig godt i 

Rennebu, både sommer og 
vinter, men det beste med 
sommeren er når laksesesong-
en er i gang og i år har jeg også 
byttet brannvakta mi til fordel 
for oppstart av laksesesongen. 
Siden jeg har kjøpt meg hus på 
Berkåk har jeg nok av prosjek-
ter med både såing av plen og 
drenering, og da er det en stor 
fordel dersom det blir litt fint 
vær. 

2: Det er nok naturen jeg 
bruker mest og det er også den 
jeg viser frem når jeg får besøk. 

3: Bortsett fra å fiske i 
Orkla og ellers nyte naturen 
her i Rennebu, blir det også 
noen turer til familiens hytte i 
Agdenes, samt en tur til dyre-
parken i Kristiansand med 
barna. 

Inge Joramo, Innset og Olav 
Lien, Ulsberg

1: Begge er enige i at det er 
brukbart i Rennebu, men leg-
ger ikke skjul på at de savner 
ulike tilbud. Det er for stor 
handelslekkasje og de ønsker 
seg flere tilbud her i bygda. 
De er imidlertid fornøyd med 
Byggmakker, hvor skribent 
møter disse to blide karene. 

2: Det er i fjellet og sær-
lig området rundt Storhøa og 
Forollhogna samt Skaumsjøen 
og Døvatnet som er områder 
karene ønsker å vise frem til 
besøkende feriegjester. Dette 
er områder hvor de har tilbragt 
mye tid helt fra barnsben av. 

3: Olav kommer til å bruke 
en del av tiden nå i sommer til 
vedlikehold av hus, litt fiske og 
ellers noen helgeturer, mens 
Inge drar til Dombås hvor 
konas familie har seter.
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Ja, vi elsker Rennebumartnan

Årets martnasgjest er 
Marianne Meløy, og 
arrangørene er svært 
godt fornøyd med at 
akkurat hun kommer i 
år. 

— Med temaet Ja, vi 
elsker… velger vi selvsagt fra 

Rennebutun på martnan
I år stiller 23 bedrifter under felles fane på 
Rennebutun, sentralt plassert på martnasom-
rådet. Dette blir tredje gang lokalt næringsliv 
profilerer seg på denne måten, og ifølge Anne 
Kristine Stavne blir det i år stort fokus på hyt-
tekommunen Rennebu. 

– Det er mange aktører som retter seg mot hyttemarkedet. 
Her kan hyttedrømmen realiseres med både tomt og hytte 
og det vil bli presentert andre håndverk og mat av ypper-
ste kvalitet. Andre varer og tjenester som en hytteeier har 
bruk vil også være representert. Opdalingen, Trønderenergi 
og Reisen til fjellet er eksempel på andre utstillere på årets 
Rennebutun, så her blir det en allsidig og innholdsrik mar-
kedsføring av lokalt næringsliv, sier Stavne.

The Human Knitting Machine
Mandag 10. juni kommer klesdesigner 
Ingun Myrstad til Berkåk for å vise elevene 
i 8. klasse strikking. Opplegget er en del av 
samarbeidet mellom skolen i Rennebu og 
Rennebumartnan.

Rennebumartnan ønsker å engasjere både barnehage og 
skole i forberedelsene til Rennebumartnan. Mandag 10. juni 
kommer klesdesigner Ingun Myrstad for å vise muligheter 
innen strikking. I omtalen av The Human Knitting Machine 
står det: «Hva er å strikke, og kan vi ved å bruke våre egne krop-
per lage en menneskelig strikkemaskin?

Klesdesigner Ingun Myrstad lærte å strikke med pinner av sin 
bestemor da hun var lita. Men det var først ved møtet med en 
strikkemaskin at hun ble hekta på strikking. Ikke bare går det fort 
å strikke på maskin, det er enklere, morsommere og man kan lage 
unike plagg.

Foruten pinner og maskin, hva annet kan vi bruke for å lage 
masker, som jo strikking er? Elevene skal også prøve å lage en 
menneskelig strikkemaskin, og slik erfare hvordan masker strik-
kes. De skal prøve å strikke rette og vrange masker, lage striper og 
kanskje får vi til en vrangbord?»

Hvis været tilltater det vil stikkingen foregå på Torget på 
Berkåk, men blir det dårlig være flyttes arrangementet til 
Renenbuhallen. Elevene vil bli delt i tre grupper, og alle tre 
gruppene vil gjennomgå det samme opplegget. Det blir der-
for tre like «forestillinger» kl 09.00, 11.00 og 13.00.

Elever undersøker maskene og finner ut at de har rette masker 
mot seg og de vrange vender ut. Foto: Ingun Myrstad

øverste hylle, sier temaansvar-
lig Anne Kristine Stavne. Vårt 
ønske var en martnasgjest som 
kunne utrykke sin kjærlighet 
til kunst og håndverk gjennom 
humor og gjerne med et skrå-
blikk, og da er Marianne Meløy 
den beste, for hun har nettopp 
denne kombinasjonen. I tillegg 
til å foreta den offisielle åpnin-

Rennebumartnan inviterer i 2014 til folkefest og en hyllest til håndverket! 
Med inspirasjon fra temaet Ja, vi elsker… og grunnlovsjubileet, vil martnan 
i Rennebu benytte sin posisjon til å skape stolthet omkring norsk håndverk. 
De henter også inspirasjon ved å se utover landets grenser.

Med årets tittel lover Anne 
Kristine en flott visning av 
bredden i norsk håndverk. Det 
vil kanskje bli noen undertoner 

Martnasgjest Marianne Meløy

gen av Rennebumartnan 2014 
vil publikum få høre henne 
kåsere i kjent stil senere på 
dagen.

Marianne Meløy besøkte 
i 2006 Rennebumartnan med 
forestillingen «på blåtur med 
Trønderhøns» der hun var én 
av tre høner. 

Fesjaa`n – ”mang slags kjærlighet...”

til ettertanke, og et tydelig preg 
av glimt i øyet  – slik det pleier 
å være når duoen i DUODU 
regiserer og presenterer kva-

litetsprodukter fra utstillerne 
på Rennebumartnan. Fesjaa’n 
2014 blir en hyllest til håndver-
ket og mangfoldet. 

Fesjaa´n på lørdag er et av de store høydepunktene under Rennebumartnan, og den samler mye folk 
rundt utescenen.
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Dugnad for bunad
Åpningsdagen er Rennebumartnans store fest-
dag. I år blir den toppet med tidenes bunads-
parade. En av de bunadskledde vil bli beløn-
net med en god slump martnaspenger.

Fredag 15. august inviteres alle martnans besøkende 
som har eller har tilgang til bunad eller samedrakt, 

til å delta i tidenes bunadsparade på Rennebumartnan!

Bunad vil gå som en rød tråd gjennom årets martna, sier 
temaansvarlig Anne Kristine Stavne. Med både grunnlovs-
jubileet og temaet Ja, vi elsker… vil vi gi en hyllest til hånd-
verket, og hva er da mer naturlig enn dugnad for bunad på 
Rennebumartnan!

Samedrakter og bunader fra hele landet
Fredag 15. august inviteres alle martnans besøkende som 

har eller har tilgang til bunad eller samedrakt, til å delta i 
tidenes bunadsparade på Rennebumartnan! Jon Fredrik 
Skauge blir konferansier for paraden og vil helt kort presen-
tere noen av bunadene. Også her har martnan valgt på øver-
ste hylle. Jon Fredrik har et bankende hjerte for håndverket, 
og i særlig grad det tradisjonsrike tekstilhåndverket. Han 
har hovedfag i historie fra NTNU, er kunsthistoriker og har 
Drakt og Samfunn fra Universitetet i Bergen. Han var tidli-
gere førstekonsulent ved Bunad- og folkedraktrådet, han har 
samlet dokumentasjon av folkedrakt- materiale, drevet vei-
ledning av bunad- brukere og bunadsprodusenter og andre 
draktinteresserte. Han har vært hovedansvarlig for undervis-
ningsopplegget ved studiet Drakt og samfunn ved NTNU og 
medlem av redaksjonen for Norsk bunadsleksikon, Damm 
forlag. 

Reinhekla
Jon Fredrik Skauge driver i dag Reinhekla fra hjemgården 

Fannrem i Orkdal. Der formidler han Reinhekla kunnskap 
om tekstiler, bunader og drakttradisjoner med utgangspunkt 
i historiske kilder. Med denne kunnskapen og hans varme 
engasjement for bunad er det all grunn til å se fram til tide-
nes bunadsparade på Rennebumartnan 2014.

Håndverk fra øverste hylle 
Alle som deltar i paraden blir med i trekningen av en 

større pengepremie som skal benyttes blant utstillerne 
på Rennebumartnan. Det at publikum setter sitt preg på 
åpningsdagen med samiske drakter og bunader fra hele lan-
det belønnes altså med norsk håndverk fra øverste hylle. 

Samarbeid
Stavne forteller at fokuset på bunad skjer i tett samar-

beid med Norsk Håndverksinstitutt på Lillehammer. På årets 
martna presenterer de bunadstilvirkerfaget og filigranfaget. 
Samtidig presiserer hun martnans ønske om å involvere 
«hele folket» i det å løfte fram den flotte, norske bunadstra-
disjonen.

— Vi har valgt å kalle det 
en intimkonsert denne gan-
gen, fordi vi ser for oss en litt 
mer nær og dempet konsert. 
Samtidig er det jo slik at tek-
stene til Paus inneholder en 
stor dose humor, så det blir 
nok en konsert med både lat-
ter og ettertanke, sier Anne 
Kristine Stavne. 

I over 40 år har Ole Paus 
vært en viktig bidragsyter i 
norsk kulturliv, og populari-
teten har vel aldri vært større 
enn nå, så her har martnas-
publikummet virkelig noe å se 
fram til. 

Ole Paus har vel ikke alltid 
passet tittelen nasjonalskald, 
til det har han laget for mye 
bråk og huskestue som artist, 
poet og forfatter.

Det er et talende paradoks 

Kommer på Rennebumartnan:

En elsket Ole Paus
Fredag kveld under Rennebumartnan blir det Intimkonsert med Ole Paus 
- en artist med stor appell til et bredt publikum. 

at ”Mitt Lille Land” ble utgitt 
nærmest som et partsinnlegg i 
den mest polariserende striden 
i norsk samfunnsliv de siste 
førti årene: EU-avstemningen 
i 1994.

Den gangen oppfattet noen 
sangen som bitende ironi, 
men det var i følge Paus selv 
aldri meningen. Og gjennom 
tjue års bruk har Mitt Lille 
Land rykket stadig nærmere 
side 1 i den Nasjonale Norske 
Sangboka.

”Den Tøffeste Gutten i 
Himmelen”, om redaktør Tore 
Olsen som omkom i bilen sin 
på vei hjem fra Sverige med 
det ferske opplaget av rock-
magasinet BEAT i bagasjerom-
met, er en annen Paus-tekst 
som har vokst på seg en dype-
re klang enn den hadde da den 

kom ut. ”Innerst i  Sjelen”, 
som Sissel Kyrkjebø gjorde sitt 
kanskje fineste stykke musikk 
ut av, er en tredje. ”Engler I 
Sneen” ble en Jonas Fjeld-
klassiker og starten på et langt 
og fruktbart musikalsk part-
nerskap.

Om det handler om kone-
banking i IKEA-sofa, Mærsjer 
og Pårsjer, om hvorvidt ting 
var bedre under krigen, eller 
mødre som er eller ikke er “ei 
ku”, er ikke det essensielle 
poenget i en helaften med Ole 
Paus.  Poenget er: Vi vil høre 
Ole synge. 

Og fredag den 15. august 
kan du opplevele Paus på 
Rennebumartnan.

Ole Paus kommer til årets Rennebumartna for å holde intimkonsert på fredag.
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neRSkoGSkonSeRTen
Skarbakkan, Nerskogen

lørdag 30. august kl 19.00
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30. august er det 
konsert med 

Morten Harket  i 
naturskjønne 
omgivelser på 

Nerskogen  
Kjøp billetter til 

årets konsertopplevelse på: 
www.billettservice.no

Morten Harket

Arrangør:

Nerskogen grendalag

Bill. kr 395,- + avg

Samarbeidspartnere: Billetter:

Mer informasjon om Nerskogen 
www.nerskogen.net

www.nerskogsrittet.no
www.nerskogenlandhandel.no

Nerskogen har unike kvaliteter for friluftsliv. 
Her kan du boltre deg i urørt natur innover 
Trollheimen med besøk på Jøldals-
hytta, gå langs merkede og tilrettelagte 
turstier, ta en sykkeltur på seterveien rundt 
Granasjøen - eller rett og slett bare kose 
deg i sola med kaffe og en sjokoladebit ...

Når vi nevner Granasjøen - hva med en 
fisketur? Du kan leie båt ved Gransjøen 
kiosk og båtutleie - tlf 72 42 64 45

Vil du ha en skikkelig utfordring har du 
muligheter for fantastiske toppturer 
i Trollheimen til Svarthetta, Trollhetta 
eller Blåhø. Du kan også hive deg med på 
Nerkogsrittet, som går den 15. juni.

Når du først er på Nerskogen anbefaler vi 
å ta en tur innom for å gjøre matinnkjøpene 
på Nerskogen Landhandel - en butikk 
med åpningstider tilpasset fritidsbeboerne 
som er på besøk i helgene og som også 
selger lokalprodusert mat.

Nydelige 
       Nerskogen

Nerskogen har alle muligheter 
- for hele familien!
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TURFORSLAG:

Sykkel- og fottur i 
Trollheimen
For deg som vil kombinere en sykkeltur i vakre omgivelser med vandring til 
fots er Jøldalhytta en fin innfallsport til Trollheimen. Med tohjuling kommer 
man overraskende lett inn til herlighetene, det gjelder også barn ned til 6–7 
år. 

Parkeringsplassen på Kleva 
ligger på omtrent på samme 
høyde som Jøldalshytta, dette 
gir et ypperlig utgangspunkt 
for en barnevennlig tur. Den 
gamle seterveien innover 
Jøldalen er en morsom syk-
kelutfordring – gjennom fjell-
skog og forbi gamle setre. Og 
så, idet de minste syklistene 
begynner å bli litt slitne, er 
man plutselig framme ved 
Jøldalshytta.

De som ønsker en flerda-
gers tur kan neste dag sykle 
enda fem kilometer etter grus-
vei fram til foten av Geithetta. 
Herfra må man ta beina fatt 
og følge merkaruta over fjel-
let og ned i furuskogen til 
Trollheimshytta. Med sin veilø-
se beliggenhet midt i hjertet av 
Trollheimen er dette en turist-
hytte med en helt særegen 
atmosfære og sjel. 

Tilbake til Jøldalshytta er 

merkaruta gjennom frodige 
Svartådalen et godt alternativ. 
Området fra Trollheimshytta 
og framover dalen er vernet 
som naturreservat for å ta vare 
på Svartådalens rike plan-
teliv og unike storfuruskog. 

Jøldalshytta
- porten til Trollheimen

Fjellpanoramaet som åpenbarer seg på vei inn-
over Jøldalen fra parkeringsplassen på Kleva 
(Jølhaugen) er et syn som overgår det meste. 

Med majestetiske fjell som Svarthetta og Geithetta i syns-
randa dukker Jøldalshytta opp, fint plassert i terrenget ved 
det store og fiskerike Jølvatnet. Området rundt hytta er svært 
familievennlig og byr på flotte turmuligheter for både store 
og små. På Jelsetra like ved er det god, gammeldags seterdrift 
om sommeren. 

Jøldalshytta er en del av ”Trekanten”, fjellturen som går 
innom de tre betjente hyttene i Trollheimen. Turklassikeren er 
rangert som en av landets mest populære turer. Jøldalshytta 
er også et flott utgangspunkt for andre turer fra hytte til hyt-
te rundt i Trollheimen. I tillegg kan Jøldalshytta friste med 
spennende turmål til topper som Svarthetta, Geithetta og 
Trollhetta.

På Jelsetra, nabosetra til Jøldalshytta kan man oppleve 
tradisjonelt seterliv. Kyr og sauer på beite forsterker idyllen 
og gir fine turminner for både små og store. Det er også dyre-
graver i nærheten av hytta og flere trivelige stier å gå småtu-
rer på i området. Jøldalshytta har et godt tilrettelagt aktivi-
tetstilbud for barnefamilier, og tilbyr blant annet overnatting 
i lavvo og utleie av kano for padleturer og fiske på Jølvatnet.

Sesongstart i fjellet 
20. juni er det sesongstart på Jøldalshytta og de andre 

betjente hyttene i Trollheimen. Da ønsker Turistforeningen 
turfolket velkommen til fjells, og står klar til å servere gjeste-
ne god mat og godt drikke.  Mye av maten er kortreist, hentet 
frå lokale samarbeidspartnere i de nærliggende bygdene. 

Etter en opplevelsesrik og kanskje krevende dag i fjellet, 
er det ren luksus å komme frem til en betjent turisthytte.  Her 
får du tilbud om en varm dusj og kald drikke før magen fylles 
med god tradisjonsmat. Etter middagen kan du ta med deg 
kaffen og kaka ut og nyte solnedgangen, eller ta et slag kort 
i peisestua.

Fjellfest på Jøldalshytta 
For dagsturbesøkende vil det bli servering på Jøldalshytta 

mellom kl 12 og 17 hver dag helt fram til 14. september. Da 
kan de som stikker innom hytta få kjøpt kaffe, vafler og røm-
megrøt. Lørdag 28. juni inviterer Jøldalshytta og de andre 
betjente hyttene i Trollheimen til Fjellfest. Program for akti-
viteter på hver enkelt hytte vil bli lagt ut på Trondhjems 
Turistforening sine nettsider www.tt.no. 

Ny leder på Jøldalshytta
I år er det et nytt fjes som tar imot gjestene 
som kommer til Jøldalshytta. Karl Olav Mærk 
fra Rennebu er ansatt 
som ny leder etter 
Gunilla Svendsen som 
nå takker for seg etter 
fem år i stillingen. 

Mange rennbygger vil nok 
forbinde Karl Olav Mærk med 
Orklaguiden, en nettportal for 
laksefiske i Orkla.

Karl Olav Mærk, som også 
har arbeidet i Hognamat, gle-
der seg til å ta fatt på sin nye 
jobb. - Jeg ønsker å gi folk gode opplevelser på Jøldalshytta. 
Når de kommer fram etter en flott tur i vakker fjellnatur skal 
oppholdet på hytta være en forlengelse av turopplevelsen. 
Her skal gjestene føle seg velkommen, få god mat og bli godt 
tatt vare på.

- Jeg regner med at det blir lange arbeidsdager, sommer-
sesongen i fjellet er kort og hektisk. Men dette kompenseres 
av friheten det gir å jobbe selvstendig i slike vakre omgivel-
ser.  Her inne i fjellheimen slipper vi unna mange digitaliserte 
«plikter» som preger hverdagen for de fleste idag. Dessuten 
vet jeg av egen erfaring at de som går i fjellet er veldig triveli-
ge. Naturen har en positiv påvirkning som får fram det beste 
i folk, sier den nye lederen på tradisjonsrike Jøldalshytta.

Det er mange vakre steder og 
fine badeplasser langs elva. 
Så gjelder det å finne igjen 
tohjulingen og sykle tilbake til 
Jøldalshytta og videre til par-
keringsplassen på Kleva.

Kartutsnittet viser en turrute fra Jøldalshytta til Trollheimshytta, 
og tilbake over Geithetta.

Ved vadestedet ved Kjellandsetra er det vakkert - med Geithetta og Trollhetta i bakgrunnen. 
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www.rennebumartnan.no - Facebook/Rennebumartnan
Birkabygget, Berkåk - tlf 902 00 805 / 992 96 395

15.-17.  august - Tema 2014: Ja, vi elsker...
fredag kl 11 - 19 —  lørdag  kl 10 - 18 — søndag kl 10 - 18

Inngang kr 150,- / 3-dagers kr 350,- / Alle under 16 år : Gratis

GRATIS PARKERING!

I salg på martnaskontoret nå:
Billetter til 
Intimkonsert med

Ole Paus
Samfunnssalen 
Berkåk
fredag 15. aug. 
Dørene åpner kl 21.00
På scenen kl 22.00
kr 350,-

FREDAG kl 11.00: Martnasgjest Marianne 
Meløy åpner martnan. Kåseri senere på dagen.

SØNDAG kl 16.00:  Familiekonsert med 
Rasmus og Verdens Beste Band

LØRDAG kl 15.00: Fesjaa´n - en visning med 
unike produkter fra utstillerne på martnan 

Årets martnastrøye kr 150,-

3-dagersbillett til 
martnasområdet kr 350,-

Gavekort til bruk hos 
valgfrie utstillere på martnan!

Norges ledende salgsutstilling for husflid og håndverk

for hele familien
Opplevelser
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Nerskogskonserten 
– ”skiflyging” med Morten Harket

Lørdag 30. august arrangeres Nerskogskonserten for tredje gang, og også i år 
kan arrangørene lokke med en anerkjent artist. Morten Harket ble sammen 
med A-ha verdenskjent på 80-tallet, og som gruppens frontfigur ble han 
både sexsymbol og stilikon. 

Harkets særegne stemme 
bidro også i aller høyeste grad 
til den enorme suksessen, og 
nå er det altså publikum på 
”Grovsetra” som skal få opp-
leve den kjente artisten live.  

Arve Withbro er mar-
kedsansvarlig for Nerskogs-
konserten, og han er en mann 
som liker å bruke idrettstermi-
nologi når noe skal beskrives. 
For å sette ord på årets kon-
sertopplevelse med Morten 
Harket, sier han derfor at det 
blir skiflyging på Nerskogen. 

- Skiflyging er noe som 
symboliserer en luftig, flott og 
magisk opplevelse, og det tror 
vi Morten Harket får til, sier 
Withbro.

Høyt nasjonalt nivå
Arrangementskomiteen 

har en bevisst satsing på at 
artistene som plukkes ut skal 
holde et høyt nasjonalt nivå 
og fenge et bredt aldersmes-
sig publikum. I tillegg skal 
de ikke ha hatt opptredener 

i Trøndelag siste halvåret før 
Nerskogskonserten, og heller 
ikke de 3-4 neste månedene. 
Det er også en målsetting at 
artistene og musikken på best 
mulig måte skal kle setervol-
len der konserten arrangeres. 
Ifølge Withbro var det Morten 
Harket som sto øverst på 
arrangørenes ønskeliste i år, og 
han er derfor veldig godt for-
nøyd med at det gikk i orden. 

Dugnadsinnsats
Nerskogskonserten er et 

dugnadsbasert arrangement, 
og som de foregående år reg-
ner arrangørene også i år med 
hjelp fra lokalbefolkningen 
både i Oppdal og Rennebu, 
samt en del frivillige fra hytte-
eierne i området. 

– Når det skal arrangeres 
konsert på en slik plass, blir 
det naturlig nok noen ekstra 
utfordringer i forhold til rig-
ging og logistikk. Det at vi har 
lagt oss på et så høyt nivå når 
det gjelder artister, gjør også at 
opplegget rundt må være pro-

fesjonelt, påpeker Withbro.

Telemarknedslag
Nerskogskonserten ble før-

ste gang arrangert i 2012, og 
da var det Vamp som besøk-
te setervollen på Grovsetra. 
Arrangementet ble en kjem-
pesuksess, og samlet borti-
mot 2000 publikummere. I fjor 
sto Jonas Fjeld og Henning 
Kvitnes på programmet, og til 
tross for et helt elendig vær, 
ble publikumstallet litt over 
1300. Arrangørene har tro på 
at suksessen kan gjentas også 
for tredje gang, og krysser fin-
grene for at værgudene er i 
godt slag denne gangen. 

– Det er jo slik at været sty-
rer vi ikke, men alt det andre 
lover vi skal være på stell. 
Ikke minst håper og tror vi at 
Morten Harket leverer et luftig 
svev og lander med et fjellstøtt 
telemarknedslag, avslutter en 
alltid like entusiastisk Arve 
Withbro

Av Mona Schjølset

Morten Harket
Vokalist og frontfigur i popgruppen a-ha fra 1982 fram til 

avskjedskonserten i 2010. A-ha er norges hittil største og mest 
langvarige eksportsuksess innen popmusikk. 

Som soloartist har han utgitt seks musikkalbum. 
Han ble årets spellemann, og mottok fire priser for albu-
met  Wild Seed og singelen A Kind of Christmas, under 
Spellemassprisutdelingen i 1995. I tillegg har  han vunnet sju 
Spellemannspriser med a-ha. I 2012 utnevnte Kongen Harket 
til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin ”innsats for 
norsk musikkliv”. Harket ble sammen med a-ha innlemmet i 
Rockheim Hall of Fame i 2011.

Vårkonsert med 
Kulturskolen

Et av vårens vakreste eventyr i Rennebu er 
kulturskolens tradisjonelle vårkonsert. I år er 
datoen satt til onsdag 11. juni, og da får både 
små og litt større elever sjansen til å vise fram 
det de har øvd på i løpet av vinteren. 

Ifølge konstituert rektor Sverre Stenløkk kan man også i 
år by på et spennende og variert program, som vil være med 
å sette et flott punktum for dette kulturskoleåret. 

– Vi har prøvd å sette sammen en del smågrupper der det 
passer i forhold til nivå og instrument. Det vet vi fra tidli-
gere er en måte å jobbe på som elevene syns er artig, sier 
Stenløkk. 

Populært tilbud
Kulturskolen i Rennebu er et svært populært tilbud til 

barn og unge, og de har et bredt spekter av tilbud innen 
instrumentopplæring, sang, band, billedfag, lyd-, lys-, og 
media. I tillegg har man gjennom Kulturskolen også et tilbud 
innen friluftsliv, der ungene er ute på tur i nærmiljøet. Dette 
har også blitt et populært tilbud litt på siden av de tradisjo-
nelle kulturskolefagene. 

Årets vårkonsert arrangeres i samfunnshuset på Berkåk, og 
rektor Sverre Stenløkk lover alle som tar turen en flott og inn-
holdsrik kveld. 

Av Mona Schjølset

Loppemarked for 
foreldre og barn

 
Søndag 15. juni arrangeres et litt annerledes 
loppemarked på Torget på Berkåk.

Markedet har fokus på barnerelaterte lopper - som barne-
klær, leker, barnebøker, sportsutstyr og lignende. Arrangøren 
Rennebu Frivilligsentral ønsker at flest mulig skal komme 
og selge sine egne lopper. Er det noen som likevel ønsker 
å levere noe, og ikke selge sjøl vil det bli solgt til inntekt for 
Frivilligsentralen. Det er viktig at klærne er reine og hele.

Ellers blir det salg av kaffe, vafler, smoothies og saft, og 
det blir ansiktsmaling for de små.

Lopper som ikke blir solgt kan doneres til Estlands-
komiteen.

Bilquiz og loppemarked 
på Ulsberg

Lørdag 14. juni blir det aktiviteter både for 
små og store når Innset og Ulsberg grendalag 
inviterer til Bilquiz og loppemarked. 

Både start og 
mål for Bilquizen 
foregår på leke-
plassen ved 
byggefeltet på 
Ulsberg, og her 
blir det også lop-
pemarked utover 
dagen. 

Ifølge Ingrid Tørset (bildet) og Tove Inger Lien i grendal-
aget stilles det overhodet ingen krav til gode kunnskaper om 
biler og motorer for å delta i quizen, her er tanken å arran-
gere noe sosialt og trivelig for folk flest. 

- Dette er jo bare for å ha det artig, så vi oppfordrer alle til 
å fylle opp bilen og melde seg på. Dessuten er det jo mulig-
het til få kjøpt seg kaffe og kake, og ikke minst blir det sjanse 
til å gjøre noen kupp på loppemarkedet, avslutter de to entu-
siastiske damene. 
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Impex Byggevarer Stokke
Innset, 7398 Rennebu  –  Tlf 950 96 245

impex@loqal.no  –  www.impexbygg.com

• Kakkel- og steinovn
• Peis og vedovn
• Pipemuring og
  rehabilitering
• Flislegging
• Mur og puss

Visste du at Felleskjøpet
har butikk i Rennebu?
Her får du kjøpt produkter til hus og hytte.
Hage og uterom  –  Kjæledyr  –  Friluftsliv

Felleskjøpets butikk

Hoels Mølle holder til på Stamnan i Rennebu.
Besøk oss eller ta kontakt.
Tlf.: 991 60 651  –  E-post: Karen.Hoel@felleskjopet.no

For produktsortiment se www.felleskjopet.no

Det er enkelt å forsikre bilen og det nye 
kameraet. Litt tyngre er det å se for seg 
hvordan du skal kunne takle hverdagen på 
best mulig måte hvis livet blir vanskelig. 
Snakk gjerne med oss om hvordan du kan 
sikre deg selv og familien. Vi kan finne fram 
til en løsning som passer både deg og 
økonomien din. 

Kom innom våre kontorer i Oppdal eller  
på Berkåk, eller ring oss på 72 40 49 90,  
så hjelper vi deg. 

Gjensidige Oppdal-Rennebu
gorb.no

Har du husket det 
aller, aller viktigste?

A1
3_

01
71

/1
1.

13

Tomter med fin beliggenhet 
på Nerskogen

Laft - Stavlaft - Bindingsverk

Bygg varige verdier

Ny 
webside!

• Sortert jord til salgs

• Transport – traktor m/henger

• Massetransport 
   – lastebil m/henger

• Levering av
  grus, singel og pukk

• Brøyting – strøing med traktor

Berkåk, 7391 Rennebu - tlf 971 85 666

Graving – Planering
Tomtearbeid – Mindre betongjobber

Ta kontakt med
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Hoels Mølle har aner tilbake til forrige århundreskifte. I dag er mølledrifta 
nedlagt, men de tar fortsatt mot korn og er utsalg for Felleskjøpet.

Felleskjøputsalg med 
lange tradisjoner

Når det er snakk om 
Felleskjøpet tenker de fleste 
på at det gjelder bare for gård-
brukere. Det stemmer for så 
vidt, og det er gårdbrukere 
som utgjør kundemassen til 
utsalget ved Hoels Mølle. Men, 
vareutvalget er også aktuelt for 
mange andre, for i hyllene inne 
på butikken finner en f.eks. 
godt utvalg av vaskemidler til 
mange forskjellige formål, det 
er støvler og arbeidsklær, mat 
til hund og katt, motorsager 
med tilhørende sikkerhetsut-
styr, gjerdeutstyr, gjødsel og 
sprøytemidler, toalettpapir og 
tørkeruller – og det de ikke har 
kan de skaffe fra hovedbutik-
ken på Oppdal. 

Lange tradisjoner
Det er Karen Hoel som er 

ansatt ved Hoels Mølle, men 
mannen Bjørn Egil er også en 
vesentlig del av driften. Ved 
siden av å ha ansvaret for møl-
la og Felleskjøp-utsalget, dri-
ver de også gård. Hoels Mølle 
har vært i slekta til Karen 
siden forrige århundreskifte. 
Den første mølla var i bek-
ken Tynna, før den ble flyttet 
til låven på gården av John F. 
Hoel i 1912. Han startet opp 
med møllesteiner fra Selbu, og 
bygde eget kraftverk for å drive 
mølla. I 1923 bygde han eget 
hus til mølla på samme sted 
som den står i dag. Tre år etter 
bygde han korntørke og korn-
silo, og det ble produsert mel 
av både hvete, havre og bygg.

I 1970 tok slektningen 
Erling Ytterhus over drifta 
av mølla. I et intervju i avisa 
Sør-Trøndelag i 1971 sa John 
F. Hoel og Erling Ytterhus at 
”sikkert er det i hvert fall at det 
har mye for seg at en klarer å 

opprettholde en slik bedrift på 
landsbygda i ei tid preget av 
stadig sterkere sentralisering 
på så mange områder”. 

I 1986 brann deler av mølla 
ned, men den ble bygd opp 
igjen slik den er i dag.

Tar fortsatt imot korn
I 1995 tok Felleskjøpet 

over drifta og fikk navnet 
Felleskjøpet Hoels Mølle. I 
2001 ble selve mølla lagt ned, 
men det tas fortsatt imot korn 
ved mølla. Bjørn Egil fortel-
ler at de i fjor tok imot 550 
tonn korn, og at dette har 
holdt seg stabilt de siste årene. 
Rekordåret var i 2010, da de 
tok imot 802 tonn, men da ble 
det også levert korn fra Meldal. 
Kornet blir renset ved mølla 
før det sendes videre til andre 
møller for melproduksjon.

Gode kunder
Karen forteller at gårdbru-

kerne i bygda er flinke til å 
støtte opp om mølla og utsal-

get. Antall aktive gårdsbruk 
har gått ned siden de tok over 
driften for 10 år siden, men 
omsetningen har økt stabilt de 
siste årene. 

— Ved siden av gårdbru-
kerne har vi også mange andre 
”private” som f.eks kjøper sol-
sikkefrø til mating av fugler 
om vinteren. Hyttekunder er 
også velkommen, og de kjøper 
en del gjerdeutstyr, plenfrø, 
gjødsel og hundemat, forteller 
Karen. 

Både Karen og Bjørn Egil er 
spente på utviklinga fremover 
når de tenker på signalene 
som er gitt i forbindelse med 
årets landbruksoppgjør, for 
det er mye i Rennebu som er 
avhengig av landbruket.

Men, en ting er sikkert – 
utsalget ved Hoels Mølle er 
åpent hver mandag, tirsdag, 
torsdag og fredag, og du er 
hjertelig velkommen innom!

Av Dagfinn Vold

Fritidsfiske i Rennebu
I Rennebu er det mange muligheter både når 
det gjelder laksefiske og fjellfiske, og det er 
mange som venter spent på at sesongen skal 
komme i gang for fullt. 2014 er også sports-
fiskets år, og målet er å få mer fokus på fiske 
og friluftsliv. 

Morten Rødningen med en nyfanget laks.

Laksefiske
Når det gjelder årets laksesesong, er ikke prognosene 

så langt de aller mest positive. I de elvene der fisket alle-
rede har startet har det så langt vært lite fangst, og ifølge 
Morten Rødningen, som er leder i Rennebu utmarksråd, er 
det begrenset optimisme også for Orkla sin del. 

– Det er imidlertid foretatt tellinger som tyder på at det 
har gått opp en god del storlaks tidligere enn vanlig i Orkla, 
og det kan i alle fall tolkes positivt for Rennebu sin del, sier 
Rødningen.

Informasjon om laksefiske i Orkla, se www.orklaguide.
com

Guro (10 år) og Oscar (8år) koser seg med fisking.

Fjellfiske
Når det gjelder fjellfiske har man de siste årene hatt en 

ordning med felles fiskekort for hele kommunen, det såkal-
te Rennebukortet. 

- Dette er en kjempefin ordning, og veldig lettvint for 
dem som kombinerer fisking med både toppturer og andre 
turer rundt om i kommunen, sier Rødningen. 

Rennebukortet selges også som familiekort. Det vil si 
at dersom man kjøper kort til en voksen person, kan hele 
familien fiske på det samme kortet. 

– Dette er en fin ordning, som vi ønsker å profilere 
ekstra nå i forbindelse med sportsfiskets år. Kanskje kan det 
være med å bidra til at enda flere både store og små kom-
mer seg ut i skog og mark, avslutter Rødningen. 

Informasjon om fjellfiske i Rennebu, se www.utmarks-
radet.no 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Morten Rødningen

Karen og Bjørn Egil Hoel har godt utvalg for mange kundegrupper i butikken.

I 1923 ble det bygd eget hus for Hoels Mølle i tilknytning til 
sagbruket (t.h.) som stod der fra før. Tegning Gunnar Vold.
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Fører gamle tradisjoner videre
Det hele begynte med 
forsiktig tankespinn. 
Med årene falt de 
nødvendige brikkene 
på plass, og tankene 
kunne bli en realitet. I 
disse dager fylles yste-
karet på Grindal Ysteri 
for første gang.

Det er søstrene Turid og 
Ragnhild Nordbø som står 
bak det nyetablerte foretaket. 
Ysteriet ligger på hjemgår-
den i Grindalsjelom. Ragnhild 
tok over gården i 2011, og 
her driver hun melkeproduk-
sjon sammen med samboer 
Tormod Herre. Turid forpak-
ter et sauebruk lenger ned i 
grenda sammen med mannen 
Steinar Vatne, og her har de 
utvidet drifta til å omfatte mel-
kegeiter. Geitemelka skal bidra 
til å utvide varespekteret fra 
Grindal Ysteri.

Solid kompetanse
Interessen for melkefored-

ling har søstrene hatt siden 
tidlige barneår. Etter noen års 
opphold tok foreldrene Mette 
og Anders Nordbø opp igjen 
seterdrift på Jøldalen i 1985. 
Her har både produksjonen 
og produktspekteret utviklet 
seg med åra, og Jelsetra er fast 
leverandør av melkeprodukter 
til både Jøldalshytta og turister 
som ferdes i fjellet. En annen 
lokal aktør, Vegard Heggem på 
Aunan, serverer også betyde-
lige mengder ost fra Jelsetra til 
sine gjester hver eneste som-
mer.

Mens produksjonen 
på Jelsetra er etter måten 
beskjeden, har ysteriet 
på hjemgården naturlig 
nok langt større kapasitet. 
Produksjonslokalene er på 
rundt 80 kvadratmeter, og 
imøtekommer alle krav som 
omhandler moderne ostepro-
duksjon. De driftige søstrene 
har tegnet alt selv.

- Vi har lagt vekt på prak-
tiske løsninger med tanke 
på hygiene og god vareflyt. 
Derfor har vi blant annet 
mange dører. Da jeg skulle til 
Berkåk og kjøpe dørlister, stod 
det 80 meter på handlelista. 
Dette ble langt fra nok, fortel-
ler Ragnhild.

Som ressursperson i Norsk 
Gardsost, en landsdekkende 
organisasjon for norske hånd-
verksysteri og gardsmeieri, 
har hun spisskompetanse på 
området. Faktisk har hun langt 
på vei vært med på å utarbeide 
de retningslinjene som i dag 
gjelder for håndverksysting 
av ost. Ragnhild er i dag en 
mye brukt kursleder og råd-
giver innen sitt fag, og hun er 
utvilsomt en av de aller frem-
ste kompetansene på hånd-
verksysting av ost i Norge. 
Hennes første bok om faget er 

i emning, men de siste måne-
dene er det naturlig nok blitt 
lite tid til skriving.

Travle tider
Tanken om eget ysteri har 

ligget latent i mange år, kan-
skje spesielt hos Ragnhild. Det 
var imidlertid ikke mulig for 
henne å ta fatt på dette alene. 
Turid, som i mange år bodde 
langt unna hjemkommunen, 
hadde ingen planer om å flytte 
tilbake med det første. Men 
det er en tid for alt, og en dag 
i 2012 var Turid og mannen på 
vei til Rennebu med flyttelass. 
Bitene falt på plass, og planene 
om eget ysteri kunne endelig 
bli en realitet. Siden har det 
gått slag i slag.

- Vi søkte om etablerertil-
skudd fra Innovasjon Norge, 
og fikk innvilget dette. Videre 
har foreldrene våre vært veldig 
viktige støttespillere hele vei-
en, med rådgivning, snekring 
og ellers god oppfølging på 
alle måter. Uten deres bistand 
hadde vi ikke kommet dit vi er 
i dag. De skal ha en stor del av 
æren for hele prosjektet, for-
teller Turid.

Ragnhild er enig, og benyt-
ter samtidig anledningen til å 
komme med et utdannings-
tips:

- Flere unge burde utdan-
net seg til rørlegger. De som 
er etablert i markedet i dag har 
alt for mye å gjøre, sier hun 
med et smil.

Allsidig produksjon
Etter noen hektiske måne-

der står Grindal Ysteri nå klart 
til å foredle de første literne 
med melk. De to driftige søs-
trene ser fram til å kunne utvi-
kle ysteriet og produktspekte-
ret, men de legger likevel ikke 
skjul på at de er bekymret over 
landbrukspolitikken. Dette er 

noe som opptar dem sterkt.
- En allsidig og kvalitets-

messig produksjon av lokalmat 
passer dårlig sammen med 
industrilandbruk og stordrift. 
Dersom regjeringa sin land-
brukspolitikk får gjennomslag, 
vil det slå beina unna mangfol-
det som dagens lokalmatpro-
dusenter representerer, mener 
Ragnhild.

I første omgang er det fem 
sorter melkeprodukter som vil 
bli å få kjøpt fra Grindal Ysteri: 
Fetaost, blåmuggost, yoghurt, 
chevre og ricotta. Søstrene vil 
selge noe fra garden. Ellers 
satser de på hotell- og restau-
rantbransjen, samt bondens 
marked i Trondheim.

Av Merete Fossum

To modningsrom og ett mod-
ningsskap står klart til å ta imot 

det som skal bli førsteklasses 
ost. Rett temperatur og rett 

luftfuktighet er viktig for å få et 
godt resultat. Modningsskapet 

har allerede fått prøvd seg på 
forskjellige ferskoster.

Søstrene Ragnhild og Turid Nordbø ved ystekaret som er en ombygd 1200-liters melketank, 
produsert av sambygding Olav Aasmyr på Storlismia.

Ysteriet har fått plass i vestenden på driftsbygninga i Jelom. 
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Saftig og frodig 
«Kulturbeite» 
Kvalitet, formidling og opplevelse står sentralt på Håggåsetra. Sommerens 
program gjenspeiler stedets verdigrunnlag, - der natur, kultur og mennesket 
er viktige elementer i konseptet «Kulturbeite»… 

Den vakre setervollen i 
Gisnadalen ligger idyllisk til 
og byr på fantastisk utsikt mot 
«sju blåner.» Bygningene oser 
av tradisjon og stemning, - 
vakkert og sydvendt plassert i 
et fortsatt levende kulturland-
skap. 

Med sterk forankring i den 
såkalte «Stetinderklæringen» 
tilbyr vertskapet, - Børge Dahle 
og Unni Larsen, en annerledes 
og noe «utradisjonell» seter-
drift.                                                                          

- Ønsket er å kunne gi de 
som besøker oss gode opple-
velser, - opplevelser med høy 
kvalitet, som er varige og gir 
rom for ettertanke. Vi er opp-
tatt av kulturformidling der 
natur og menneskets forhold 
til natur står sentralt.                                                                                              

Sommerens valg av utstil-
linger i Galleriet Håggåsetra, 
- er også gjort med bakgrunn 
i dette, og er med på å gjen-
speile tankene bak stedets ver-
digrunnlag. 

En pilegrimsvandring
I 2012 vandret den tyske 

kunstneren Rainer Bergmann 
Olavsveien fra Oslo til 
Trondheim. Pilegrimsreisen 
ga mange inntrykk, - som har 
resultert i en serie malerier kalt 
«Weg-Bilder.»                                                     

- Vi har gleden av å pre-
sentere utstillinga «En pile-
grimsvandring» i perioden 19. 
– 29. juli.  Utstillinga «Kilde til 
vekst» var svært godt besøkt 
under Olsok i fjor, så da Rainer 
Bergmann tok kontakt med 
oss, synes vi det var flott å 
kunne invitere til ny utstilling 
på samme tidspunkt også den-
ne sommeren, forteller Børge 
og Unni.

- I denne perioden vandrer 
mange pilegrimer gjennom 
Rennebu, - deriblant svært 
mange tyske vandrere. Det 
er derfor ekstra stas å kunne 
tilby ei utstilling som nettopp 
har blitt til etter en slik «reise.» 

At kunstneren er tysk, - gir et 
internasjonalt tilsnitt og ekstra 
«bonus,» mener vertskapet.  
Utstillinga er åpen hver dag i 
perioden.

En hyllest til fjellet                                                                                                                                        
I perioden 9. – 24. august er 

det klart for «Høst-utstilling» 
i Gisnadalen. Utstillinga er 
ei temautstilling med tittelen 
«Fjell – utsikt og innsikt.»                                                                                                                                       

– Det var svært hyggelig for 
oss at så mange kunstnere sa 
ja da de ble spurt, sier Børge. 
Dette blir nok en spennende 
utstilling med stor variasjon og 
bredde, da mange kunstnere 
med ulik bakgrunn vil delta.                                                                                                                                       
– Vi tror dette blir en flott 
opplevelse som det absolutt 
er verd å få med seg, fortset-
ter Unni. Mange kunstnere vil 
besøke oss for første gang, - 
men det vil også bli mulighet 
til gjensyn med flere av våre 
tidligere utstillere. 

Det er ingen tvil om at 
dette nok vil bli ei «høst-

utstilling» med høy kvalitet, da 
utstillinga vil by på et knippe 
godt profilerte kunstnere, - 
både sett i et regionalt, nasjo-
nalt og internasjonalt perspek-
tiv. På plakaten finnes navn 
som Jan Berg, Håkon Bleken, 
Sverre Koren Bjertnæs, Jarle 
Øien Farmen, Inge Gravdal, 
Karl Erik Harr, Grete Skoe 
og Elling Reitan. I tillegg til 
disse vil kunst-håndverkerne 
Randi Koren Bjertnæs og Bjørg 
Jarstein Skjulsvik delta. 

Du er invitert                                                                                                                                        
Begge sommerens utstillin-

ger er salgsutstillinger. Med så 
mange ulike kunstnere repre-
sentert, har vertskapet tro på 
å kunne nå et bredt publikum. 

Et besøk på Håggåsetra gir 
rom for mange opplevelser. 
Setervollen, de gamle huse-
ne og den vakre dalen gir en 
spesiell ramme for kulturelle 
opplevelser svært mange etter 
hvert verdsetter og ser kvalite-
ter i.                                                                                                                                           

Norsk Ørretfiskefestival 
på Kvikne

Helga 27. - 29. juni skjer det på Kvikne. Da blir 
det fiskekonkurranse, andeløp og arrangement 
på Vollan.

— Denne helga blir det liv og aktivitet på Kvikne fra fre-
dag til søndag, forteller Esten Skullerud i arrangementsko-
miteen. 

Fiskequiz
Helga starter med at  Yset Vel og Huslaget Bjørklund 

arrangerer fiskequiz på Vollan Gård. Hvert lag består av inntil 
seks personer, og det laget med flest poeng vinner konkur-
ransen. Vinnerlaget av konkurransen stikker av med store 
mengder heder, ære og hver sin and til søndagens andeløp!

Etter quizen blir det livemusikk med Bjørklund Husband.

Fiskekonkurranse og afterfish
— Lørdagen er den store dagen for fiskekonkurransen. 

Det blir felles informasjon med tildeling av soner kl.13.00 på 
Vollan Gård. Resultat av sonetrekning henges også opp på 
Kvikne Camping. Fiskekonkurransen starter kl 14.00 og slut-
ter kl 18.00, forteller Skullerud.

Fiskesonene fordeles tilfeldig og etter trekning på arran-
gementsdagen. Deltagerne kan bevege seg fritt på land 
innenfor den sonen det fiskes på.

— Etter fiskekonkurransen lørdag blir det “Afterfish” på 
Vollan Gård. Her blir det knallgod stemning med under-
holdning og levende musikk ut i de sene nattetimer! Kvikne 
Songlag inviterer til show og underholdning, mens trubadu-
rene i Ted Evens tar over stafettpinnen og spiller opp i lav-
voen!

“Vollan-martnan”  på søndag
Søndag arrangeres  “Vollan-martnan” for andre år på rad. 

Årets ”Vollanmartna” kan by på et spennende program det er 
verdt å få med seg. I tillegg til en rekke stander og aktiviteter 
blir det arrangert andeløp. I løpet av dagen blir det premi-
eutdeling for lørdagens fiskekonkurranse og andeløpet. Alle 
som møter opp på Vollan i løpet av dagen er også med i trek-
ningen av en reisegavesjekk.

— I fiskekonkurransen blir alle under 16 år premierte. 
I tillegg er det ett gavekort på kr. 20.000,- med Mylla Jakt- 
og Fiskereiser, to gavekort på Sport 1 Tynset pålydene kr. 
10.000,- og 4.000,-, sier Skullerud.

— Det er skiskytterne på Kvikne som selger andeloddene, 
og for hver and du kjøper støtter du skisskytterne med kr 40,- 
Eieren av anda som kommer først i mål vinner kr 25.000,-, 
forteller Esten Skullerud.

Kunstutstilling
— Er du glad i ørret og har et øye for kunst anbefaler vi 

å ta en titt og oppleve fiskekunstner og fluefiskerinne – Lise 
Cats Myhres utstilling på Vollan gård.

Lise liker å fordype seg i fiskenes vakre former og farger. 
Maleriene hennes har ofte glimt i øyet, bokstavelig talt.

Av Dagfinn Vold

Maleri av Rainer Bergmann, som stiller ut på Håggåsetra.

Joakim Bergsrønning åpner fjorårets sommerutstilling på Håggåsetra.
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Åpningstider
Mand -torsd 9.30-17.00  Fredag 09.30-21.00
Lørdag 9.30-18.00 Søndag 12.00-16.00

Telefon 72 42 55 22/994 94 384
narbutikken.nerskogen@ngbutikk.net

www.nerskogenlandhandel.no

Nerskogen

landhandel

lokal mat og lokale produkter

nystekte brød, turbøker, turkart, 

fiskekort, jaktkort, propan

Søndag 15. juni 2014 
kl 12.00
52/18 km sykkelritt på Nerskogen i Rennebu. 
Start og mål ved Granasjøen

Traséen går langs grus- og asfaltvei. 
Premier til 1/3 i ungdomsklassene, 
de tre beste i voksenklassene, 
og til bestemann og bestedame. 
Deltagerpremier og uttrekkspremier.

Nerskogen grendalag - 
Oppdal sykkelklubb - 
Rennebu IL

i samarbeid med

For mer informasjon: www.nerskogsrittet.no

for 5. gang 2014,
alle som deltar for 5. gang

får en ekstra premie.

KraftverKene
i OrKla
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7393 Rennebu – tlf 941 06 161

Hyttebutikken på Berkåk

Åpningstider:
mandag-torsdag 9-17  –  fredag 9-19  –  lørdag 10-14

Landmann

gassgrill
flatbed eco 3 brennere

kr 1999,-
Flaskebytte propan!
5 kg 149,-
10-11 kg kr 199,-

Flere modeller i butikken
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Bygdasenteret – service, 
informasjon og handel
Bygdasenteret ligger strategisk plassert langs E6, rett 
ved siden av Berkåk Veikro & Gjestegård. Her kan 
man få svar på det meste, og i tillegg fins et godt utvalg 
av informasjonsbrosjyrer, kart, lokale mat- og hånd-
verksprodukt, samt en del souvernir- og gaveartikler. 

På Bygdasenteret tilbyr man også desinfisering av fis-
keutstyr, og ifølge daglig leder Merethe Fossum er dette et 
tilbud laksefiskerne er flinke å benytte seg av. 

– Det er jo veldig viktig med tanke på å unngå spred-
ning av sykdommer i norske lakseelver, så det er bra fisker-
ne viser ansvar, sier Merethe Fossum, som er daglig leder 
ved Bygdasenteret. 

Fiskekort
Bygdasenteret selger også fiskekort både for laksefiske 

og fjellfiske. 
- De siste årene har vi hatt ett felles fiskekort for fjell-

fiske i Rennebu, og det er en ordning de fleste setter pris på, 
enten de er fastboende, hyttefolk eller turister, sier Fossum. 

Når det gjelder laksefiske, selger Bygdasenteret kort på 
noen vald som Rennebu jeger- og fiskeforening disponerer, 
og for øvrige vald henvises det til orklaguiden.no.

God lokalkunnskap
I løpet av sommersesongen er nok den viktigste opp-

gaven til de ansatte ved Bygdasenteret å videreformidle 
informasjon om aktiviteter, arrangement, serveicetilbud og 
andre ting som kundene etterspør. 

– Vi har heldigvis mange samarbeidspartnere som er 
flinke til legge inn informasjonsbrosjyrer, og ellers tipse 
oss om ting som skjer rundt omkring i bygda. Det er kjem-
peviktig, for her får vi spørsmål om det aller meste, smiler 
Merethe Fossum ved Bygdasenteret.

Av Mona Schjølset

Fjellets mat i Rennebu
Like sikkert som sommeren kommer, drømmer en seg til fjellet og til seters. Seterlivet 
har lange tradisjoner, og med den tradisjonen hører god mat og gode opplevelser. Her i 
Rennebu er det goe muligheter for seterbesøk i regi av Reisen til fjellet.

Hæverfallsetra
Ønsker du å oppleve 

god, gammeldags seter-
drift er det verdt å ta turen til 
Hæverfallsetra. Setra drives 
som turistseter, og her tilbys 
det overnatting og servering. 
Dyra som hører til går fritt 
rundt setra, og kan oppleves 
sammen med vertskapet eller 
på egen hånd. 

Bli med i fjøset er et popu-
lært tilbud på Hæverfallsetra. 
Her kan både barn og voksne 
være med i fjøset, både for å 
se hvor maten kommer fra og 
lære seg å melke. Etterpå ser-
veres det kveldsmat ved lang-
bordet i Storstuggu. 

Barnas dag er en dag med 
ulike aktiviteter for barn. Her 
er det mulighet for blant annet 
å hoppe i høyet, natursti, sek-
kehopp, kaste ball i spann o.l. 
I tillegg kan man selvfølge-
lig også få hilse på dyrene på 
setra. 

For oppdatert infor-
masjon om aktiviteter på 
Hæverfallsetra i sommer, se 
www.sundsetgard.no - face-
book/haeverfallsetra 

Svartdalssetra
På Svartdalssetra i Troll-

heimen driver man fortsatt 
tradisjonell seterdrift, og her 
blir melken videreforedlet til 
rømme, smør og yoghurt. 

- I perioder kan vi tilbe-
rede andre produkter også, det 
kommer litt an på hvor tra-
velt det er, forteller Synnøve 
Bruholt. 

Seterdriften foregår vanlig-
vis fra den første uka i juli til 
den første uka i september, og 
Bruholt forteller om bra besøk 
gjennom hele sommeren. 

- Setra ligger jo flott til i 
Trollheimen, og har blitt et 
populært turmål, forteller 
Bruholt.  

For å komme fram til setra, 
må man krysse elva Minilla. 
Dette kan enten gjøres ved 
hjelp av en stolheis (bildet), 
eller ved å følge vadestedet til 
en traktorvei, ca 1,7 km unna. 

- Enkelte syns jo det kan 
være litt skummelt med stol-
heisen over elva, mens andre 
syns det er høydepunktet på 
turen, smiler Synnøve Bruholt. 

Kroken Bakeri
Fra den spede starten for 

snart fire år siden, har Kroken 
Bakeri på Innset blitt en popu-
lær merkevare. Både lokalbe-
folkningen i Rennebu, hytte-
folk og andre tilreisende har 
latt seg friste av de velduftende 
bakevarene, og Kroken Bakeri 
har blitt et populært treffsted 
for Innsetingene. 

Inger Hilde Myrbekk, som 
driver Kroken Bakeri, er godt 
fornøyd med utviklingen de 
første fire årene. 

– Ja, det er trivelig at folk 
bruker bakeriet. Nå håper vi 
på en fin sommer, slik at vi får 
brukt uteområdet vårt til kaf-
feservering også, sier Inger 
Hilde. 

Foruten de planlagte to 
ferieukene i sommer, kan 
bakeren også fortelle at det 
blir en miniferie i forbindelse 
med Norway Cup. Det er søn-
nen Martin som skal spille for 
Rennebu G16, og i år har mor 
bestemt seg for å være med 
som heiagjeng. 

- Ja, innimellom må jeg 
prioritere ungene også, så da 
stenger jeg bakeriet fra 26.- 31. 
juli, smiler Inger Hilde. 

Nærmere informasjon om 

Velkommen til 
Reisen til Fjellet SA 

- et nettverk for kultur- og natur-
basert reiseliv i Rennebu!

Nettverket består av 20 medlemmer/reiselivsbedrifter, 
som sammen tilbyr mange spennende opplevelser 
både sommer og vinter. På de åtte midtsidene kan 

du lese mer om Reisen til fjellet SA og hva bedriftene 
som er med i nettverker tilbyr!

åpningstider o.l. finner du på 
www.innset.nu 

Litj-Kosberg setra
Anne Karing Nyberg ved 

Berkåk Veikro forteller at de 
gjentar suksessen fra i fjor 
med å ha tirsdagskaffe på Litj-
Kosbergsetra ved Skaumsjøen. 
Tilbudet vil være i juli og fra kl 
18 til 21. Da serveres det kaffe, 
vafler med rømme og syltetøy, 
brød, lefser og andre småka-
ker.

Litj-Kosbergsetra ligger fint 
til i lia ovenfor Skaumsjøen, og 
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Jutulstuggu
Jutulstuggu på Stamnan 

er en rekonstruksjon av 
Jutulstuggu som ble satt påå 
under Uvshåmmåren omkring 
1250, og er et bygg som er 
verdt et besøk.

Fra lørdag 14 juni og hver 
lørdag videre ut august er det 
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Svartdalssetra ligger fint til med Svarthetta i bakgrunnen.

Heisen over Minilla på vei til Svartdalssetra er en opplevelse.

8 sider 

Reisen til fjellet!
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Vi svingte inn til Meslo en 
solfylt ettermiddag og begynte 
med å fotografere velkomst-
kassen Ingrid har satt opp ved 
veien. Deretter gikk vi oppi 
gården og opp på trappa for 
å høre om Ingrid var hjemme. 
For vi vet hun er en travelt 
opptatt dame med ansvar både 
for herberge, 25 melkekyr, 45 
vinterfora sauer – midt i vår-
onna. I det vi gikk opp trappa 
kom Ingrid i full fart ut gjen-
nom ytterdøra, var i en tele-
fonsamtale, med mobilen fest-
et under hørselvernet. Vi ble 
like overrasket begge to, men 
med det gode humøret Ingrid 
har brøt hun ut i en skikkelig 
latter.

Selv om hun hadde det 
travelt så var hun ikke tung 
å be da jeg ville vite mer om 
herberge-virksomheten. — 
Ja, det ska du få skriv um ja. 
E har 10-års jubileum i år sjø, 
men det starta egentle med 
laksfeskera. Pilegriman kom 
ette kvart. Det va faktisk en 
bløt engelskmann som tefel-
dig ramla innom her som var 
den først pilegrimin, forteller 
Ingrid. Han var en litt eldre 
og sliten mann på vandring. 
Selv om det var ei dame som 
var innom tidligere, var det 
engelskmannen som var den 

Gjestfrihet i herberget hos Ingrid

egentlige starten på herberget 
for pilegrimer. 

Det skulle vise seg at det 
snart dukket opp flere pilegri-
mer som var ute etter losji, så 
Ingrid måtte utvide tilbudet. 
Nå er det flest pilegrimer og 
lite laksefiskere. 

— Men, pilegriman æ itj 
helt det store markedet enda, 
så e tek imot andre gjesta i 
telegg, sier Ingrid. Hun har 
gått ut aktivt mot Bead & 
Breakfast-markedet, og det 
fører til at det også kommer 
andre gjester som vil ha losji. 

— Det æ mange som vil hå 
nå anna enn hotell og cam-
pingplassa. Her på Meslo fæ 
dem det enkelt og det dem 
treng – å så kan dem få opp-
låvvå livet slik det æ her på 
garda, sier Ingrid. 

I fjor fikk Ingrid en bestil-
ling fra en tysk familie som 
ville ha overnatting i 16 dager 
i april. Ingrid lurte på om det 
kunne være en feil. Midt i 
april? Det viste seg at de had-
de en datter i Trondheim, og 
ville ha et alternativ til bylivet 
som tilhold. De besøkte datte-
ra i Trondheim, kjørte til Røros 
og andre steder. 

— Dem lånt sæ å en cello 
i Trondheim som dem ha med 
oppover hit. En dag e kom 

— Gjestfriheten har alltid stått sentralt på Meslo, 
og mamma sa alltid at ingen skulle svelte på 
Meslo, forteller Ingrid Meslo ved Meslo Herberge. 

Meslo Herberge ønsker deg velkommen når du kommer som pilegrim langs veien.

ut ette e ha ete lura e på kål-
les låta det va. Da satt kar´n 
uti redskapshusa å spållå fin 
klassisk musekk te sauin og 
de nyfødde lamma, forteller 
Ingrid og ler sin smittende lat-
ter. 

På Meslo er det i dag 25 
sengeplasser når det kommer 
grupper, men egentlig er det 
rundt 15 gjester som er det 
beste. For å få tid til alt leier 
Ingrid hjelp om sommeren for 
å få det til å gå rundt. 

— Det ha verre gjestfritt på 
Meslo, og ho mor understreka 
det åt oss at oss mått kommo 
på at ingin skull svælt når 

dem kom te Meslo. Oss teby 
frokost te gjestan vår. Det e 
itj nå gourmetmat, men ingin 
ska gang svoltin te sengs, sier 
Ingrid. 

I vår har det vært et tysk 
tv-team på besøk og overnat-
tet. De skal lage et program 
om de 10 beste trackingru-
tene i Europa, og var interes-
sert i hva som kan oppleves 
rundt pilegrimsleden som 
går til Nidaros. Dagleg leder 
i Pilegrimsenter Dovrefjell, 
Hans Jakob Dahl, var med på 
turen. 

Pilegrimssesongen er fra 
midten av juni til september, 

med juli og august som høyse-
song. De som ønsker det kan 
også få være med på litt gårds-
liv eller være med en tur på 
setra. Ingrid sier at utlendinge-
ne synes det er så fredelig her 
og at vi har så god tid.

Etter at vi har tatt bilde av 
Ingrid på atw´n hennes, spør vi 
henne om hva hun ønsker seg 
for årets sesong? — E ønske 
at det ska kom 500 pilegrima 
pluss andre gjesta, sier hun – 
før hun skal fortsette med det 
hun egentlig var på vei til å 
gjøre da vi møtte henne i døra. 

Av Dagfinn Vold 

Ingrid Meslo har mange jern i ilden, og ATW´n er god å ha - dessuten er den artig å kjøre med.
Ingrid ble overrasket da hun hørte lyder fra redskapshuset og det 

visste seg at det var konsert på cello for de nyfødte lamma.
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Norges ledende salgsutstilling

I 2014 er det 29. gangen i nyere tid det arrangeres martna i 
Rennebu. I løpet av disse årene har Rennebumartnan utviklet 
seg til å bli Norges viktigste arena for salg og markedsføring av 
norsk kvalitetshåndverk. 

Rennebumartnan er en unik møteplass mellom 160 utvalgte 
norske håndverkere, deres produkter, og et kjøpesterkt og 
kvalitetsbevisst publikum. I de senere år har besøkstallet på 
martnan vært ca. 15 000. 

Rennebumartnan tilbyr i tillegg en rekke kulturopplevelser inne 
på martnasområdet, bla. spesialutstillinger, konserter, foredrag, 
mannekengoppvisning - og ikke minst de mange håndverks-
demonstrasjonene, hvor både store og små får lov til å prøve seg.

Arrangementsdatoer: 2014: 15.-17.08. 
   2015: 14.-16.08.

Åpningstider: Fredag  kl. 11-19 Lørdag og søndag  kl. 10-18 

Opplevelser for hele familien

Norges ledende salgsutstilling for husflid og håndverk

Berkåk, 7391 Rennebu - tlf 72 42 77 48
 www.rennebumartnan.no - Facebook/rennebumartnan

Tradisjonelt smedarbeid

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

Når det gjelder overflatebehandling kan du få produktene olje-
brent, svart-lakkert eller børstet og vokset (original stålfarge/grå).
Vi tar også på oss større arbeider som f.eks. trapper, rekkverk og 
porter. 
På nettsiden vår har vi også netthandel av smedprodukter.

RennebuSmia holder til i nye lokaler bygd i tradisjonell stil 
på Berkåk, der det også er eget utsalg.
Vi har også utsalg av antikk, som f.eks. stoler, bord og kister.

Levende håndverk

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

Her får du kjøpt flotte produkter fra over 130 håndverksbedrifter 
fra hele landet.

Dette er noe av det du finner hos Birka:
 -  Produkter i glass og keramikk, tre og rosemaling 
 -  Smykker, klær og hodeplagg 
 -  Produkter i skinn, filt og strikk 
 -  Smedarbeid, bilder og vevnader

Norsk håndverk med unik design, 
laget med omtanke og godt håndlag.

Åpningstider hverdager kl 10-15

Besøk oss i Birkabygget på Torget - midt i Berkåk sentrum!

Birka as, Myrveien 2 Berkåk, 7391 Rennebu 
tlf  72 42 52 00 - www.birka.no - Facebook/birka

En reise til 1100-tallet

Jutulstuggu på Uv er en rekonstruksjon av Jutulstuggu som ble 
satt opp under Uvshåmmeren omkring 1250 i Håkon Håkonsons 
tid. Den er en historisk severdighet og en kulturskatt med 
nasjonal verdi. Dimensjonene på tømmeret, lafteteknikken og 
inngangsportalens ornamentikk gir dette bygget et særpreg 
som er enestående i Norge. 

Historikere hevder at Jutulstuggu etter ordre fra Kongen kan ha 
blitt oppsatt som gildehall for grenda og distriktet rundt. 
Et tingsted der lover og regler - “gildeskråen”, har samlet folk til 
rettergang.  På grunn størrelsen var bygget også et naturlig sam-
lende midtpunkt for feiring av den tids merkedager. 
Ingen vet dette med sikkerhet. I dette særegne bygget ligger 
ligger fortsatt mystikkens slør over de grove tømmerveggene.

Jutulstuggu ligger like ved Rv 700 på Stamnan - ca 10 km fra 
Berkåk. Det er bordplass til 50 personer, og den kan leies ut med 
eller uten servering. Det er eget visningsutstyr for storskjerm.
Eget toalettanlegg.

Jutulstuggu på Uv
Utleie til møter, selskaper o.l. kan skje ved henv. til 

Margot Stavne tlf 72 42 65 93 / 464 28 849 eller 
Bygdasenteret tlf 72 42 77 05

En historisk severdighet Velkommen til 
Birkas salgsutstilling!
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Yrende dyreliv på setra

Setra drives som turistseter, og tilbyr overnatting og servering. 
I setersesongen (juli mnd.) leier vi ut rom med frokost, utenfor 
sesong leier vi ut rom eller hele Storstuggu med sjølhushold. 
Både i og utenfor sesongen må servering og overnatting 
forhåndsbestilles. Dyra på setra går fritt og kan oppleves 
sammen med oss eller på egen hånd.

Bli med i fjøset: Se hvor maten kommer fra og lær deg å melke! 
Barn og voksne får være med å melke og fôre dyrene. 
Etterpå spiser vi kveldsmat ved langbordet i Storstuggu. 
Arrangeres etter avtale, kr 150 pr. pers.

Barnas dag : Barnas dag er en dag med ulike aktiviteter for barn 
på setra, se hjemmeside for dato. Det er muligheter for blant 
annet å hoppe i høyet, natursti, sekkehopp, kaste ball i spann og 
andre aktiviteter. I tillegg kan man også hilse på dyra som bor på 
setra. For bare 25 kr kan barna være med på alle aktivitetene. 
Det er mulig å kjøpe seg kaffe og vafler i Storstuggu.

I løpet av sommeren er det planlagt noen faste dager med 
servering, for dato se hjemmeside. All annen servering skjer 
etter avtale. Servering utenom sesong kan også avtales.

Hæverfallsetra - ved Barnas Naturverden

Ingunn Holden og Stian Gladsø, Sundset Gård, 7397 Rennebu
tlf 957 59 035 - www.sundsetgard.no - Facebook/Haeverfallsetra

Hæverfallsetra
sundsetgard.no

Hesteglede

Langklopp Fjellgård ligger vakkert til 600 moh mellom Berkåk 
og Oppdal. 

Beliggenheten er et ypperlig utgangspunkt for friluftsliv, til fots 
eller på hesteryggen. Vi ligger tett inntil Slettestjønna natur-
reservat og Barnas Naturverden. På gården finnes kyr, kalver, 
katter, hunder og hester. 
I sommerhalvåret er det rideleir som er hovedaktiviteten. Da 
fylles gården med barn fra hele Norge som tilbringer uka med 
mange hesteaktiviteter. Vi ønsker store og små velkommen til 
gårds.   

Vi kan tilby:
 -  Veiledning på ridebane
 -  Tur med hest og vogn
 -  Rideleir for barn i sommerhalvåret
 -  Timebestilling enkeltturer 
 -  Setertur med servering
 -  Fisketur med nogo attåt
 -  Helgaturer i samarbeid med Trollheim på Nerskogen: 
  uke 30, 31, 34 og 35

Der opplevelsene gjelder

Siw Øie, Gisnåsen, 7398 Rennebu
tlf 936 26 803 - www.langklopp.com
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Grøtte gård

Gården ligger tett ved Orkla. De første besøkende var engelsk-
menn. I de siste tiårene har vi hatt mange faste gjester fra inn og 
utland.   

Sammen med tre andre grunneiere leier vi nå ut Grøtte-Flå vald 
med ca 3,5 km elv, derav ca 2 km uten motfiske. 
Gjestehuset Feskarstuggu byr på høy standard og har alt du 
trenger for selvhushold.  Du disponerer terrasse med vedfyrt 
badestamp, og med utsikt mot elva.

 -  9 høler, maks 9 fiskere
 -  Døgnkort / ukeskort
 -  8 senger / 4 rom i Feskarstuggu
 -  Mulighet for enklere standard i Gammelstuggu
 -  Vi tilrettelegger etter beste evne utfra dine ønsker

Laksefisket i Orkla er åpent fra 01. juni til 31. august.

Laksefiske siden 1871
Alpine topper og lune daler med tradisjonsrike hytter danner 
en fin ramme for fjellturer både sommer og vinter i Trollheimen, 
et område som også blir omtalt som “perlen blant norske fjell-
trakter”. 

Variasjonene og kontrastene preger naturen i Trollheimen og har 
begeistret et økende antall turister i godt over hundre år.

Svengård er en fjellgård i drift. Her produseres det kjøtt av den 
franske storferasen Limousin Fe. Ved besøk på gården kan vi tilby:
-  besøk hos dyra på gården; kyr, hest og gris
- servering/salg av gårdsmat - egenproduserte kjøttprodukter
-  overnatting på gården
-  kjøretur med hest og vogn eller slede
-  kanefart
-  hel- og halvdags opplevelsespakker som inkluderer mat og 
 kjøretur med hest
-  helgaturer på hesteryggen i samarbeid med Langklopp Fjell-
 gård. I 2014 er det planlagt tur i uke 30, 31, 34 og 35

Åpent etter bestilling! 
Faste åpningstider i sesonger - se hjemmeside!

Opplev Nerskogen og Trollheimen

Siv Remetun Lånke og Alf Erik Lånke - tlf  900 78 980 
Nerskogen, 7393 Rennebu - www.trollheim-nerskogen.no

Ragnhild og Einar Øverland, Grøtte gård, Stamnan 7392 Rennebu
tlf 482 76 037 - ragnhild@grottegard.no - www.grottegard.no

Opplevelsesreisen

Med gården som utgangspunkt

rideturer - servering - overnatting
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franske storferasen Limousin Fe. Ved besøk på gården kan vi tilby:
-  besøk hos dyra på gården; kyr, hest og gris
- servering/salg av gårdsmat - egenproduserte kjøttprodukter
-  overnatting på gården
-  kjøretur med hest og vogn eller slede
-  kanefart
-  hel- og halvdags opplevelsespakker som inkluderer mat og 
 kjøretur med hest
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 gård. I 2014 er det planlagt tur i uke 30, 31, 34 og 35

Åpent etter bestilling! 
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Opplev Nerskogen og Trollheimen

Siv Remetun Lånke og Alf Erik Lånke - tlf  900 78 980 
Nerskogen, 7393 Rennebu - www.trollheim-nerskogen.no

Ragnhild og Einar Øverland, Grøtte gård, Stamnan 7392 Rennebu
tlf 482 76 037 - ragnhild@grottegard.no - www.grottegard.no

Opplevelsesreisen

Med gården som utgangspunkt

rideturer - servering - overnatting

7Reisen til fjellet

Opplevelser på hesteryggen

Kari Kvamme og Paul Paulsen tilbyr rideturer med utgangspunkt 
fra Bulia, nord for Berkåk. 

Her kan man få være med både på weekendturer og dag- eller 
kveldsturer. 
Driverne i Bulia kan også ta  på seg å arrangere kortere turer 
i tilknytning til spesielle anledninger som bryllup, konfirmasjon, 
bursdager og lignende.

 -  Rideturer i Forollhogna
 -  Weekend, dags- og kveldsturer
 -  Overnatting i lavvo eller seterbu
 -  Kortreist mat
 -  Gode opplevelser i flott natur

- med nærhet til naturen

Berkåk, 7391 Rennebu - tlf 995 49 923 / 416 04 884 
www.buliahest.no - Facebook/buliahest

Opplevelsesreisen

Svartdalssetra

Svartdalssetra i Trollheimen

Fra slutten av 1700-tallet har det vært setret på Svartdalsetra.
Det å videreføre denne tradisjonen med å utnytte beiteressurs-
ene og pleie kulturlandskapet gir dyr og mennesker noe å leve 
for i den storslåtte naturen.

På setra har vi kyr, griser, kalver, hund, 
høner og hest. Melken blir foredlet på setra, 
og vi selger bl.a. rømme, smør og yoghurt.
Setra er åpen for besøkende: 
tirs-ons-tors- og lørdager fra kl. 12.00-16.30.

Bomvei til Minilla, hvor det er parkering. Elven krysses enten 
med stolheis eller ved å følge vadestedet til traktorveien. Stien er 
skiltet, og er ca.1,7 km. Sesongen varierer noe, først i juli til noen 
dager i september er vanlig.

Gården har også fiskevald i Orkla. I et fellesskap med naboene 
leier vi ut Hoel Vald. Det er en strekning på 2 km med flere fine 
fiskeplasser. Fiskekort kjøpes på www.orklaguiden.no

Seterkost i fjellheimen

Synnøve Bruholt
Stamnan, 7392 Rennebu - tlf 415 61 962
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10 Reisen til fjellet

Matreisen

Smaken av nybakte brødvarer

Tradisjonsmat til hverdag og fest

Innset, 7398 Rennebu, tlf 404 99 989, 
inger_hilde1@hotmail.com - Facebook

Kroken Bakeri er et utradisjonelt bakeri som har spesialisert seg 
på flatbrød og forskjellige typer lefser (potetlefse, tykklefse og 
smurte lefser).
De dagene det er åpent, bakes det også grovbrød og kanel-
snurrer, og det selges kaffe og noe å bite i som kan nytes i 
bakeriets lokaler. Her er det også mulig å ha møter etter avtale.

Kroken Bakeri kan også ta imot bestillinger på skuffkaker, rund-
stykker (usmurte eller smurte), pizzasnurrer, ostekake o.l.

Åpningstider fra 1. juli - 1. september
Onsdager kl 10-16 / Fredager kl 10-19 / 
Lørdager kl 10-15 i partallsuker
Bakeriet er stengt i ukene 26 og 33.

Åpningstider fra 1. september - 1. juli
Onsdager kl 10-15 i partallsuker / Fredager kl 10-19 / 
Lørdager kl 10-15 i partallsuker

Se innset.nu for evt. endringer!

En naturlig stopp ved E6

Vi er autorisert turistkontor, og i tilknytning til turistkontoret har vi 
bl.a. utsalg av lokalprodusert mat.

Foruten ulike håndverksprodukter kan vi friste med flatbrød og 
lefser fra Kroken Bakeri, spekemat fra Hognamat, samt urtesalt 
og oljer fra Kosberg Gard. Kom gjerne innom og ta en smak!

Mange kommer innom oss for å kjøpe fiskekort og fiskeutstyr for 
fjell og elv, eller for å desinfisere fiskeutstyret sitt. Vi selger også 
jaktkort for de ulike grunneierlagene i bygda.

I kjelleren ligger Bygdapøbben - et populært møtested 
for både innbyggere, hyttefolk og tilreisende.

Vi driver også med salg og formidling av renholds- og 
vaktmestertjenester.

Knutepunkt for natur, kultur 
og reiseliv i Rennebu
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11Reisen til fjellet

Drømmereisen

Landhandelen på fjellet

Butikken i fjellbygda Nerskogen

Nerskogen, 7393 Rennebu - tlf 72 42 55 22
narbutikken.nerskogen@ngbutikk.net 

www.nerskogenlandhandel.no

Når du er på Nerskogen anbefaler vi å ta en tur innom oss på 
Nerskogen Landhandel for å gjøre matinnkjøpene - en butikk 
med godt vareutvalg og åpningstider også tilpasset fritids-
beboerne som er på besøk i helgene.

Bestill varer via vår nettside!
Under menypunktet “Bestill varer” på vår nettside kan du legge 
inn varebestilling, og vi gjør varene klar til deg for henting til 
avtalt tidspunkt. Varene bør bestilles før kl 14.00 2 dager før 
henting. Betaling skjer ved henting. 

Åpningstider:
Mandag - torsdag  9.30 - 17.00 / Fredag 9.30 - 21.00
Lørdag 9.30 - 18.00 / Søndag 12.00 - 16.00

En naturlig stopp ved E6

Berkåk Veikro er et komplett anlegg for turister og veifarende. 
Vi legger stor vekt på at våre gjester skal få dekket sine behov for 
hvile og bespisning, samt få fylt tanken på vår Shell-stasjon. 

Vi ønsker at veikroa skal være et trivelig sted å stoppe, og våre 
små gjester anbefales et besøk på vårt flotte lekerom. 
Lekeplassen vår ute er verdt et besøk særlig om sommeren, 
hvor vi har mange sorter dyr og her finner du også Gråtass.

Overnatting fra kr 390,-

Berkåk Veikro ligger like ved E6 midt i Berkåk sentrum, 
og er et naturlig stoppested - uansett hvilken vei du 
reiser over fjellet!

Drivstoff - Mat - Overnatting

Mjukliveien 1, 7391 Rennebu - tlf 72 42 72 20
post@berkaak-veikro.no - www.berkaak-veikro.no
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12 Reisen til fjellet

Drømmereisen

Familievennlig overnatting

Mjuklia er et sted for overnatting, servering, catering og 
kurs/teambuilding - åpent hele året!  

Mjuklia har gode turmuligheter både sommer og vinter, og du 
kommer ikke nærmere skiløypa enn du gjør her hos oss! 

Pilegrimsleden ligger bare et par kilometer unna oss. 

Gode fasiliteter for kurs/konferanse, møter og selskaper.
Stor kapasitet på matservering og catering, der vi fokuserer på 
ekte og god mat for alle!

Klatretårn med flere løyper, taubane, bruskassestabling, gapahuk 
med bålplass og fjøs med dyr er bare noen av aktivitetene vi kan 
tilby.

Matopplevelser - Aktiviteter - Trivsel - Turløyper hele året

Idyllisk sted i vakker fjellnatur

Mjuklivn. 15, 7391 Rennebu
Tlf 72 42 82 30 -  www.mjuklia.no - post@mjuklia.no

- ved elv med aktiviteter for store og små!

 -  Hytter med wc/dusj, 1-2 soverom, kjøkken og stue 
  for 5-8 personer
 - Leiligheter med wc/dusj, 1 soverom, stue og kjøkken 
  for 4 personer
 - Hytter med vann og minikjøkken for 2-4 personer
 - Hytter med kokeplate og kjøleskap for 2-4 personer
 - Plasser for campingvogn/bobil og telt med mulighet 
  for strøm
 - 9-hulls minigolfbane, lekeplass, kaniner og geiter
 - Trådløst internett med fiber
 - Parabol-TV med de fleste norske kanaler i hytter med 
  wc/dusj og i leiligheter
 - Hytter for 2-4 personer fra kr 350 pr natt
 

Velkommen til Halland Camping!

Nordskogen, 7391 Rennebu - tlf 905 39 121
torehalland@msn.com - www.hallandcamping.no

Familiecamping ved E6
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Drømmereisen

Opplev skogens ro

Gjesteheim Havdal ligger i nydelige naturomgivelser, og er 
perfekt for barnefamilier, fiskere, gående, skiturister og andre 
som er glade i naturen og i å oppleve skogens ro.

Det er 15 minutter til Barnas  Naturverden og 4 km fra E6.

 - Overnatting
 - Arrangement for grupper
 - Organiserte gå- og mountainbiketurer

Åpent hele året. 
Ankomst mellom kl. 15.00 – 23.30

Ferieopphold midt i naturen

Det enkle liv på landet

På Meslo Herberge får du overnatting på ein levande gard, med 
kyr og sauer, pilegrimer og fiskarar. 

Moglegheit til laksefiske i Orkla, og ørretfiske og vandring rundt 
i området innan korte avstander, Ilfjellet og Trollheimen.
Ulike rom og standarder utanfor hotellstandarden, men med 
solid bondefrokost. 

Du kan óg vera gjest med sjølvhushald - med ei uvanleg natt i  
stabburet eller ei roleg natt i mastu med beitande dyr rundt nåva.

Kom og ver vår gjest - anten du er vandrande pilegrim eller 
familie på opplevelsesferie!

Gardsliv, laksefiske, vandring, stillhet og ro!

Åpningstid: Heile året, men må kontaktast.

Stille omgivelser i eit aktivt 
jordbruksområde

Havdal, 7397 Rennebu - tlf 974 79 593
info.havdal@gmail.com - www.gjesteheimhavdal.com

Meslo Herberge på FB, Meslo Herberge på B&BNorway, 
ingridmeslo@hotmail.com, tlf 909 60 190. Info på skilt ved veien!

Gjesteheim 
HavdalMeslo Herberge

Ingrid Meslo
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Opplev Rennebu 
fra hesteryggen

I Rennebu er det tre tilbydere av 
turer med hest – Langklopp Fjellgård, 
Bulia Hest og Trollheim.

Langklopp Fjellgård ligger mellom Berkåk 
og Oppdal, og beliggenheten er et ypper-
lig utgangspunkt for friluftsliv - til fots eller på 
hesteryggen. Den ligger tett inntil Slettestjønna 
naturreservat og Barnas Naturverden. 

I sommerhalvåret er det rideleir som er 
hovedaktiviteten, men de tilbyr også veildening 
på ridebane, tur med hest og vogn, timebestilling 
enkeltturer, setertur til Hæverfallsetra med ser-
vering og fisketur med nogo attåt. I fjor innledet 
de samarbeid med Trollheim på Nerskogen om 
helgaturer, og i uke 30, 31, 34 og 35 blir det nye 
samarbeidturer.

For mer informasjon se www.langklopp.com

Gården Svengård har varemerke Trollheim, 
og det er en fjellgård på Nerskogen som er i drift. 
De produserer også kjøtt av den franske storfe-
rasen Limousin Fe. Ellers kan de tilby besøk hos 
dyra på gården med kyr, hest og gris, og de har 
servering/salg av gårdsmat av egenproduserte 
kjøttprodukter.

Gården har flere hester som benyttes til kjø-
returer med vogn eller slede (kanefart), og helga-
turer på hesteryggen i samarbeid med Langklopp 
Fjellgård. I 2014 er det planlagt tur i uke 30, 31, 
34 og 35.

Du kan også bestille hel- og halvdags opp-
levelsespakker som inkluderer mat og kjøretur 
med hest, og det er også anledning til overnat-
ting på gården.

For mer informasjon se hjemmeside www.
trollheim-nerskogen.no

Kari Kvamme og Paul Paulsen tilbyr 
rideturer med utgangspunkt fra Bulia, nord 
for Berkåk. Her kan man få være med både på 
weekendturer og dag- eller kveldsturer. Driverne 
i Bulia kan også ta  på seg å arrangere kortere 
turer i tilknytning til spesielle anledninger som 
bryllup, konfirmasjon, bursdager og lignende.

Av faste turer tilbyr de rideturer i Forollhogna, 
weekend-, dags- og kveldsturer, overnatting i 
lavvo eller seterbu med servering av kortreist mat

www.buliahest.no - Facebook/buliahest

14 Reisen til fjellet

På historisk grunn

Museet består av følgende anlegg: 
 -  Rennebu bygdetun på Haugen, Voll
 -   Gammelbua, butikkmuseum i Vollegrenda
 -   Skolemuseet i Vollagrenda
 -   Randistuggu i Gunnesgrenda
 -   Nerskogsmuseet
 -   Høylåve på Nordskogen
 -   Høyløe i Svarthamran

Alle museumsanleggene i Rennebu, så nær som to bygninger 
ligger på sin opprinnelige plass. Det gjør at de i stor grad 
fortsatt faller naturlig inn i sine omgivelser.

Bygdetunet på Haugen er åpent for omvisning etter avtale, 
ta kontakt med Bygdasenteret tlf 72 42 77 05.
Gammelbua på Voll er åpen i forbindelse med at det er 
informasjons-senter for pilegrimer.
Øvrige hendvendelser skjer til Oddbjørn Gorsetbakk, 
tlf 918 21 554.

St. Hansdagen, den 24. juni er det Bygdatundag på Haugen.

I Rennebus vakre kulturlandskap

Berkåk, 7391 Rennebu  - tlf 72 42 77 05 
bygdasenteret@rennebu.net - www.rennebu.net

I pilegrimenes fotspor

Hele 42 kilometer av pilegrimsleden går gjennom Rennebu. 
Fra unike Rennebu gamle Y-kirke er det 101 km til Nidaros. 
Denne traséen er særlig attraktiv for vandrere som ønsker å gå 
de 10 siste milene inn til Trondheim.

Det er flere overnattingsmuligheter underveis. Vi anbefaler å 
gå inn på nettstedet www.pilegrimsleden.no. Her finnes kart, 
opplysninger om kulturminner samt informasjon om 
de enkelte overnattings-stedene.

Info-senteret på GAMMeLBUA PÅ VOLL vil være åpent hver dag 
i høysesongen fra 24. juni – 10. august. Her kan vandrerne få 
informasjon og service om leden og bygda, de kan få kjøpt enkel 
mat/drikke og få mulighet til å ta en dusj.

Hjertelig velkommen!

Vandring til ettertanke

PILEGRIMSVERTENE PÅ VOLL - tlf  948 03 529
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Buvatnet er et godt tilrettelagt område for friluftsliv like nord for
Berkåk sentrum.
Det er opparbeidet en turvei rundt vatnet som er godt egnet for 
handicappede. På vestsiden av vatnet følger turveien langs E6, 
men her kan en alternativt krysse E6 i nord-enden av vatnet og 
bruke Gamle Kongevei tilbake til Berkåk. På sommerstid er bade-
plassen på østsiden en populær tumleplass for små og store. Her 
er det toalett og rasteplass. En egen sandvolleyballbane hører og 
til anlegget.
Det er mulig å leie båt eller kano for de som måtte ønske det.
Utleie administreres av Mjuklia Leirsted og Gjestegård -
tlf 72 42 82 30.

I perioden 1925 til 1951 foregikk det skjæring av is på Buvatnet.
Isen ble brukt i forbindelse med nedfrysing av fisk og sild for
eksport. Dette var før kjøleskap og fryser fantes! Infotavle og 
skilting som forteller om dette ved nordøstsiden av vatnet.

Buvatnet er et populært utfartsområde blant lokalbefolkningen
i Rennebu. Vi ser gjerne at turister og besøkende bruker området
sammen med oss.

Buvatnet Friluftsområde

Mer informasjon om Buvatnet får du på www.rennebu.com

Finn frem med nytt turkart

Rennebu har fantastiske muligheter for turopplevelser i uberørt 
natur og frodig kulturlandskap. Dette kartet med medfølgende 
informasjonshefte gir deg et godt utgangspunkt for å utforske 
friluftslivet i Rennebu og finne gleden med å være ute i naturen.

Ønsker du mer informasjon, finner du det på www.rennebu.com
Utgiver av turkartet er Rennebu kommune.

Kartet for aktiv fritid

Turkartet selges på alle butikker i Rennebu.

En perle ved E6 på Berkåk
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Opplevelsesrik 
smie på Berkåk
RennebuSmia åpnet sine lokaler sist høst, og den er en opplevelse å besøke.

Det er Ivar Fjellstad og Leiv Chistian Sundset som 
driver den nye smia på Berkåk, og lokalene de har 
bygget opp er både fine og en opplevelse å komme 
inn i. 

Vi har drevet et lite år med innkjøring, og nå 
begynner vi å finne formen på både drifta og lokalene, 
sier de to.

Stemningsfullt kundemottak
I kundemottaket, som også fungerer som butikk, 

er det innredet i gammel stil med tømmervegger og 
åpen peis. Her er forskjellige smedvarer stilt ut - alt fra 
håndsmidde skoskeier til store lysekroner. De hånds-
mir også ringvedkroker, hengsler, lås, dørbeslag - for å 
nevne noe. I tillegg er det også brukthandel med småe 
og store varer som glass, stoler, gulvklokke og trekiste. 

Nyskapende porter
I tillegg til tradisjonelt smedarbeid driver de også 

med produksjon av porter med helstøpt sokkel som 
binder portstolpene sammen. På den måten blir ikke 
portene sårbare for tælehiv, og grindene går gått uten 
heng. De forteller at det er økende interesse for por-
tene, spesielt fra hyttemarkedet. De har flere porter 
under arbeid, og de har stor tro på at portene vil øke i 
popularitet.

Bilsanering
RennebuSmia tar også imot biler og klargjør de for 

å bli malt opp på Orkanger. Der blir de malte delene 
sortert etter type materiale og gjenbrukt som f.eks 
armeringsjern og plastdeksel for datamaskiner. I til-
legg utfører de også litt sveising av landbruksutstyr og 
lignende.

Fint miljø
RennebuSmia holder til på industriområdet nord 

på Berkåk, og i samme området finner en Torslaft, 
Orkla Trenbrensel, Rennebu Transport og Rennebu 
Maskin. 

Vi har fått et fint samarbeid og miljø i området, og 
rett som det er er det noen av de andre som stikker 
med matpakka og slår av en prat. Da blir det både his-
torier og skratting, forteller Fjellstad.

Av Dagfinn Vold

Sommerutstilling 
hos Birka

 
I juni, juli og august ønsker Birka 
velkommen til sommerutstilling i 
Birkabygget. Utstillingen vil stå klar 
i midten av juni, og vil spesielt frem-
heve de tre som er kåret til månedens 
håndverker i sommermånedene: en 
modist, en smykkedesigner og en 
keramiker. 

Åse Strand, som 
er kåret i juni, er altså 
modist, som betyr at 
hun tilbyr design og 
søm av alle typer hode-
plagg.

- Jeg er opptatt av 
godt håndverk og god 
design. Alle hattene er 
laget fra grunnen for 
hånd. Jeg har ikke spe-
sialisert meg på noen få 
teknikker, men bruker 
alt fra skinn, pels, filt, 
strå og ulike stoffer. Jeg 

liker også å blande ulike teknikker og materialer 
i samme hatt. Selv om hovedformen på hatten 
er klassisk og enkel, bruker jeg ofte masse tid på 
pynt. Favorittene er fjær og håndlagede blomster, 
forteller hun. 

I juli er det Øvrebø Smykkeverkstad som 
trekkes fram. Anne Lise Øvrebø, som er gull-
smed og filigransarbeider, legger vekt på å skape 
smykker som er varige, solide og som gir den 
helt spesielle eiergleden. Verkstedet og galleriet 
ligger rett ved E39 på Ålhus i Jølster. Hun kombi-
nerer solid håndverk med ny teknologi, og dette 
skaper smykker med særpreg.

Og i august er det JR Design - Janne 
Rennemo Keramikk som er kåret. Hun arbeider 
med keramikk og porselen i verkstedet på Tyholt 
i Trondheim. Produktene er funksjonelle bruks-
gjenstander med høy kvalitet og unik design. 
Rennemo dreier alt for hånd og dekoren er i en 
fargerik retrodesign, med inspirasjon fra alt fra 
farger og mønstre i Afrika, til de rette linjene i 
vestlig arkitektur. Hun vil blant annet presentere 
et helt nytt servise, som er spesialdesignet for 
Credo Restaurant i Trondheim.

Salgsutstillingen i Birkabyggget er åpen man-
dag til fredag fra kl. 10-15. Sommerutstillingen 
med disse tre som hovedattraksjon står altså klar 
i midten av juni. I tillegg finner du i Birkabygget 
produkter fra over 100 andre kunstnere og hånd-
verkere fra det ganske land, med andre ord flust 
med gode gaveideer og andre fristelser. 

Av Marit Ødegaard Hagen

Utsalget ved RennebuSmia er en nyoppsatt gammel tømmerbygning, 
og ved siden av å selge smijernsprodukt selger de også litt antikk.
Smedbarometret til høyre står på døra inn til smia, og forteller om 
smeens humør tilltater besøk!

Denne store håndsmidde lysekrona med mange detaljer 
henger på Berkåk Veikro.

Leiv Christian Sundset (t.v.) og Ivar Fjellstad ved en av 
sine spesialporter med hel sokkel.
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Nytt turkart 
for Rennebu

Det nye turkartet for Rennebu er nå i 
handelen, og med det får du ett kart 
som dekker hele Rennebu.

Merete Fossum fra Bygdasenteret og Kristine Ek 
Brattset fra Rennebu kommune studerer det nyan-
komne turkartet.

Rennebu har fantastiske muligheter for turopp-
levelser i uberørt og frodig natur. Dette nye kar-
tet med medfølgende informasjonshefte gir deg 
et godt utgangspunkt for å utforske friuftslivet i 
Rennebu og finne gleden med å være ute i naturen.

Kristine Ek Brattset har hatt ansvaret for arbei-
det med kartet, og hun forteller at de har fått man-
ge innspill om turer og om feil navn som har vært 
på tidligere kart. På dette kartet er det derfor rettet 
på mange navn, samtidig som at navn er flyttet til 
riktig sted. 

— Navna er også rettet opp i det sentrale steds-
navnregisteret, slik at det nå blir automatisk rette 
også på senere kartutgivelser, forteller Brattset.

To års arbeid
Arbeidet med kartet har pågått i to år, og det 

har vært mange runder frem og tilbake for å få 
det så riktig som mulig. Det tar sin tid når en skal 
tegne inn merka turstier, sykkeltraseer, pilegrims-
leden, overnattingsplasser med mere.

Består av tre deler 
Kartet består av en mappe som inneholder tur-

kartet og et informasjonshefte.
Selve kartet er i målestokk 1:50.000, og det er 

produsert i vannbestandig og rivesikkert papir, og 
skal dermed tåle godt utebruk. 

På innsiden av omslaget er det oversikt over 
skiløyper i Rennebu slik det var i 2014. På omslaget 
ellers er kort informasjon om hvordan en oriente-
rer kartet og hva målestokk og høydevariasjoner er  
for noe.

I heftet som følger med er det informasjon om 
Barnas Naturverden med kart og om andre turmu-
ligheter i Rennebu. 

Kartet er å få kjøpt på Bygasenteret på Berkåk, 
Kroken Bakeri, Grøtte gård, Gjestegård Havdal, 
Nerskogen Landhandel 

Av Dagfinn Vold

Informasjonssenter for pilegrimer 
på Gammelbua på Voll

Pilegrimsforeninga i Rennebu gjentar suksessen fra i fjor med å ha åpent informa-
sjonssenter for pilegrimer på Gammelbua på Voll.

Informasjonssenteret er et samarbeid mellom 
Pilegrimsforeninga i Rennebu, Bygdasenteret og 
Rennebu kommune. I år er det fire ungdommer 
som skal dele på jobben gjennom sommeren, og tre 
av dem var også med i fjor. Senteret vil være åpent 
fra 30. juni til søndag 17. august, med åpningstide-
ne kl 09.00 – 16.00 på hverdager og 10.00 – 17.00 på 
søndager. 

Tilbudet er også åpent for andre enn pilegrim-
er, så som fiskere, vandrere, grendafolk og de som 
bor i bygda. En viktig oppgave for informasjons-
senteret er at de som ønsker det skal få komme 
inn i Rennebu kirke. Ellers kan de få omvisning på 
Gammelbua og i Gammeskolen som ligger like ved. 

— De som vandrer langs Gudbrandsdalsleden 
skal også få informasjon om overnatting, butikker, 
hvordan været er ventet å bli, hvor langt det er dit 
og dit og hvilke kirker som er åpen. I tillegg vil de 
få informasjon om det som foregår i Rennebu, sier 
Joar Fjellstad i Pilegrimsforeninga.

Pilegrimsdag og bygdadag
I fjor ble det for første gang arrangert en egen 

pilegrimsdag på Voll. I år vil den bli arrangert den 
24. juni sammen med Bygdadagen på Bygdatunet 
Haugen. Arrangementet starter med andeløp i 
Hurunda kl 17.00, før det blir en en kort vandring 

fra Voll til Bygdatunet Haugen Programmet på 
Haugen startert Bygdadagen kl 19.00.

Olsok-gudstjeneste
Tirsdag 29. juli kl 19.30 vil det bli Olsok-

gudstjeneste på gamle Reberg preste-
gård. Gudstjenesta er et samarbeid mellom 
Pilegrimsforeninga, presten, fellesrådet og eieren 
av Reberg prestegård. Før gudstjenesta vil det bli en 
vandring fra Voll til Reberg og fra Tverdalssida og til 
Reberg. Tidspunkt start på vandringa er ennå ikke 
bestemt.

Pilegrimsvandring fra Berkåk til Svorkmo
I samarbeid med pilegrimspresten i Nidaros 

arrangerer Pilegrimsfellesskapet St. Olav pile-
grimsvandring fra Berkåk til Svorkmo i dagene 12. 
– 14. september. Det vil gå buss fra Trondheim til 
Berkåk morgenen fredag 12. september, og bus-
sen returnerer til Trondheim fra Svorkmo etter endt 
vandring søndag ettermiddag.

For mer informasjon om turen kan du kontak-
te Vigids Vormdal på tlf 975 97 780 eller på epost 
post@olavpilegrim.org

Av Dagfinn Vold

Informasjonssenteret ved Gammelbua på Voll er et populært sted å stikke innom både for pilegrimer og andre 
besøkende. Guidene ved senteret kan også være med for et besøk i kirka som er bygd i 1669.

For mer informasjon om Reisen til fjellet kan du enten kontakte 
Merete på Bygdasenteret på tlf 72 42 77 05 / merete@bygdasenteret.no

 - eller gå inn på www.reisentilfjellet.no
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Hytteeierne på Nerskogen 
danner nettverk 
Nerskogen Hyttenettverk er et kontaktorgan ovenfor Rennebu kommune 
for de som har hytte på Nerskogen. Nettverket har hatt sitt første møte, og de 
har fremmet sine interesser overfor kommunen.

Det var på årsmøtet i 
Nerskogen løypeforening 
sommeren 2013 at det kom 
forslag om at det burde opp-
rettes et felles kontaktorgan 
for hytteeierne på Nerskogen. 
Tanken bak kontaktorganet er 
at det kan ivareta saker som er 
av felles interesse for hytteei-
erne opp mot Rennebu kom-
mune og andre offentlige og 
private aktører. På møtet ble 
det satt ned en prosjektgrup-
pe som består av Ole Ragnar 
Thanem, Tom Christensen og 
Olav Stenhaug.

Kontaktorganet har fore-
løpig fått arbeidstittelen  
”Nerskogen Hyttenettverk”. 
Nettverket har allerede kom-
met godt i gang, og i begyn-
nelsen av mars ble det holdt et 
informasjonsmøte hvor repre-
sentanter fra de fleste hyttefo-
reninger, veilag og vasslag på 
Nerskogen var invitert. I slut-
ten av april hadde prosjekt-
gruppa et møte med ordfører 
og rådmann i Rennebu kom-
mune.

Prioritert liste overfor kom-
munen

Hyttenettverkets første 
møte ble holdt i Trondheim, 
og det møtte 20 representanter 
fra 12 hytteforeninger og vei-
lag. Disse representerte ca. 400 
hytteeiere på Nerskogen. 

— Hensikten med møtet 
var blant annet å kartlegge om 
det er interesse for en felles 
henvendelse overfor Rennebu 
kommune, og hvilke saker 
som er aktuelle å arbeide med 
for nettverket, forteller Olav 
Stenhaug.

Videre sier Stenhaug at de 
som møtte i Trondheim mente 
at innføring av eiendomsskatt i 
Rennebu markerte et passende 
tidspunkt for å fremme hyt-

teeiernes interesser, og de ble 
enige om noen prosjekter som 
de ønsker Rennebu kommu-
ne skal prioritere. Det første 
punktet gjelder veistandarden 
til Nerskogen, og de  ønsker 
opprustning av fylkesvei 512 
og asfaltering av den kom-
munale veien fra Grindal til 
Granasjøen. Videre ønsker de 
et årlig kommunalt  tilskudd 
tilsvarende driftskostnadene 
til løypekjøring, og at løypetra-
séen blir regulert og bredden 
fra konsesjonen blir tatt i bruk. 
Bru over Minilla for løypemas-
kin er også et prioritert ønske. 

— Dersom den oppsatte 
gangbrua (Nordengbrua) over 
Minilla forhindrer bygging av 
ny kjørebru tilpasset løype-
maskin, vil årsmøtet i Nordeng 
Hyttegrend ta opp til vurde-
ring om det er ønskelig og 
mulig å demontere eller flytte 
dagens gangbruløsning, fortel-
ler Stenhaug.

Nettverket ønsker også at 
det skal opparbeides stier og 
klopper for å ta bedre vare på 
naturen, og at Rennebu kom-
mune skal sette av midler til et 
fond der hytteforeninger, vei-
lag eller grunneiere kan søke 
om midler til diverse gode 
tiltak. Nettverket ønsker seg 
også en bedre tjeneste innen 
lege, brannberedskap og tilbud 
om frivillig feietjeneste.

Det siste punktet de var 
enige om å fremme overfor 
kommunen var med tanke 
på reguleringsplanarbeidet i 
kommunen. De ser helst at 
det blir samlet plan med større 
forutsigbarhet, og de vil ha en 
restriktiv linje for skuterkjøring 
på Nerskogen.

Møtet kom også frem til en 
del andre punkter de mener 
er viktig, som bredbånds- og 
TV-dekning, god informasjon 
fra kommunen – og de synes 

butikken på Nerskogen er 
meget bra og at en må sikre at 
den ikke kommer i økonomis-
ke problemer. 

Positivt møte med kommu-
nen

I slutten av april hadde 
prosjektgruppa møte med ord-
fører Ola Torgeir Lånke og råd-
mann Birger Hellan.

— Vi opplevde det som et 
godt og konstruktivt møte hvor 
vi hadde en generell samtale 
om Rennebu som hyttekom-
mune, og der informerte vi om 
møte vi hadde gjennomført i 
”Nerskogen hyttenettverk”. 
Rennebu kommune er positiv 
til initiativet vi har tatt, og de 
ønsker en god dialog med hyt-
tefolket, sier Olav Stenhaug i 
prosjektgruppa.

Stenhaug sier videre at 
kommunen egentlig ønsker et 
felles organ eller hyttenettverk 
som kan samle alle hytteeiere 
i  kommunen. Prosjektgruppas 
tilbakemelding på det er at de 
nå drar i gang ” Nerskogen 
hyttenettverk”,  så får andre 
eventuelt overta ”ballen”  og 
føre den videre i andre hytte-
områder i kommunen.

— Vi gjennomgikk de fem 
høyeste prioriteringene vi har 
på vår liste, og vårt inntrykk 
er at Rennebu kommune også 
har tanker rundt flere av disse 
punktene.

  
Nytt møte i hyttenettverket

Stenhaug forteller at de vil 
invitere til et nytt møte i hytte-
nettverket etter sommeren, og 
de vil også opprettholde den 
gode dialogen med Rennebu 
kommune.

Av Dagfinn Vold

Oppgradering av 
Rennebu Skistadion

De fleste har nok lagt merke til at det har vært 
en del anleggsvirksomhet og noe begren-
set fremkommelighet i området på og rundt 
Rennebu Skistadion den siste tiden. 

Rulleskitraséen venter på å bli lagt med asfalt. 
Til høyre går traséen opp til standplass for skyting.

Grunnarbeidet til den nye rulleskiløypa er så godt som 
ferdig, toalettbygget blir påbegynt med det aller første, og i 
løpet av neste år blir man forhåpentligvis også ferdig med 
den planlagte aktivitetsparken. I tillegg ligger en liten opp-
gradering av tidtaker- og speakerbu inne i planene, så det er 
et omfattende oppgraderingsprosjekt som er i gang. 

Rulleskiløype
Harald Holm er ansvarlig for utbygging av rulleskiløype, 

og han kan fortelle at prosjektet er godt i rute. 
– Alt maskinarbeidet med graving, drenering og utkjøring 

av pukk er nå ferdig, så det som gjenstår er da å ha på litt fin 
masse og komprimere før løypa er klar til asfaltering. Hvis alt 
går etter planen håper vi traseen er klar til bruk etter som-
merferien, sier Holm. 

Han håper også at rulleskiløypa vil bli brukt av andre enn 
bare dem som er mest aktive i skimiljøet. 

– Dette er jo kjempefint for dem som går med barnevogn, 
for rullestolbrukere og folk med rullator. Dessuten vil det 
jo bli supert både for skateboard og rulleskøyter, sier Holm 
entusiastisk. I tillegg har skimiljøet hos våre naboklubber fra 
både Oppdal og Meldal vist interesse for anlegget, så Holm 
håper det skal bli mye aktivitet her når løypa står ferdig.  

Aktivitetspark
I forbindelse med at skigruppa i Rennebu fikk tildelt 

TÆL-prisen i vinter, ble halve pengepremien gitt bort til 
idrettsskolen. Styret i idrettsskolen har bestemt at gaven på 
50.000,- skal brukes til en aktivitetspark, som skal bygges i 
skogholtet ved tråkkemaskingarasjen. Ifølge Holm er aktivi-
tetsparken så godt som ferdig tegnet og planlagt, og målet er 
at alt skal ferdigstilles i løpet av neste år. 

Flott og synlig område
Et toalettbygg på stadion har også vært etterspurt i for-

bindelse med ulike arrangement og aktiviteter, og nå er også 
dette snart på plass. Tomt med vann og kloakk er allerede 
klart, og Holm regner med at selve bygget kommer opp i 
løpet av sommeren. 

Tilsammen vil utbyggingsprosjektet på skistadion bety et 
vesentlig løft for området, og kan forhåpentligvis også bidra 
til at enda flere kommer seg ut på trening eller tur. 

– Her blir det jo mulighet for så mange typer aktivitet at 
alle burde finne noe som passer. Vi som står bak prosjektet 
håper i alle fall at området skal bli til glede for både unge og 
eldre, og vi gleder oss til anlegget blir ferdig, avslutter Harald 
Holm på vegne av skigruppa i Rennebu. 

Tekst Mona Schjølset

Nerskogen Hyttenettverk ønsker at Rennebu kommune skal gi tilskudd tilsvarende driftskostnadene til 
løypekjøring, og at løypetraséen blir regulert og bredden for konsesjon blir tatt i bruk.
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Hos oss kan dere leie:
Gravemaskiner 2.0t / 2,8t                                     
Kompaktlaster med 
pallegafler, skuffe og snøfres                                 
Minidumper 
Flishugger som tar opp til 16 cm tre                                   
Biltransporthenger       
Maskinhenger   
Tipphenger       
Byggtørkere
Strømaggregat
Kompressor
Diverse annet verktøy/snekkerutstyr
Vi utfører stubbfresing

Maskinene kan også leies 
med fører for mindre oppdrag

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud

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

mandag – fredag 08.00 - 16.00  –  lørdag 10.00 - 13.00

Telefon  72 42 64 64 – Industriveien 4, 7391 Rennebu

Din lokale rørlegger

Service og reparasjoner på alle bilmerker
Diagnoseutstyr til de fleste bilmerker.

PKK (EU) kontroll. Frontruteskifte/reparasjon.

Åpent: mandag-fredag kl 07.30 –15.30.

BERKÅK BIL a.s
7391 RENNEBU – Tlf 72 42 75 90

- autorisert bilverksted -

Unngå problemer med dekkslitasje, klimaanlegget 
og automatgirkasse i sommer.

Vi utfører firehjulskontroll, AC-service
og automatgirkasse-service med rens

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

Div utstillingerselges billig!BaderomsinnredningerDusjkabinett – Boblekar

Tradisjonelt smedarbeid
Vi er en godkjent 
biloppsamlingsplass og
tar imot kassert landbruks-
utstyr og metallavfall.

Vi smir våre produkter på tradisjonell 
måte, og kan smi blant annet dørlås, 
dørbeslag, opphengskroker, skiltoppheng, 
lysekroner, lysestaker m.m.
De fleste produktene kan tilpasses 
kundens ønsker og behov.

Terminalveien 8, 7391 Rennebu  -  tlf 488 44 401
www.rennebusmia.no  -  netthandel
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Stell godt med 
sykkelen

Sykling er populært som aldri før, og stadig 
flere bruker sykkelen både til trening, tur og 
rekreasjon. For å ha glede av sykkelen lengst 
mulig, er det viktig med jevnlig vedlikehold. 

Lars Rokkones er en ivrig sykkelmosjonist, og en av dem som 
steller godt med sykkelen sin. 

- Noe av det aller viktigste er renhold, for det sliter utro-
lig på sykkelen dersom det blir liggende grus, støv o.l. i kje-
de og  bremseklosser, sier Rokkones. 

Han anbefaler derfor å spyle sykkelen etter bruk, spe-
sielt hvis man har kjørt på grisete veier. En annen viktig 
del av vedlikeholdet er smøring av alle bevegelige deler, og 
ifølge Rokkones skal det ikke brukes olje. 

– En lettere spray, slik som for eksempel CRC, er mer 
egnet til dette formålet. Olje bidrar egentlig bare til at det 
fester seg mer lort og støv på utsatte steder, sier Rokkones.

Noe annet som det er viktig å huske på, er at navet på 
sykkelen verken skal smøres eller sprayes. 

- Navet er allerede satt inn med noe som kalles grease, 
så der trengs det ikke mer, sier Rokkones. 

Det er også lurt å sjekke bremsene ganske jevnlig. 
Spesielt hvis man har bremseklosser er det viktig at disse 
ikke slites helt ned, for da kan felgen ødelegges, noe som 
etterhvert kan bli relativt dyrt å reparere. Problemet med at 
dekkene blir slitt gjelder naturligvis ikke bare biler, men i 
høyeste grad også sykler. Kjører man for lenge med slitte 
dekk, får man for det første et langt dårligere veigrep, og 
sjansen for å punktere blir også vesentlig større. Til slutt har 
Rokkones et tips som kan hjelpe ivrige syklister ut av man-
ge kjedelige situasjoner. 

– Jeg har funnet ut at det er veldig lurt å ha med seg lap-
pesaker og et lite nøkkelsett når man er ute på tur. Det gjel-
der selvfølgelig spesielt hvis man er på litt lengre turer, og 
kan risikere å bli stående en stykke unna allfarvei, avslutter 
Rokkones.

Av Mona Schjølset

Topptrim
Rennebu IL og Innset IL går den 14. topptrimsesongen 

i møte med åtte fjelltopper fordelt over hele bygda. Noen i 
nærområdet for en ettermiddagstur, andre for en god dags-
tur. De har foreslått utgangspunkt for turen, men dette kan 
en velge etter eget ønske.

Klippekort er utlagt på 
Bygdasenteret - eller du kan 
laste det ned på nettsiden-
Rennebu.com. I tillegg selger 
Bygdasenteret det nye turkar-
tet for Rennebu.

Nerskogsrittet for femte gang
Den 15. juni arrangeres Nerskogsrittet for femte gang, og som tidligere år legger arrangø-
rene opp til et familievennlig arrangement, der trivsel og sykkelglede står i fokus. 

- Dette har helt fra starten 
vært en viktig målsetting for 
oss, og vi prøver å legge tilrette 
slik at både vi i hovedkomiteen 
og resten av dugnadsgjengen 
er et godt vertskap for delta-
gere og publikum, sier Kjetil 
Værnes, som er leder i hoved-
komiteen. 

Stabilt deltagerantall
De siste årene har delta-

gerantallet vært relativt stabilt 
på i overkant av 400, og ifølge 
Værnes er dette et veldig greit 
antall for arrangørene. 

- Da er det ikke for stort 

og ikke for lite, og logistikken 
rundt arrangementet flyter bra, 
sier Værnes. Han presiserer 
imidlertid at det selvfølgelig 
også vil være kapasitet til å ta 
imot atskillig flere, dersom det 
skulle bli tilfelle. 

– Uansett deltagerantall har 
vi som arrangører et mål om at 
alle skal føle seg godt mottatt 
og få en god sykkelopplevelse 
på Nerskogen, sier Værnes. 

Viktig med publikum
Arrangørene på Nerskogen 

har fått mange gode tilbake-
meldinger på publikum langs 

løypa, så de håper at mange vil 
støtte opp om arrangementet 
fra sidelinjen også i år. 

- Akkurat det betyr mye 
både for deltagerne og for oss 
som arrangører, for det er med 
å skape trivsel og stemning 
langs løypa, sier Værnes. 

Så da gjenstår det bare å 
krysse fingrene for godt vær 
og nok et flott sykkelritt på 
Nerskogen, med fornøyde del-
tagere og mye publikum langs 
løypa.

Av Mona Schjølset

Inviterer til Kick-Off
Flere aktører i Rennebu og Oppdal går nå sammen om å arrangere et kick-off 
for handels- og reiselivsnæringa i de to kommunene 11. juni.

Det er næringsforenin-
gene i kommunene, Oppdal 
Skysstasjon, Bygdasenteret, 
Reisen til fjellet SA og Oppdal 
Kulturhus som står bak arran-
gementet, som altså vil finne 
sted i Oppdal Kulturhus 11. 
juni klokka 18.00.

Arrangementet er først og 
fremst rettet mot ansatte og 
førstelinja i handels- og rei-
selivsnæringa. Tanken er at 
disse skal få enda bedre kjenn-
skap til hverandre og hvilke 
produkter som finnes, slik at 
gjestene blir lenger og legger 
igjen mer penger. Kunnskap er 
viktig for å kunne være en god 
ambassadør!

Representanter fra han-
dels- og reiselivsnæringa vil få 
mulighet til å presentere seg 
på stand under arrangementet. 

I tillegg vil det bli servering av 
lokalmat og flere spennende 

underholdningsnummer fra 
både Rennebu og Oppdal.

Marianne Stormyr Sæther (Oppdal Skyssstasjon), Sven Ove Vaagen 
(Statoil Berkåk) og Merete Fossum (Bygdasenteret) inviterer til 

Kick-off i Oppdal Kulturhus 11. juni.

Traséen til Nerskogsrittet svinger innom seterdalen Leverdalen.
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Rennebu Nytt 1

EdgE of Tomorrow 

(Am, 11 år) Action/Sci-Fi

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

ComE ShinE
Jazzkonsert
Klubbscene m/servering
Mandag 8. september kl. 19.00

Jan Eggum og
halvdan SivErTSEn
Onsdag 10. september kl. 19.00

kommEndE filmEr på STørEn kino
se www.storenkulturhus.no for detaljert program.

ThE faulT in our STarS 
(Am, 7 år) Drama

TordEn og magi
(Be) Barnefilm

SaboTagE 

(Am) Action

Johan goldEn 
– dikTaTor 
Stand up. Servering
Lørdag 25. oktober kl 20.00

dragETrEnErEn 2 

(Am) Familiefilm

TranSformErS: agE of ExTinCTion 
(Am) Action/Sci-Fi

Magne Vidar Rise – telefon 907 64 417 – mvrise@loqal.no

Utleie av gravemaskiner
som fraktes på bilhenger.

Maskinene er på 2000kg og 3000kg

Transport med lastebil og traktor

alle fraksjoner i knust fjell og naturgrus
Leverandør av grus

Berkåk, 7391 Rennebu
Mob 926 46 626 
geir_aspeggen@hotmail.com
www.grusirennebu.no

Hyttetomter til salgs

tlf 926 46 626 - www.grusirennebu.no

«Kulturbeite» – 
salgsutstilling – Galleriet Håggåsetra, Gisnadalen i Rennebu

20. - 29. juli: «En pilegrimsvandring»
9. - 24. august: «Fjell – utsikt og innsikt»                                                                                                                            
Åpningstider alle dager kl 15 – 20

mer info: www.haaggaan.com
                                                                                                                 VELKOMMEN!

Sommersalg!
Vi tjuvstarter sommeren med 

÷20% på alle varer
fredag 6. juni og lørdag 7. juni

Åpningstider
Man-tors 09.00-17.00
Fredag 09.00-19.00 
Lørdag 10.00-14.00

I gamle Prixbygget på 
Berkåk

Følg oss på Facebook

Rennebu.com
- nettsiden som gir deg informasjon 

om det meste i Rennebu!
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Ja, vi elsker - barnehagen
I forbindelse med grunnlovsjubileet har både barnehager og skoler i 
Rennebu jobbet med dette temaet på ulike vis. Disse prosjektene skal i neste 
omgang brukes i en utstilling under årets Rennebumartna. 

Ved Vonheim barnehage 
har man nylig gjort ferdig to 
flotte bilder. Det ene har de 
minste ungene stått for, og det 
andre er det førskoleungene 
som står bak. Begge har blitt 
flotte, fargerike bidrag til mart-
nasutstillingen.

”Vi vandrer med freidig 
mot”

De minste barna har nylig 
jobbet med tema ”kroppen 
vår”, og ut fra dette har de 
utarbeidet bildet ”Vi vandrer 
med freidig mot”. Anita Rømo 
har vært ansvarlig for prosjek-
tet på småbarnsavdelingen, og 
hun er godt fornøyd med det 
ferdige resultatet. 

- Små unger er jo relativt 
fokusert på seg selv og sin 
egen kropp, og de har dessu-
ten den lykkelige egenskapen 
at de vandrer med freidig mot, 
så det syns vi var en god tittel, 
sier Rømo. 

Bildet er sammensatt av 
mange små fotavtrykk, og det 
er naturligvis ungene selv som 
har laget fotavtrykkene. Det er 
helt tydelig at det mest spen-
nende med hele prosjektet var 
akkurat det å få maling under 
føttene og lage fotavtrykk. I til-
legg har de festet mange fine 
flagg på bildet, og her får de 
også vist frem at småbarns-
avdelingen begynner å bli 
internasjonal. Foruten det nor-
ske flagget, finner vi flagg fra 
Somalia, Polen, Nederland og 
Fillipinene. 

En lang rekke med venner
Førskoleungene har også 

gått grundig til verks med sitt 
prosjekt, og her finner vi bilde 
både av konger, 17. mai tog og 
kommunevåpenet. På en stor 
plakat har alle ungene så limt 
opp bilde av seg selv med flagg 
i hendene, og tilsammen dan-
ner de et 17. mai-tog. 

- 17. mai-toget er en lang 
rekke med venner, for vi kan 
en sang som handler om det, 
forteller Lone og Mari. 

Øverst på plakaten har 

ungene limt opp bilde av de 
tre siste kongene våre, og i til-
legg har de regnet ut at vi har 
hatt hele ni konger her i lan-
det siden 1814. Hva kongen 
heter vet de også, og etterhvert 
kommer det fram navn på en 
lang rekke med konger bak-
over i tid. Jeg får en viss forstå-

else av at ungene nok syns det 
ville passet seg at de konge-
lige hadde noe mer spenstige 
og ekstravagante navnevalg, 
for når alt kommer til alt heter 
de jo akkurat det samme som 
mange andre de kjenner. 

Av Mona Schjølset

Christian Frederiks segl 
ble laget i Rennebu

Det var bonden, klokkemakeren og gravøren 
Ingebrigt Trondsen Eggan som laget kong 
Christian Frederiks rikssegl i 1814.

Kong Christian Frederik var konge i Danmark og Norge 
da Norge fikk sin egen grunnlov i 1814. Under en reise til 
Trondheim fikk Christian Frederik kjennskap til Ingebrigt 
Trondsen Eggan under et skyssskifte på Berkåk 4. februar 
1814. I dagboken skrev han at han ”så en Danebrogsmann, 
en bonde ved navn Even som er den beste gravøren i hele 
Norge”. Han ble forelagt prøver på Ingebrigts arbeid, og 
han bestilte sitt rikssegl som norsk konge med teksten 
”Christianus Fredericus DG Regis Norvegiæ 1814”. Regis ble 
senere endret til riktig kasusform ”Rex”. Betalingen for opp-
draget var 100 riksdaler.

Ingebrigt Trondsen var svært dyktig i sitt fag og leverte 
signeter til en lang rekke personer i Trøndelag og ellers i lan-
det. I tre bøker førte han nøyaktig oversikt over oppdragene, 
med lakkavtrykk av hvert signet. Bøkene er nå oppbevart i 
Riksarkivet.

Her i Rennebu er Ingebrigt Trondsen godt kjent for sitt 
håndverk som signetmaker, men kanskje ennå bedre kjent 
som klokkemaker. Klokkemakerfaget førte han videre fra sin 
far og farfar.

Christian Frederiks stålsignet er oppbevart på Jægerpris 
slot på Sjælland i et etui av bjørk som Ingebrigt Trondsen 
også har laget. 

Kilde: Adresseavisen

Den 20. mai kl 12.00 deltok Innset skole, Berkåk skole 
og Rennebu ungdomsskole i den landsomfattende aksjo-
nen Broderkjeden 2014. Oppfordringen var gått ut til skoler, 
arbeidsplasser og institusjoner, der hensikten var å danne 
en lengst mulig broderkjede og si fram eden ”Enig og tro 
til Dovre faller”. På Berkåk dannet tilsammen 181 elever og 
ansatte i en flott broderkjede. 

Et overordnet formål med markeringen var å vise respekt 
for det eidsvollsmennene gjorde i 1814, og samtidig vise at vi 
står sammen for demokratiet i 200 nye år. 

Hold sammen – Broderkjeden 2014!

Mari Krogstad, Lone Vaagen, Cristopher Johansen Haugan og Trym Krystad Johansen.

Julie Aftret, Olav Uv Værnes, Casper Johansen Haugan 
og prosjektansvarlig Anita Rømo.
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Bærekraftig elv

Lokal drivkraft

oxygen.no

Det handler ikke bare om å tilby gode forsikringer, men også om å gi 
trygghet for at du får den oppfølgingen du trenger. Et raskt og riktig  
forsikringsoppgjør er det viktigste for folk flest, og vi jobber hele tiden  
for å gi deg den best mulige kundeopplevelsen. 

Best i vår bransje Norsk Kundebarometer 2014 i 5 av de siste 7 år.  
Best i test Epsi 2013 i 7 av 10 år siden 2004.

Ring oss på 07300 og bli forsikret og fornøyd du også.

Vi har de mest fornøyde 
forsikringskundene – igjen

smn.no

Sommerblomster
på Å Gartneri

Telefon 72 49 42 12 

7335 Jerpstad
www.aagartneri.no

Sommeråpent til 22. juni
mandag-fredag  9-18  –  lørdag 9-16

Kjøp kortreist blomster fra gartner´n på Å

Vi er mest kjent for 
våre kvalitetskjøkken...
Men visste du at vi også leverer 
innredninger til hele boligen?

Dette betyr at du kan finne et 
personlig og helhetlig 
designuttrykk i hele hjemmet.

Vi hjelper deg å finne gode 
løsninger til bad, garderober, 
soverom, stue, entre, vaskerom.

-kun fantasien setter grenser!

Å i Meldal - 7336 MELDAL Tlf. 72495800 post@fossline.no
Åpningstider: Man-fre: 8-16 - Torsdag 8-19 Følg oss på 

www.fossline.no

for hele huset

Flotte og frodige
sommerblomster

Åpent 2. pinsedag 12-16

Grautdag på Å 
søndag 22. juni 
vi har åpent  kl 12-16

GrusRennebu

Behov for pukk/grus?
Vi kan levere pukk i forskjellige fraksjoner. Grus til diverse 

formål. Dessuten utfører vi små og store gravejobber, 
eksempelvis drenering, tomtegraving og masseutskiftning.

Vi påtar oss også oppdrag på Kvikne.

Ring for uforpliktende prat!

Torstein Engen, Telefon 944 87 87
Vidar Engen, tlf 472 53 224

te@rennebu-grus.no



Rennebunytt 29

Den verdifulle 
bokbussen

Hver måned i skoleåret kommer den popu-
lære Bokbussen innom Rennebu.

Eva Norum Larsen og Emil Pedersen 
i fullt arbeid med å låne ut bøker på Innset.

I Rennebu er det skolene på Innset, Nerskogen og Voll 
som får besøk av Bokbussen, og da står både barnehagebarn 
og skoleelever i kø. I hyllene i bussen er det godt utvalg av 
bøker, lydbøker, filmer og tidsskrifter. 

De er flinke til å bruke tilbudet både i barnehagene og 
i skolene. Samtidig er det anledning for de voksne til å 
benytte seg av tilbuet vårt, sier Emil Pedersen og Eva Norum 
Larsen. Bokbussen har også tilbud til sørsamisk-språklige. 

Bokbussen har faste runder med fem turer på våren og 
fem turer på høsten, og de kjører fra Engerdal i sør til Osen 
i nord. 

Av Dagfinn Vold

Martin Ek Brattset – med 
fokus på Taekwon-do
Helt siden 2004 har Martin Ek Brattset fra Rennebu vært aktiv i Oppdal 
Taekwon-do klubb, og nylig ble 17-åringen tatt ut på juniorlandslaget som 
representerte Norge under EM i Hviterussland. Ifølge ham selv var han mest 
med som læregutt denne gangen, men opplevelsen var i alle fall såpass bra 
at han satser friskt mot både EM og VM neste år. 

Til daglig studerer Martin 
automatisering ved Meldal 
videregående skole. Der han 
har ett år igjen før målet er å få 
lærlingkontrakt. 

- Det koster jo en del pen-
ger å reise på større mester-
skap, så jeg håper å  komme 
meg i jobb så jeg kan tjene litt 
penger selv også, sier Martin.

Allsidig trening
Ifølge Martin er taekwon-

do en idrett som kan passe 
for alle, man må bare tilpasse 
aktivitetsnivå i forhold til for-
utsetning og ønsker. Det er jo 
ikke slik at alle vil delta i kon-
kurranser og satse like hardt. 
Mye av suksessfaktoren for en 
taekwon-do-utøver handler 
om riktig innstilling og hold-
ning til idretten sin. 

- Det å være fokusert og ha 
god kroppsbeherskelse er vel-
dig viktig. Det å drive allsidig 
trening er også en fordel, og i 
likhet med annen idrett er det 
selvfølgelig viktig at man ikke 
gir opp så lett, sier Martin. 

Høflighet og respekt
En annen ting som vekt-

legges sterkt i taekwon-do, er 
det å vise høflighet og respekt 
både ovenfor konkurrenter, 
dommere, trenere og andre 
man treffer på konkurranser 
og trening. 

– Dette er jo en idrett som 
stammer fra Asia, og der foku-
seres det jo ofte litt sterkere på 
slike ting, sier Martin. 

Han tror også dette er noe 
som gjenspeiler seg på trening 
og stevner, og bidrar til at mil-
jøet blant utøverne er veldig 
bra. 

– Det er jo en viktig grunn 
til at jeg syns det er artig å 
holde på med dette, for det er 
utrolig bra miljø både i klub-
ben på Oppdal, og når vi tref-
fer utøvere fra andre klubber, 
forteller Martin. 

Læregutt i EM
Selv om Martin, etter eget 

utsagn, var mest som læregutt 
å regne under årets EM, er han 
godt fornøyd med egen pre-
stasjon. 

- Det var selvfølgelig tøff 
motstand, men jeg syns det 
gikk over all forventning. Det 
viktigste denne gangen var 

imidlertid å få med seg nyttig 
erfaring fra et stort mesterskap, 
og ikke minst er det artig å se 
hvilket nivå som kreves for å 
nå toppen, sier Martin. 

Uansett var årets 
EM-deltagelse en inspirasjon 
til videre satsing, og et spen-
nende mål for neste sesong 
blir VM i Nord-Korea. Dette 
blir Martins første sesong som 
senior, og det medfører natur-
ligvis tøffere motstand for 
unggutten. 

– Jeg har jo et håp om å bli 
tatt ut i VM-troppen, og i så 
fall tror jeg det kan bli en utro-
lig spennende og annerledes 
opplevelse. Det er jo ikke hvem 
som helst som får komme inn 
i Nord-Korea, så jeg håper å 
få med meg den opplevelsen, 
avslutter Martin optimistisk. 

Av Mona Schjølset
Foto: privar

Garnfiske på Kvikne
Har du lyst til å leie hytte, garn og båt for 
en rimelig penge, har Kvikne Østre Stats-
allmenning et godt tilbud.

Litj-Hiåsjøbua ligger idyllisk til like ved vannet Litj-
Hiåsjøen som er et godt fiskevann og passer for fiske både 
sommer og vinter. Det er sengeplasser for seks personer i 
bua. Den er godt utstyrt med utedo, vedovn, ved, propanap-
parat og noe kjøkkenutstyr. I tillegg kan man etter avtale leie 
både garn og båt. Kvikne fjellstyre har åpnet for at alle norske 
statsborgere kan leie fjellstyrets båt og garn for fiske på Litj-
Hiåsjøen i Kvikne statsallmenning.

Bua står åpen for alle hele året og trengs ikke bestilles, 
men dersom en ønsker å leie båt og garn tar man kontakt 
med Kvikne Fjellstyre i forkant. Mer informasjon om tilbudet 
finner du på http://fjellstyre.kvikneutmarksrad.no

Storbua
— Fjellstyret har også lagt ned mye arbeid i å ruste opp 

Storhøbua i 2013, og i løpet av sommeren 2014 satser vi på 
å få den helt ferdig. Hytta ligger i Rennebu kommune, innen 
Kvikne Østre Statsallmenning, og er et populært turmål. Når 
den blir ferdig vil det bli sengeplasser til fire personer. Det går 
fint an å koke mat, fyre i ovn og overnatte på bua som den er 
nå, men da må man ha med liggeunderlag.

Det har vært flere økonomiske bidragsytere til oppus-
singa: Rennebu kommune, KVO, KRK, Tolga- Os Sparebank 
og sparebanken Hedmark, forteller Kristin Lund Austvik i 
Kvikne Fjellstyre.

Martin Ek Brattset i kamp under junior-EM i Teakwon-do i Hviterussland tidligere i år.

Neste distribusjon av Rennebunytt 
til som har hytte i Rennebu og på Kvikne er torsdag 9. oktober.

Frist for stoff er mandag 29. september.
Tlf 72 42 76 66 - dagfinn@mediaprofil.no - www.rennebunytt.no
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Vi utfører
Tømrer-/

snekkeroppdrag

Nybygg og 
rehabilitering

Johan Myklegard
7393 Rennebu

 tlf 72 42 67 48 - mobil 907 93 870

Snekkering, lafting,
restaurering, grunnarbeid

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

Din hy� edrøm

www.sande-hytter.no • Telefon 950 93 400

Snart 60 år med kunden i sentrum!
Kompetanse gjennom mange år - din trygghet.

Kontakt oss for hyggelig hytteprat.

Nye hytte-

modeller

Nerskoglaft as
Nerskogen, 7393 Rennebu

tlf 918 00 974 - 952 56 570 – granatun@online.no

Din lokale leverandør av
• småhus i tradisjonell handlaft etter dine tegninger og ønsker

• bygg i stavlaft og bindingsverk
• restaurering, tilbygg og grunnarbeid

• hyttetomter i Sørøyåsen på Nerskogen

Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme 

Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056

rorleggern@oppdal.com

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

Male hus? Lei lift hos oss!

J. O. Vognild
Lyngstad, Nerskogen, 7393 Rennebu

mob 416 54 516 – john.ovogn@loqal.no

Selvgående lift
leies ut!

7391 Rennebu – tlf 40 32 44 44/90 65 77 10
haavard-sundset@hotmail.no
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Planlegger fotballturnering 
for de minste
Det gror godt i fotballmiljøet i Rennebu, og denne våren er det ca 60 barn 
som er med på minifotball. Dette er et tilbud som organiseres gjennom 
idrettsskolen, og tilbys for barn til og med fjerde klasse. 

Åtte lag fra Rennebu er 
påmeldt i Miniserien i år, og 
når vi stikker oppom kunst-
gressbanen en onsdagskveld 
utkjempes det harde kam-
per mot erkerivaler fra både 
Støren, Sokna og Budal. Til 
høsten planlegges det nå egen 
turnering for denne alders-
gruppen, og initiativtakerne 
håper på god oppslutning fra 
våre naboklubber.

Nye fotballmål
De minste ungene spil-

ler 5-er fotball, og pr. dato har 
man fire mål som er tilpasset 
dette. Nå er det på trappene 
å investere i fire nye 5-er mål, 
og da var det et par engasjerte 
trenere som fant ut at med så 
mange spillere og alle fasilite-

ter i orden, kunne man likså-
godt arrangere en fotballturne-
ring for de yngste. En slik tur-
nering vil jo også være en god 
inntekstkilde for å få finansiert 
innkjøp av nye mål.

Engasjerte trenere
Vemund Angell og Svenn 

Ove Vaagen har treneransvar 
for G 04/05, og de var raskt på 
banen med planer for en mini-
fotballturnering. Nå er datoen 
satt til lørdag 13. september, 
og hvis alt går etter planen vil 
dette bli en årviss tradisjon.

- Vi har jo Sparebankcupen 
for de som er litt eldre, og der-
for syns vi det kunne vært artig 
å få til noe på hjemmebane for 
de yngste også, sier Svenn Ove 
Vaagen. 

Det kan vel også tilføyes at 
de to karene er litt over gjen-
nomsnittlig interessert i fot-
ball, og de syns overhodet ikke 
det er noe stress å ta på seg en 
del ekstraarbeid i forhold til 
organisering av en fotballtur-
nering.

- Nei, akkurat det regner 
vi med skal gå bra. Det er jo 
mange foreldre til å stille opp 
på dugnad her, så det bekym-
rer vi oss ikke for. Fotball er 
jo bare artig, både for store og 
små, så dette gleder vi oss til, 
fastslår Vemund Angell, og får 
bifallende nikk fra sin trener-
kollega.

Av Mona Schjølset

Nasjonale anbefalinger om 
fysisk aktivitet og kosthold

Fysisk aktivitet er en kilde til overskudd, helse og trivsel, 
og er nødvendig for normal vekst og utvikling blant barn 
og unge. Ved å komme i gang med/øke fysisk aktivitet, kan 
mange sykdommer og tilstander forebygges og behandles. 
I noen tilfeller kan fysisk aktivitet erstatte legemidler og i 
andre redusere behovet for medisiner. Likevel oppfyller bare 
tre av ti voksne anbefalingene for fysisk aktivitet. 

I tillegg til fysisk aktivitet er et sunt og balansert kost-
hold viktig for god helse. Vi blir ukentlig bombardert med 
overskrifter om hva som er sunt/usunt, og det finnes utal-
lige kurer/dietter som lover vektnedgang. Det er lett å gå seg 
vill i ”gode” råd og myter, og de fleste som har prøvd dietter 
opplever dessverre at kiloene kommer tilbake over tid.

God helse bør være et livslangt prosjekt og man må ten-
ke langsiktig livsstilsendring. 

Helsedirektoratet har med bakgrunn i et internasjo-
nalt samarbeid sammenfattet nasjonale anbefalinger for 
fysisk aktivitet og kosthold, disse har blitt revidert i 2014. 
Anbefalingene gjelder for folk flest. Ved sykdom og for grup-
per med spesielle behov må kostholdets sammensetning og 
mengden fysisk aktivitet tilpasses.

Anbefalinger for fysisk aktivitet:
- Voksne bør være fysisk aktive med minimum 150 min. 
 moderat intensitet per uke eller minimum 75 min. med 
 høy intensitet per uke. Anbefalingen kan også opp-
 fylles med en kombinasjon av moderat og høy intensi-
 tet. Aktiviteten kan deles opp i bolker på minst 10 min. 
 varighet. 
- Økt dose gir større gevinst. For å oppnå ytterligere helse-
 gevinster bør voksne øke den moderate fysiske aktivi-
 teten inntil 300 min i uken, eller utføre inntil 150 min. 
 fysisk aktivitet av høy intensitet i uken eller en tilsvarende 
 kombinasjon av moderat og høy intensitet.
- Øvelser som gir økt muskelstyrke til store muskelgrupper 
 bør utføres to eller flere dager i uken. 
- Reduser stillesitting! Dette gjelder alle aldersgrupper.
- Personer over 65 år med nedsatt mobilitet anbefales i til-
 legg å gjøre balanseøvelser og styrketrening tre eller flere 
 dager i uken for å styrke balansen og forhindre fall.
- Barn og unge bør være fysisk aktive minimum 60 min. 
 av moderat eller høy intensitet hver dag. Barn og unge 
 bør utføre aktivitet med høy intensitet minst tre ganger i 
 uken, inkludert aktiviteter som gir økt muskelstyrke og 
 styrker skjelettet.

Anbefalinger for kosthold:
- Ha et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, 
 grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder 
 bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker.
- Ha en god balanse mellom hvor mye energi du får i deg 
 gjennom mat og drikke, og hvor mye du forbruker 
 gjennom aktivitet.
- Spis minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver 
 dag (én porsjon tilsvarer 100 gram, og kan for eksempel 
 være en liten bolle med salat, en gulrot eller en middels 
 stor frukt).
- Spis grove kornprodukter hver dag.
- Spis fisk til middag to til tre ganger i uken. Bruk også 
 gjerne fisk som pålegg.
- Velg magert kjøtt og magre kjøttprodukter. Begrens 
 mengden bearbeidet kjøtt og rødt kjøtt.
- La magre meieriprodukter være en del av det daglige 
 kostholdet.
- Velg matoljer, flytende margarin og myk margarin, frem-
 for hard margarin og smør.
- Velg matvarer med lite salt, og begrens bruken av salt i 
 matlagning og på maten.
- Unngå mat og drikke med mye sukker til hverdags.
- Velg vann som tørstedrikk (Vann er nødvendig for å opp-
 rettholde normale kroppsfunksjoner. Vanlig vann dekker 
 væskebehovet uten å bidra med unødvendige kalorier, og 
 er derfor den aller beste drikken når du er tørst).

Du kan lese mer om anbefalingene på: http://helsedirek-
toratet.no/publikasjoner/anbefalinger-om-kosthold-erne-
ring-og-fysisk-aktivitet/Publikasjoner/anbefalinger-om-
kosthold-ernering-og-fysisk-aktivitet.pdf 

Annette Odden
Kommunefysioterapeut/Frisklivskoordinator

Åpning av kulturstien 
Gamle Kongevei Bjerkakerbakkan
Søndag 15. juni blir 
kulturstien Gamle 
Kongevei på Berkåk 
åpnet. 

Det er Statens Vegvesen 
med Harald Storflor i spis-
sen som har tatt initiativ til 
opprusting av den gamle 
ferdselsveien som om fra 
Gudbrandsdalen og gikk opp 
Berkåksbakkan til skyssta-
sjonen Utstuggu Bjerkaker. 
Vegvesenet har også ansvaret 
for vedlikeholdet av veien.

Kuturstien er tilrettelagt 
med informasjon om Vonheim, 
Den gamle Kongevei, skyssta-
sjonen, Holshornet, Berkåks-
gårdene, Vangsengbrua og Den 
store bro. Det vil også bli utgitt 
et eget hefte i forbindelse med 
åpninga. 

Søndag 15. juni om etter-
middagen blir det høytide-
lig åpning med ordfører Ola 

T. Lånke. Arnfinn Engen i 
Rennebu historielag skal hol-
de en orientering om gården, 
og Harald Storflor i Statens 
Vegvesen orienterer om vegve-
senets kulturstiprosjekt. Ellers 
vil det bli opplesning fra Olav 
Berkaaks forfatterskap og det 
blir hesteskyss. 

Som seg hør og bør på et 
åpningsarrangement blir det 
kaffeservering, og etter som 
det er et utearrangement opp-
fordres det til å ta med stol.

De som ønsker bilskyss ned 
til gården kan ta kontakt med 
Arne Resell.

Av Dagfinn Vold

Jakob Gunnes har malt den siste stortrafikk på den  gamle 
Kongeveien, da den svensk-norske kongen Carl XV passerte 

Vangsengbrua Olsok 1860.

De yngste fotballspillerne i Rennebu gleder seg til det blir fotballturnering.
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Åpent: mandag - fredag kl. 10 -15
nasjonalt senter for kunst og håndverk

Pantone 202

Besøk Birkas salgsutstilling i sommer
Du finner oss på Torget i Rennebu

Rengjøring
Vi hjelper deg gjerne 
med renholdet.
Ta kontakt for en 
uforpliktende prat!

Sommerpøbb

Berkåk - tlf 72 42 74 45

5 stk pioner kr 89
Ildtopp kr 39

Sommer-
blomster

og ampler
i stort utvalg!

Åpningstider:
man-fre 10-17  –  lør 10-14

÷50% på
div brikker og duker

fra Black Design

Trubadur på terrassen

Bygdapøbben – hele bygdas møteplass
åpen fredag og lørdag hele året kl 21-02

Følg oss på 
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– helt i nærheten

Folkets sommerfavoritter 3 for 2

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

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

Joker gir deg
smaken av sommer

1 3.  juni
 4.  juli
 1.  august

Martnashelga:

15. og 16. aug

Foreløpige datoer, med forbehold om endringer
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Følg med beitedyra
I disse dager slippes det ca 16.000 sau og lam i utmarka 
i Rennebu. Det er fint om dere som bruker utmarka tar 
kontakt hvis dere ser ting som er unaturlig. 

Ser dere en død sau eller 
et rovdyr så er det viktig at 
dere tar kontakt snarest, 
kontaktinformasjon står på 
øremerket. Hvis det ser ut 
som om sauen er blitt drept 
av et rovdyr så ta kontakt 
med Statens naturoppsyn 
(SNO). 

Det er både i Rennebu og 
Oppdal utvidet båndtvang. 
Dette skyldes at det er mye 
beitedyr i utmark. I til-
legg så er det tamreindrift i 
Trollheimen. 

I områder der bufe beiter er båndtvangen utvidet i tida 
fra 21. august til 31. oktober. Dette gjelder i hele Rennebu 
kommune. 

Hvis du som turgåer finner sauekadaver i utmark –
hva bør du gjøre?
1. Se om du finner øremerket på sauen. På innsiden av 
 merket står dyreeiers navn og telefonnummer. 
 Ta kontakt med dyreeier. Angi hvor du er. Har du GPS 
 marker funnplass på denne. Denne bør være innstilt på 
 kartdatum WGS84 og posisjonsformat UTM/UPS.
2. Hvis dere ikke finner noe øremerke, ring rovviltkontakt 
 Frode Mærk, telefon 917 06 440 eller 
 Jon Kvam 918 12 279
3. Merk funnplassen. Prøv å beskriv hvor du er.
4. Om mulig er det flott om kadaveret kan dekkes til, så en 
 slipper ytterligere ”forringelse” etter at det er funnet, da 
 øker mulighet for å finne dødsårsak.
5. Poenget er at varslingen skjer så raskt som mulig og at 
 dyreeier blir informert og rovviltkontakt varslet, og med 
 korrekt stedsangivelse så en enkelt klarer å finne 
 kadaveret. 
6. Rundt omkring i beitesonene henger det tilsynsplakater. 
 På disse tilsynsplakatene står det navn på dyreeiere og 
 telefonnummer.
7. Har dere fotoapparat med, ta gjerne bilde. 

Båndtvang
I Rennebu kommune skal hunder ut over den generelle 

båndtvangen i perioden 1. april - 20. august holdes i band 
eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet slik det går fram 
av punkt a-e nedenfor. 

a) hele året på og ved idrettsanleggene i Rennebu. 
b) på og ved merkede og preparerte skiløyper fra det tids-
 punkt de blir preparert og fram til og med 31. mars. 
c) i rekreasjonsområdene og lekeområdene, avgrenset slik 
 det går fram av vedtatte reguleringsplaner. 
d) Viltnemnda i Rennebu gis fullmakt til å innføre 
 båndtvang under ekstraordinære forhold som gjør det 
 påkrevd for å beskytte viltet. 
e) i områder der bufe beiter i tida fra 21. august til 31. 
 oktober. Dette gjelder i hele Rennebu kommune. 
      
Sikringsreglene i punkt a-e gjelder ikke for hunder som 
brukes til de formål som er beskrevet i hundelovens § 9. 

Rovdyrobservasjon
I mai er det observert både bjørn og ulv i 
Rennebu. Siste observasjon av ulv var 18. 
mai, da noen turgåere som var på fottur til 
Bredalen. Dette er trolig den samme ulven 
som ble sett på Nerskogen i begynnelsen av 
mai. 

Ser dere spor eller et rovdyr så ta snarest kontakt med 
SNO. Alle rovdyrobservasjoner/spor skal varsles til SNO, 
snarest mulig. 

Kontaktnummer til SNO-lokalt er:
Jan Erik Asphaug - 977 47 237
Håvard Rønning - 482 12 691 

Ny og interessant bok:

FJELLPLaNTER 
– Dovrefjell og Trollheimen

Boka ”Fjellplanter – 
Dovrefjell og Trollheimen” av 
Arne Jakobsen fra Støren er 
den første boka som gir en 
samlet framstilling av plan-
telivet på Dovrefjell og i 
Trollheimen. Gjennom tekst 
og bilder får leseren ta del i 
forfatterens rike erfaringer 
og opplevelser med fjellplan-
tene. Foruten en beskrivelse 
av vegetasjon og miljøforhold 
i fjellet, gis det en grundig 
redegjørelse for den botaniske 
utforskningen av Dovrefjell 
og Trollheimen fra midten av 
1700-tallet og fram til i dag. 
Rundt 160 av de viktigste fjell-
plantene beskrives med kjen-
netegn, voksested og utbredel-
se. Boka, som er på 350 sider, 
er rikt illustrert med over 400 
bilder.

Arne Jakobsen (f. 1954) er 
utdannet botaniker og har 
fjellplanter som sitt spesielle 
interessefelt. Han har job-
bet som naturforvalter hos 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
og i Midtre Gauldal kommune, 
og har på sine utallige turer til 
fjellområder i inn- og utland 
opparbeidet seg omfattende 
kunnskap om fjellplantene. 
Han har i mange år under-
vist i fjellbotanikk, han har 
ledet en rekke ekskursjoner 
for Botanisk forening, og er en 
mye brukt foredragsholder. 

Forlag: Akademika forlag 
ISBN: 9788232102938 

Knapt noen fjellområder i 
Skandinavia har en så rik flora 

som Dovrefjell og Trollheimen. 
Disse områdene har gjennom 

lange tider tiltrukket seg 
fagbotanikere og andre 

planteinteresserte.

Tour de Orkla 2014
20. – 22. juni arrangeres det lokale skytterstevner både i Rennebu, Orkdal, 
Meldal og Kvikne, og til sammen inngår disse i det som kalles ”Tour de 
Orkla”. 

Samarbeidet mellom skyt-
terlagene ble innledet i 2008, 
og i løpet av disse årene har 
deltagerantallet gått fra ca 120 
til 250. 

– Vi ser at det har vært 
positivt for alle de fire skyt-
terlagene, og at Tour de Orkla 
har blitt en attraktiv turnehelg 
for skytterne i regionen, sier 
Bjørn Inge Haugset i Rennebu 
Skytterlag.

I Rennebu er det Arve Bakk 
Minnestevne som inngår i 
Tour de Orkla. Ifølge Haugset 
satser man som vanlig på å 
få til et trivelig arrangement i 
Gammelstødalen, og for publi-
kum blir det anledning til å få 
med seg mange spennende 
skytterdueller i løpet av helga. 

Av Mona Schjølset
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Lærlingeplasser 2014   
•	 HELSEARBEIDERFAG
•	 BARNE	-OG	UNGDOMSARBEIDERFAG
•	 INSTITUSJONSKOKKEFAG
•	 KONTOR-	OG	ADMINISTRASJONSFAG

Vi trenger lærlinger innenfor ovennevnte fag.
Tiltredelse fra 1. september om annet ikke blir 
avtalt.
Kvalifikasjoner
• Bestått eksamen, grunnkurs/ VG1 og VK1/ VG2
• Vi ønsker motiverte lærlinger

Kontaktperson: 
Personalrådgiver Per Ivar Wold, tlf 72 42 81 00 
eller e-post: per.wold@rennebu.kommune.no
Søknadsfrist: innen 9. juni 2014.

For at søknaden skal komme i betraktning må 
bekreftet kopi av vitnemål og relevante attester 
sendes pr. post til: Rennebu kommune - merket 
lærlinger, 7391 Rennebu.

Prosjektleder bygg 100%
2. gangs utlysning
En spennende stilling som prosjektleder for 
byggeprosjekter er ledig for snarlig tiltredelse. 
Stillingen er et treårig engasjement med mulighet 
for fast ansettelse. Stillingen er for tiden underlagt 
ass. rådmann. 

Hovedarbeidsområder:
• Rådgiver for kommunal byggekomité
• Ledelse og administrasjon av byggeprosjekter 
 fra ide til ferdigstilling
• Oppfølging av entreprenører
• Økonomisk styring av prosjektene
• Andre oppgaver kan tillegges stillingen

Ønskede kvalifikasjoner:
• Relevant utdanning og praksis for styring av 
 byggeprosjekter
• Gode samarbeidsegenskaper, ryddighet og 
 evne til å finne løsninger
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• Gjennomføringsevne
• Ha førerkort  

Vi tilbyr:
• Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for 
 kompetanseheving
• Behjelpelig med å skaffe bolig
• Lønn etter avtale og god pensjons- og 
 forsikringsordning

For nærmere opplysninger, kontakt 
ass. rådmann Lill H. Bøe
tlf 72 42 81 13 eller mob 456 19 590.
Søknadsfrist: innen 12. juni 2014.

Gjelder alle stillingene:
Rennebus nøkkelverdier er styrende for 
organisasjonen. Det kan kun søkes på stillingen 
gjennom elektronisk søknadsskjema på 
www.rennebu.kommune.no under ”Stilling ledig” 
– ”Rennebu kommune” – ”Selvbetjening” 
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. 
spørsmål om søknadsskjema, tlf 72 42 81 00 eller 
postmottak@rennebu.kommune.no
Søkerlisten kan bli offentliggjort jmf. 
Offentlighetsloven § 25.

Rådmannen

Logoped/ Pedagogisk 
psykologisk rådgiver 
80 % vikariat  –  2. gangs utlysning

Stillingen er 80 % vikariat for perioden 
01.09. 2014 - 31.01. 2015 med muligheter for 
forlengelse. 

Arbeidsoppgaver:
• Sakkyndighetsarbeid
• Utredningsarbeid, barn og unge
• Systemrettet arbeid
• Deltakelse i tverrfaglige samarbeidsteam
• Veiledning til foresatte og fagpersoner

Ønskede kvalifikasjoner:
• Master eller tilsvarende i logopedi, psykologi, 
 pedagogikk eller spesialpedagogikk
• Erfaring med pp- arbeid
• Erfaring fra skole/barnehage
• Testkompetanse
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi kan tilby:
• Meget varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
• Fleksibel arbeidstid
• Godt tverrfaglig samarbeid
• Gode faglige utviklingsmuligheter
• Hjelp til å skaffe bolig
• Lønn etter avtale og god pensjonsordning

Den som tilsettes, må disponere egen bil.
Spørsmål om stillingen kan rettes til ass. rådmann 
Lill H. Bøe,  telefon 72 42 81 13 - mobil 456 19 
590 - e-post: lill.boe@rennebu.kommune.no
Søknadsfrist: innen 12. juni 2014.

50% fast sykepleier natt 
Rennebu sykehjem

Rennebu sykehjem ligger i kommunesenteret 
Berkåk og har for tiden 38 plasser, inkludert 7 
plasser i skjermet enhet for demente. Institusjonen 
har eget kjøkken. Vi arbeider med å tilrettelegge 
for flere rehabiliterings- og korttidsplasser på 
sykehjemmet. Enheten sysselsetter 43 årsverk.
Vårt mål for 2014 er at vi skal bli ”Verdens beste 
sykehjem” og håper at akkurat du ønsker å hjelpe 
oss med dette!

Hovedarbeidsområder:
• Sykepleiefaglige oppgaver tilknyttet syke-
 hjemspasienter

Ønskede kvalifikasjoner:
• Autorisert sykepleier
• Beherske norsk muntlig og skriftlig
• Evne til å skape gode relasjoner til 
 medarbeidere, pasienter, pårørende og øvrige 
 samarbeidspartnere.

Vi tilbyr:
• Arbeid hver 4. helg
• Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for 
 kompetanseheving
• Lønn etter avtaleverk
• God pensjons- og forsikringsordning

For nærmere opplysninger, kontakt leder 
Elisabeth Tamnes tlf 72 40 25 21 eller 
elisabeth.tamnes@rennebu.kommune.no
Søknadsfrist: innen 9. juni 2014. 

Helse	og	omsorg	har	følgende	

leilighet ledig for utleie

Det er ledig leilighet i omsorgsboligen på Berkåk.
Leiligheten er på ca. 47m² + bod.
Husleie er på kr. 4311,- pr. måned  + strøm etter 
forbruk. Det kan søkes om bostøtte.
Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås ved 
henvendelse til
Helse- og omsorgskontoret tlf 72 40 25 05/03. 
Søknad sendes: Rennebu helsesenter, 
Gamle kongevei 39A, 7391 Rennebu.
Søknadsfrist: 16.06.2014

Fagansvarlig skog og miljø 
2. gangs utlysning

Ved enhet landbruk er det ledig fast 
100 % stilling. Enheten har 3,2 årsverk.

Hovedarbeidsområder:
• Skogfaglig veiledning og virkemiddelforvaltning
• Viltfaglig ansvarlig
• Saksbehandling innenfor landbruks- og 
 miljølovgivningen
• Pådriver for utvikling av friluftslivet i samarbeid 
 med skole og private lag og organisasjoner

Ønskede kvalifikasjoner:
• Høyere skogbruksutdannelse 
• Relevant praksis 
• Gode samarbeidsevner
• Søker må disponere bil

Vi tilbyr:
• Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for 
 kompetanseheving
• Behjelpelig med å skaffe bolig
• Lønn etter avtale
• God pensjons- og forsikringsordning
Søknadsfrist: innen 12. juni 2014.
For nærmere opplysninger, kontakt ass. rådmann 
Lill H. Bøe tlf.: 72 42 81 13 eller mob.: 456 19 590.

Helsesøster 
80 % fast stilling fra 15.08.2014 
med mulighet for økning til 
100 % fast stilling fra 01.01.2015

Helsesøster	er	organisert	under	virksomhetsområ-
det 
Helse	sammen	med	lege-,	fysioterapeut-,	
ergoterapeut- og psykiatritjeneste. 

Hovedarbeidsområder:
Skolehelsetjeneste, helsestasjonsarbeid, helsefrem-
mende og forebyggende arbeid samt folkehelse. 
Ønskede kvalifikasjoner:
• Offentlig godkjent helsesøster
• Evne til å skape gode relasjoner til tjeneste-
 mottakere og samarbeidspartnere
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
• Søker må disponere egen bil.
Vi tilbyr:
• En utfordrende og interessant stilling som gir 
 muligheter for personlig og faglig utvikling.
• Lønn etter avtale.
• God pensjons- og forsikringsordning.
Søknadsfrist innen 9. juni 2014.

For nærmere opplysninger, kontakt: 
Leder helse Marta Withbro, tlf  72 40 25 55/
415 17 888 eller helse- og omsorgsleder 
Solveig Løkken, tlf 72 40 25 02/416  44  741. 
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Kunngjøringer

Dette skjer i Rennebu!
05.06 Mottak av klær Refshus skole 16-18
05.06 Terrengløp Granasjøen 18.00
 med premieutdeling
05.06 Oppskyting Gammelstødalen 17.30
05.06 Normisjonsmøte Fredheim, Grindal 20.00
07.06 Pinstibålbrenning Svarthåmmårflætten 18.00
07.06 Pinstibålbrenning Trollvang 19.00
10.06 Oppskyting Gammelstødalen 17.30
11.06 Kulturskolens vårkonsert Samf.huset 18.00
12.06 Oppskyting Gammelstødalen 17.30
12.06	 Hyggekveld	LHL	 Røde Kors huset 19.00
12.06 Budeia Gunnesgrenda 19.00
14.06 Bilquiz/loppemarked Ulsberg 10.00
15.06 Nerskogsrittet Gransjøen 
15.06 Loppemarked Torget Berkåk 12.00
15.06	 Åpning	kulturstien	Gamle	Kongevei	Berkåksbakkan 16.00
16.06 Busstur til Stokkøya Menighetshuset 08.15
17.06 Oppskyting Gammelstødalen 17.30
17.06 Formiddagstreff Omsorgsboligen 11.00
17.06 Temakveld Rennebu kirke Rennebu kirke 19.30
19.06 Formiddagstreff Staure 11.00
23.06 Sankthansfeiring Herremssætra 18.00
24.06 Oppskyting Gammelstødalen 17.30
26.06 Oppskyting Gammelstødalen 17.30
19.07 Åpning av salgsutstilling Håggåsetra 13.00
20.-29. Salgsutstilling Håggåsetra 15-20

Kaffesalg i Jutulstuggu hver lørdag i juni, juli og aug kl 11-15
Rennebu fotball: for terminliste se www.rennebu-il.no
Rennebu	Gjeterhundnemnd har treningskvelder tirsdager kl 19
oddetallsuker på Stamnan og partallsuker på Innset
Bygdapøbben er åpen hver fredag og lørdag kl 21-02
Hørselshjelp	på	Frivilligsentralen 
første torsdag i hver måned kl 10-12.

Trenger du skyss eller følge til et arrangement eller 
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64

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

Hyggekveld 

i Røde Kors-huset 
Torsdag 12. Juni kl. 19.00

Program:
Kåseri om Svalbard 
v/ Jan Haugan
Sang og Musikk  
v/  John Oluf og Steinar
Servering av 
karbonader og kaffe
Åresalg

            Velkommen!

har ledig stilling som

RENHOLDER

Stillingsandel er 20 % med 
mulighet for 40 % fra 
1. mars 2015.
Snarlig tiltredelse. 

For mer informasjon, kontakt 
Kraftlaget v/Tor Olav Østerås, 
tlf 72 42 80 00.

Søknad til
Kvikne-Rennebu Kraftlag SA,
Postmyrveien 21, 
7391 Rennebu 
innen 25. juni. 

Kaffesalg i
Jutulstuggu
hver lørdag i juni, juli og aug. 
Første lørdag er 14. juni.
Åpent kl 11-15

Loppemarked 
for foreldre og barn
 
Søndag 15. juni, 
Torget Berkåk kl 12.00-15.00
 
* Salg av kaffe, vafler, smoothies og saft
* Ansiktsmaling for de små
 
Markedet har fokus på barnerelaterte lopper - 
som barneklær, leker, barnebøker, sportsutstyr
Vi ønsker at flest mulig skal komme og selge 
sine egne lopper. Er det noen som likevel øn-
sker å levere noe, og ikke selge sjøl vil det bli 
solgt til inntekt for Frivilligsentralen. 
NB! Klærne SKAL være reine og hele.
Lopper leveres lørdag 14. juni mellom 
kl 13.00-15.00 eller søndag kl 10.00-12.00.
Lopper som ikke blir solgt kan doneres til 
Estlandskomiteen.
 
Alle som ønsker å selge lopper tar med bord 
selv.
Velkommen til barneloppis!

Kulturvukku 2014
Årets Kulturvukku går av stabelen 
i tidsrommet 18. – 26.oktober. 
Noe program begynner å komme på plass, 
men det er god plass for arrangement og 
kreative innspill. Har laget ditt, koret eller 
håndballgruppa planer om å ha noe i løpet av 
denne uka, er det fint om dere melder det inn 
til Maj Britt på Frivilligsentralen eller 
Astri på kulturkontoret.
Send oss gjerne en mail, 
post@rennebu.frivilligsentral.no

Ønskes kjøpt: 
Brukt bunadsskjorte til meldalsbunaden, str L
Kan byttes i bunadsskjorte str small
Kontakt Britt Tone Berntsen, 992 90 995

Rennebu kirke 345 år i 2014
Tirsdag 17. juni kl. 19.30 inviterer vi til 
temakveld i den vakre Y-kirka. 
Fhv. direktør for Norsk Kulturminnefond og 
ekspert på gamle håndverkstradisjoner snakker 
om kirkebygg og inventar. 
Kaffeservering   -  Velkommen!

   - Menighetsrådet

VED	SELGES
Bjørkeved 1500 l kr 1100,-  Furuved 1500 l kr 900,-
Blandingsved 1500 l kr 800,- (furu, selje, osp, gran og or)

Leveringsklar aug/sep, kan leveres tilkjørt. For bestilling ring mob 918 37 209

- arbeide for trivsel og trygghet i hverdagen, og gi 
 tilbud til de nevnte grupper gjennom bred og 
 god dialog og planlegging på tvers av enheter

- tilrettelegge for sosiale tilbud og trivselstiltak

- jobbe aktivt for at tilbudet til de ulike bruker-
 gruppene skal være i samsvar med gjeldende 
 regler og forskrifter. 
 
Dette gjelder både utforminger og endringer innen-
for de ulike institusjonstilbudene, omsorgsboliger 
og innenfor hjemmetjenesten.

Alle som er interessert i PFR sitt arbeid og ut-
forming er velkommen til å tegne medlemsskap!

En ideell organisasjon som skal ivareta beboere 
-  i institusjoner (eldre, andre hjelpetrengende 
 og personer med fysisk/psykisk funksjons-
 hemming)
-  i omsorgsboliger 
-  hjemmeboende som benytter offentlige 
 hjelpetilbud (hjemmebasert omsorg) 

og tale disse sin sak inn imot ledelse, admini-
strasjon og politikere!

Kontaktpersoner:
Inger Jorid Lium . leder – tlf. 958 69 872
Karin J Bakk, nestleder – tlf. 907 83 247
Knut Sundset, kasserer – tlf. 414 15 141

Arvid Tverdal, styremedlem – tlf. 416 93 625

Pårørendeforeninga i Rennebu

Skriftlige henvendelser sendes til:
 Rennebu frivilligsentral, Myrveien 4, Berkåk, 7391 Rennebu - post@rennebu.frivilligsentral.no

Vi bryr 
oss!



Rennebunytt36

RETURADRESSE: Rennebu Nytt c/o Mediaprofil as, Myrveien 4, 7391 RENNEBU

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

Fredag 27. juni
”Fiskequiz” 

på Vollan Gård

Lørdag 28. juni
Ørretfiskekonkurranse, 

(premier for over 
kr 40.000) med 

påfølgende ”Afterfish”

Søndag 30. juni
”Vollan-mart’n” med 

aktiviteter tilpasset store 
og små, ”andeløp” og 

trekning av reisegavesjekk 
på kr 10 000!

Velkommen til Kvikne!

www.nøff.com

Rennebu

27,8 cm

Har du en jobb du trenger noen til å utføre?
Vi i Bygdeservice vil gjerne prøve å hjelpe deg.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud

Telefon 959 18 815

Snekkering, hytter,
restaurering, tilbygg

Renhold, vindusvask, skift gardiner 
Tilsyn/omsorg, følgetjeneste

Snømåking, brøyting

Vi inviterer deg til å besøke

Rennebu.com 
- en ny nettportal for Rennebu, 

og her kan du finne det meste av det 
du er ute etter av informasjon om Rennebu.

Nettportalen har bl.a. en egen kulturkalender 
der du kan holde deg orientert om det som foregår i bygda.

Er det noe du savner - send oss en epost:
dagfinn@mediaprofil.no

Ny nettside?
Vi hjelper deg med design, innhold og utvikling av nettside. 

Nettsiden kan enkelt settes opp 
slik at du selv kan administrere innholdet i ettertid. 

Vi designer din side etter dine behov og slik du ønsker 
- alt til konkurransedyktige priser!

Torget på Berkåk - tlf 72 42 76 66                www.mediaprofil.no


