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Årets Rennebumartna er 
over, og martnaskomiteen er 
lykkelig for nok et vellykket 
arrangement.
Foto: Dagfinn Vold

Vel blåst!
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Bygda under trærne!?

Er våre vakre kulturlandskaper i ferd med å gro igjen? 
Ordfører Bjørn Rogstad skrev høsten 2009 om dette på 
Rennebu kommunes hjemmeside under overskriften: ”Vi 
gror vel snart ned”. Rogstad siterte en mail han hadde 
fått to år tidligere hvor det stod; ”når en kjører gjennom 
Rennebu er det som å kjøre i en grønn tunnel, en ser jo 
ingen ting”. Ordføreren ga vedkommende innsender helt 
rett. Rogstad viste til at det riktignok var arbeid i gang med 
rydding både langs jernbanen, E6 og Riksvei 3, og at det 
også var planer om å gjøre noe i Hoelsbakkan, langs Orkla 
og ved Buvatnet, men kom også med en anmodning om å 
tenke på hva som gir størst effekt for landskapsåpning når 
folk skulle ”ha seg te ved”.  En svært betimelig oppfor-
dring!
Det har gått tre år. En skal ikke se seg mye omkring for 
å konstatere at situasjonen i dag er verre enn noen gang. 
Det gjelder over hele bygda og ikke minst områdene rundt 
Berkåk. Boligfelt og kulturlandskaper er i ferd med å bli 
gjemt under trærne. Hvordan kan en tenke seg at folk som 
kjører gjennom Rennebu kan få lyst til å stanse, når de får 
inntrykk av at det nesten ikke bor folk her. Det er jo ikke 
noen hus å se? Ingen stanser da midt i en tunnel! 
Setter jeg det på spissen? Mulig det, for problemet er 
selvsagt ikke like stort overalt. Men jeg mener det er på 

høy tid å gjenta oppfordringen om å ta dette problemet på 
alvor. Kampen mot gjengroing er nemlig ikke en kamp som 
er vunnet en gang for alltid. Årsaken til at tilveksten aksel-
ererer mer enn før er klimaendringer og avtagende beiting. 
Dette er økende utfordring for hele fellesskapet. 
Ansvaret hviler i første rekke på den enkelte grunneier, ent-
en det handler om landbruks- eller boligeiendommer. Skal 
vi komme noen vei må alle gjøre sitt. Spørsmålet om hva 
kommunen kan bidra med vil også bli reist nå. Kommunen 
er selv grunneier og må feie for egen dør. Så får vi se om vi 
kan komme opp med andre tiltak utover dette. Men framfor 
alt må vi alle gå sammen i en felles aksjon for å bidra til å 
synliggjøre den vakre bygda vår for folk som ferdes forbi. 
Kanskje noen kunne få syn for segn; jo, Rennebu må være 
et ”godt sted å være”.

Ola T. Lånke
- ordfører

Ordførerens 
hjørne
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Vamp og ordførere til 
Nerskogen

Lørdag 1. september kommer både Vamp og ordførerne i Oppdal 
og Rennebu til Nerskogen. Ordførerne stiller opp ved Nerskogen 
Landhandel fra klokken 12 for en prat med hyttefolket. 

Klokken 19. samme dag kommer selveste Vamp og spiller kon-
sert i naturskjønne omgivelser i Skarbakkan på Nerskogen. Dette 
blir nok en konsertopplevelse av de sjeldne, for Vamp regnes for å 
være én av de største suksesshistoriene i norsk musikkliv.

For mer opplysninger om konserten kan du gå inn på 
www.nerskogen.net.

Vel blåst!
— Totalt sett er jeg kjempe-
fornøyd med årets martna, 
og vi har fått veldig mange 
positive tilbakemeldinger fra 
både kulturaktører, utstillere 
og publikum, sier Kenneth 
Teigen.

— Den formidable innsatsen som 
medarbeiderne og dugnadsfolket gjør, 
og ståpåviljen og det positive engasje-
ment de viser for å få arrangementet i 
havn er imponerende, sier Kenneth - 
som vil takke alle for innsatsen. 

Positive nyutviklinger
Kenneth synes martnan har lyktes 

med nyutviklingene, og forandringene 
inne i hallen med de nye salgsmonterne 
har han fått mange positive tilbakemel-
dinger på. Det at årets martnasprisvin-
ner også hadde tilhold her, er med på å 
understreke at dette var vellykket. Ellers 
har både de nye inngangspartiene og 
de tre lavvoene som erstattet plastteltet  
blitt meget godt tatt imot.

Begeistrede utstillere
Det har også vært positivt med 

mange nye utstillere, og de nye har 
blitt meget begeistret for martnan. 
Ikke minst skryter de av mottagelsen 
de får. Som vanlig har noen av utstil-
lerne gjort det meget bra, mens andre 
ikke har gjort det så bra. Positivt er det 
at allerede nå har det kommet mange 
påmeldindger til neste års martna. 

Færre besøkende
Kenneth er mindre fornøyd med at 

besøkstallet går nedover, og det synes 

han er litt beklagelig. Hva som er årsa-
ken til det vet han ikke. Totalt sett var 
det nærmere 1.300 færre enn i fjor, og 
det var søndagen som hadde ”smellen”. 
Kanskje kan dårlig vær på formiddagen 
søndag være en del av forklaringen? 

Totalt var det i fjor 15.400 besøken-
de, mens det i år ble 14.100 besøkende.   

Maks lørdag
— Lørdag var en fenomenal dag, 

med maksimalt martnasvær. Det gjorde 
at folk kom tidlig og var lenge. Selv om 
det var mindre folk totalt, matomset-
ningen inne på martnasområdet større 
enn i fjor. Retten Smak av Rennebu i 
Lavvoen ble en suksess, og vi ble utsolgt 
hver dag, forteller Kenneth. 

Inspirerende tema
— Temaet har vært en skikkelig 

inspirasjonskilde, og jeg synes vi har 
klart å få frem temaet på en skikkelig 
måte. Temautstillingen Plastens histo-

rie var folkeopplysning av første klasse, 
sier Kenneth.

Kulturelle høydepunkt
Årets martna hadde mange kultur-

innslag av skikkelig høy kvalitet. For 
Kenneth var det mange  kulturelle høy-
depunkt - kirkekonserten, Trondheim-
solistene med Henning Sommerro, 
våre egne med blant annet Astrid og 
Alexandru og Fesjaa´n. Det uten for-
kleinelse for alle de andre arrangemen-
tene. 

Ønsker tilbakemeldinger
— Nå skal vi rydde opp etter mart-

nan, tenke oss litt om - og starte en 
evalueringsprosess. Vi må også begynne 
å tenke på hva vi skal ha til tema på 
Rennebumartnan 2013. Har du innspill, 
er det bare å ta kontakt, oppfordrer 
Kenneth Teigen.

Av Dagfinn Vold

Martnassjef Kenneth Teigen og styreleder Odd Ustad 
er godt fornøyd med årets martnasarrangement.
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DIN LOKALE 
RØRLEGGER

Butikk:  72 42 64 64
Vakttelefon:  464 49 272

Industriveien 4, 7391 Rennebu

Åpningstider:
Man-fre  07.30-16.00    
Lør  10.00-14.00

Nett - Kraft - Installasjon - Euronics Berkåk

Varmepumpe?
Vi fører Fujitsu og Wilfa.

Ferdig montert. Fra kr13.999,-
Vi kommer gjerne på befaring.

Utleie av containere i 
samarbeid med

mob 971 85 666
retrans@loqal.no

Snøbrøyting/
Strøing

Vi påtar oss snøbrøyting med
hjullaster og traktor,

for næringsliv og privat.
Ta kontakt for avtale.

BERKÅK
Postmyrveien 22

7391 Rennebu

Tlf 72 42 82 80

Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lø 9-14

Beo Byggvare A/S er medlem av BYGGMAKKER,
Norges største byggevarekjede.

Til vår butikk på Berkåk søker vi:

ekstrahjelp/ferievikar
Vi søker en person som er utadvendt og liker å 

omgås folk i et spennende og utfordrende miljø.
Arbeidet vil i hovedsak være  

lager- og butikkarbeid. 

Søknadsfrist: 15. september 2012

Spørsmål rettes til Gunn på tlf 72 42 82 89
Skriftlig søknad sendes:

Beo Byggvare A/S
Berkåk, 7391 Rennebu
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Ordfører Ola T. Lånke klipper over båndet. Veteranene Arne Jære og Jostein Kristoffersen 
holder den ene enden av båndet.

Seks representanter fra dugnadsgjengen fikk en rose for innsatsen. Fra venstre Anders 
Vinsnesbakk, Jon Arne Vinsnesbakk, Ola Vinsnesbakk, Bjørn Inge Haugset,  Sivert 
Hårstad og Inge Skamfer.

Nytt stand-
plassbygg 
i Gammel-
stødalen
Banen i Gammelstødalen ble 
bygd i 1984, og standplassbyg-
get var modent for fornying. 

— Valget stod mellom å flikke på 
det gamle eler å bygge helt nytt, for-
teller Otte Hårstad. Valget falt på nytt 
bygg, noe Rennebu Skytterlag og Innset 
Skytterlag ikke angrer på i dag. 

Det nye standplassbygget har plass 
for 15 skyttere på 200 meteren, og det er 
allerede testet i to stevner med hell. Til 
helga skal de arrangere landsdelskrets-
stevne med 400 deltagere, så da får de 
satt det nye anlegget skikkelig på prøve. 

Anlegget var kostnadsberegnet til 
2,3 millioner, og det lokale næruings-
livet har vært veldig positive til  bidra, 
samtidig med at mange har stilt opp på 
dugnad. 

Otte Hårstad forteller at de har blitt 
veldig godt fornøyd med resultatet, og 
sammen med skytterhuset har de nå et 
fantastisk bra skytteranlegg de kan vøre 
stolte av. 

Tekst: Dagfinn Vold
Foto: Otte Hårstad

Onsdag 29. august kl 19.00 blir det dialekt-
kveld med musikk og bilder i Berkåk sam-
funnshus.

Tor Erik Jenstad, kjent fra dialektmagasinet på NRK Sør 
Trøndelag og Unni Ultveit har satt sammen et program der 
dialektord tilpassa årstida blir billedgjort på fine naturbilder. 
I en stor time tar de oss med på ulike fenomener i naturen 
som folk har satt lokale navn på. Med trekkspill og fløyte 
tonesetter de forestillinga. 

Frivilligsentralen og Pensjonistforeninga er sammen om 
arrangementet denne onsdagskvelden, og det blir god tid 
til kaffe og prat. Arrangementet er åpent for alle, så ta med 
deg venner, familie og nabo’n til en hyggekveld med dialekt, 
musikk, sang og bilder.

Trebitmerra og feppeldaill´n
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Martnasglimt

Amerikanere med tommelen opp for martnan
Erling Hansen hadde med seg et reisefølge med amerikanere som hadde slektsaner her fra 
distriktet, og de storkoste seg på martnan og handlet blant annet votter med Selbu-rosa.
1.r.v.: Darrel Waters, Marilyn Bigwood, martnassjef Kenneth Teigen og Mary Ann 
Holthe.
2.r.v.: Erling Hansen, Arlys Caslavka, Tim Gerarden, Curtis Caslavka, Martha Farbar, 
Diane Amacher, Karen Caroenthep og Loren Holthe.

Avspora med Liv Strand
Liv Strand har flere ganger deltatt i produktkonkurransen som arrangeres under mart-
nan, og denne gang også med hell. Årets tema for konkurransen var Plastic Fantastic!?, og 
Liv hadde laget en vev der innslagene var gamle kassettbånd, derav tittelen AVSPORA - 
på ville veier med Veien til førerkortet og Dr. Hook.
Juryen skrev som begrunnelse at verket utmerker seg og fanget juryens blikk med det sam-
me. Juryen er imponert over hvordan en veverske har tolket årets tema Plastic Fantastic 
og integrert det i sitt eget håndverk og materiale. Her trekkes trådene sammen på en måte 
som gir verket dybde: vi ser et tradisjonelt vevmønster utført på en god håndverksmessig 
måte i et materiale som er utradisjonelt.  Kassettbånd og verkets tittel vekker dessuten 
både humor og nostalgi.

Dugnadsinnsats
Rennebumartnan er dugnadsmønstring av de sjeldne, og nærmere tusen personer deltar for å få 
arrangementet vel i havn. Gunnar Bruheim har lært Christian Dahl Nervik å snekkere fugle-
kasse, og den er allerede hengt opp på hytta i Herremsgrenda. Bror Anders er med og beundrer 
den nye fugleboligen.

Av 
Dagfinn Vold
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Rennebu Bygdekvinnelag  ble nok en gang nominert til Martnasprisen, 
men det var Renate Løvli fra Lillehammer som stakk av med årets pris. Juryen for 
Martnasprisen skrev i sin begrunnelse for at Bygdekvinnelaget ble nominert at de driver 
levende formidling av håndverket og overføring av tradisjon gjennom generasjoner. Boden 
er innredet som et kjøkken der vi ser inn på lefsebaking som om det var fjernsynskjøk-
kenet. Flere generasjoner er med på kjevling og steking. Den lange køen vitner om stor 
salgsappell og produktets popularitet. 

Grinda åpen for Rennebutunet
Rennebu Næringsforening inviterte sine medlemmer til å delta på årets Rennebumartna 
i et eget tun. Responsen ble stor, og hele 35 bedrifter meldte seg på. Dermed ble det en 
skikkelig mønstring der Rennebubedrifter fikk vist seg frem, og som en håper kan bli en 
tradisjon.

Ordfører Ola T. klipte snora
Fredagen uka før martnan åpnet Ola T. Lånke den tradisjonelle utstillingen med kunst-
verk laget av barn i barnehagene og skolene i Rennebu. Det var mange flotte kunstverk, 
og det ble stor festivitas som ble avsluttet med is til både små og store. Utstillingen er et 
samarbeid mellom Rennebumartnan og Rennebu 3000.

Dugnadsinnsats
Rennebumartnan er dugnadsmønstring av de sjeldne, og nærmere tusen personer deltar for å få 
arrangementet vel i havn. Gunnar Bruheim har lært Christian Dahl Nervik å snekkere fugle-
kasse, og den er allerede hengt opp på hytta i Herremsgrenda. Bror Anders er med og beundrer 
den nye fugleboligen.
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“Tusenvis EP” 
med Krast
20. august slapp Krast fra 
Kvikne sin nye EP ”Tusenvis”, 
og har sammen med produ-
sent Hans Andreas Horntveth 
Jahnsen skapt en eksplosiv og 
stemningsfull sound. 

Krast leverer med ”Tusenvis EP” 
rock med et unikt uttrykk som frontes 
av norske tekster. Man møter et band 
som tar opp sterke følelser blandet med 
rene linjer og mye energi. EP-en er spilt 
inn i Propeller Music Division i Oslo, 
og gis ut på Nobel Records. Bandet har 
jobbet fram en EP som er variert og 
melodiøs med bærende pop-elementer, 
men på andre steder direkte progressivt 
med kraftfull vokal og brutale rytmer. 

Det er noe særegent ved Krast folk 
legger merke til. Kanskje er det kon-
trastene fra det rå og energiske til det 
mykere teppet av lyd. De leverer alter-
nativ rock med et unikt uttrykk og en 
ærlig tilstedeværelse på scena som 
underbygges av norske tekster.

De fleste i bandet har vokst opp 
sammen i Nord-¬Østerdalens bort-
gjemte kroker, men er nå bosatt i 
Oslo. Krast har spilt over 90 konserter, 
på alle slags scener fra mørke klubb-
scener i Oslo til utendørs på blant 
annet Storåsfestivalen og Samisk 
Musikkfestival.

Bandet består av Eline Stølan (vokal), 
Andreas Tronsgård Borkhus (gitar), Anne 
Linn V. Schärer (piano og vokal), Jon Even 
Schärer (slagverk) og Andreas Kerr (bass).

Har du 
talent? Søk 
Tæl-stipend! 

Har du eller kjenner du noen som 
har talent innenfor musikk, idrett, 
kunst, veldedig arbeid eller som har 
vist stort engasjement i lokalmiljøet?

Brenner du for det du gjør eller 
er du skikkelig god til det du dri-
ver med? Kanskje har du til og med 
gjort noe litt utenom det vanlige? 
Da kan du søke om Tæl-stipend fra 
SpareBank 1 SMN. Både enkeltperso-
ner, lag og foreninger kan få stipend. 
Tæl-stipendene deles ut på bankens 
Tæl-show 16. oktober.

SpareBank 1 SMN har nå åpnet for 
søknader for Nord- og Sør-Trøndelag! 
Søknadsfrist er 31. august 2012. 

Vi hjertestarter Norge!
Daglig opplever 15 personer hjertestans utenfor sykehus. Bare 1 
av disse 15 personene blir reddet. Det er derfor startet en nasjo-
nal dugnad for å redde liv og for å få kunnskap ut til folk .

Rennebu kommune har inngått avtale med Blostrupmoen, som er verdens stør-
ste leverandør av løsninger rundt hjertestartere. Innset skole og Innset barnehage 
har fått en hjertestarter som er plassert i Innset samfunnshus. Onsdag 15. august 
arrangerte Blostrupmoen v/Helene Borge et 3 timers motivasjonskurs for ansatte 
ved Innset skole, Innset barnehage og personer fra frivillige lag og organisasjoner i 
grenda. 

Motivasjonskurset 
omhandlet førstehjelp 
generelt i tillegg til opplæ-
ring i bruk av hjertestarter. 

Oddrun Aashaug og Oddveig 
Uv Værnes gir ”pasienten” 
hjerte- og lungeredning samt 
behandling med hjertestarter. 
Vi på Innset takker Rennebu 
kommune for hjertestarteren! 
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Styrket inn-
sats for 
arbeidskraft-
mobilisering

Tilgang på tilstrekkelig og rik-
tig kompetanse er en av de viktig-
ste utfordringene for distriktene de 
neste årene. Kysten er klar og Blilyst 
har fått tildelt 4 millioner kroner fra 
Kommunal- og regionaldepartemen-
tets Bolyst-utlysning i 2012. 17 dis-
trikts-kommuner i Sør-Trøndelag er 
dermed omfattet av prosjektet.

Midlene skal brukes målrettet til 
arbeidskraftmobilisering i distrikte-
ne. Prosjektet skal fokusere på å øke 
attraktiviteten til distriktene, for deri-
gjennom å tiltrekke seg ny og relevant 
arbeidskraft. Det skal jobbes med en 
rekke konkrete tiltak mot målgrupper, 
for å oppnå målet om økt tilflytting og 
tilbakeflytting.

— Vi gleder oss til å styrke innsat-
sen på et område vi anser som avgjø-
rende for vekst i distriktskommunene. 
En helhetlig satsing, hvor man sikrer 
tett samarbeid med både offentlige og 
private lokale aktører er en av de vik-
tigste suksessfaktorene for prosjektet, 

sier daglig leder Unni Myklevoll i 
Blilyst.

I tillegg til bevilgningen fra KRD, 
har Sør-Trøndelag fylkeskommune 
bevilget 1,65 mill. kroner til prosjek-
tet. Både Blilyst og Kysten er klar går 
også inn med midler.

Prosjektet vil ha oppstart høsten 
2012 og prosjektperioden er 3 år. I 

startfasen gjennomføres en kartleg-
ging av hva som i dag finnes av til-
tak i de forskjellige kommunene. I 
prosjektperioden vil man bistå kom-
munene både praktisk og økonomisk 
med gjennomføring av ulike aktivite-
ter.

Klar for mobilisering: f.v stortingsrepresentant Heidi Greni (SP),  fylkestingsrepresentant 
for SP i Sør-Trøndelag Gunn Iversen Stokke, ordfører Ola Røtvei, Oppdal (Blilyst), daglig 
leder Unni Myklevoll, Blilyst, daglig leder Leif Harald Hanssen, Kysten er klar og ordfø-
rer Ståle Vaag, Hemne (leder i Strategigruppen Kysten er klar).

Ifølge en pressemelding fra styrele-
der Jan Bredeveien i Nasjonalparken 
Næringshage, har de nå ansatt Tina 
Lihaug Selbæk som daglig leder. Det 
var 10 søkere til stillingen, halvparten 
av dem lokale. 

Nasjonalparken Næringshage ble 

stiftet i mars 2012, med formål å bidra 
til utvikling og vekst i nye og eksiste-
rende bedrifter og prosjekter i Oppdal 
og Rennebu, og i randsonene rundt 
nasjonalparken. 

Tina Lihaug Selbæk er i dag salgs-
sjef i et av datterselskapene til Oppdal 

Tina Lihaug Selbæk - daglig leder i Nasjonalparken Næringshage

DET LIGGER MYE 
HARDT ARBEID BAK 
GODE RESULTATER

BDO er et revisjons- og rådgivningsselskap 
med over 900 ansatte over hele landet.

For mer informasjon, kontakt oss på:  
tlf. 72 48 15 00, orkanger@bdo.no, eller kom 
innom oss i Orkdalsveien 89, Orkanger.   

Les mer på: 
www.bdo.no

BDO_Orkanger_profil_120x75.indd   1 01.03.2012   08:56:11

Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme 

Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056

rorleggern@oppdal.com

Booking. Hun er utdannet ved 
Høyskolen i Oslo og BI, og har erfaring 
både fra offentlig og privat virksomhet. 
Ifølge pressemeldingen er styret svært 
tilfreds med at Selbæk har takket ja til 
stillingen, og ser fram til å komme i 
gang med utviklingsarbeidet. 
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Sesongavslutning
på terrassen  

fredag 31. august

Næver Band m/Frode Hårstad 

Cover charge kr 150,-
Dørene åpner kl 20.00. 

18-års aldersgrense

Røyker du? Har du tenkt på å slutte?
Frisklivssentralen i Rennebu arrangerer Røykeslutt-kurs 
med oppstart tirsdag 4. september kl 13.00 
ved møterom v/helsesenteret. 
Kurset holdes hver tirsdag kl 13.00- 15.00 i 6 uker. 
Kurset koster 300 kr. Arbeidstakere må avtale med 
arbeidsgiver om fritak fra arbeid. 
Ring eller send melding til  913 81 511 for å melde deg 
på, og få mer informasjon.
Kursholder er Kommunefysioterapeut  Kari B.Tronsgård

BIBLIOTEKET
Vi har åpnet igjen etter sommerferien, og får inn mange 
nye  spennende og fine bøker utover høsten.

Åpningstidene er som før:
Mandag og torsdag: 16-19.
Onsdag: 10-13.

VELKOMMEN!

Oppstart av navnesak 
i Rennebu kommune

Statens kartverk har mottatt forslag fra Rennebu 
kommune til nye navn og endringer av navn på kart 
i samband med produksjon av nytt turkart. Statens 
kartverk reiser nå navnesak på noen av disse navna.

Stavåtjønnin (vedtatt 2001) blir oppgitt å være feil. 
Det skal være Stavåvatna. Rett navn skal være Fremre 
Stavåvatnet og Ettre Stavåvatnet ikke Fremre og Ettre 
Stavåtjønna.
Rett navn skal være Sørlipynten, ikke Sørlifjellet.
Hevertjønnfjellet blir oppgitt å være feil navn og 
foreslås fjernet. I stedet skal det være Fremre Bekkhøa 
(høyde 1058) og Ettre Bekkhøa (høyde 1036). Navnet 
Bekkhøa foreslås fjernet fra høyde 934.
Nytt navn foreslås på høyde 991: Vakkerknappen. 
Det har ikke vært noe registrert navn på dette fjellet 
tidligere.

Det er Statens kartverk som har vedtaksrett for navna. 
Før det blir gjort vedtak, har kommunen rett til å uttale 
seg.

Eventuell merknad til endringsforslagene sendes 
Rennebu kommune v/kulturkontoret innen 01.09 2012.

Merknadene vil bli behandlet i den lokale stadnavn-
skomiteen for Rennebu før de videresendes til Steds-
navnstjenesten i Midt-Norge.

- Enhetsleder kultur og fritid.

Rennebu kommune

Gjensidige Oppdal-Rennebu Brannkasse
- nærhet og trygghet siden 1842

Åpningstid Berkåk tirsdag-fredag 9-15

Mette Smeplass
kunderådgiver privat
treffer du på vårt 
kontor på Berkåk 
tirsdag-fredag eller 
på tlf 72 42 82 50

Bodil S. Holden
kunderådgiver landbruk
treffer du på vårt 
kontor på Berkåk 
hver tirsdag eller på 
tlf 72 40 49 90

Berkåk 72 42 82 50
Oppdal 72 40 49 90
www.GORB.no
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Fottur Jøldalen – Resdalen
Bli med Grindal Grendalag på tur langs Jøla frå Parkering-
splassen på Jøldalen til Vållåskaret i Resdalen
søndag 9. september. Det er 15 -16 km å gå i variert 
terreng. Ta med mat nok til 2 måltid og termos/kaffekjel 
eller annan drikke.  Det trengs gode sko!

Vi møtes ved Fredheim/ Grindal Brukt og Nytt kl 10.00 
og organiserer kjøringa til Jøldalen med så få bilar som 
det går an. Dei som ikkje kjører utover om morgonen må 
rekne med å kjøre utover om kvelden for å hente bilar! Frå 
Vållåskaret til Grindal blir det kollektiv transport. Vi reknar 
med å vere på Grindal ca kl 18.00. Det blir innkrevd ein 
startkontigent til dekning av transport, annonse m.m. 
maksimum kr 200,-.
Vi treng å vite kor mange som blir med, så det er bra om vi 
får påmelding til Oddbjørn/Marit Gorsetbakk, 
telefon 72 42 61 18. Helst før 7. september.

RENNEBU SONGKOR 
startar sesongen med verdens beste hobby 
onsdag 5. september kl 19.30 
på Voll skule, musikkrommet. Gamle (=rutinerte) og 
SVÆRT gjerne yngre songglade er utruleg velkomne i 
det glade fellesskap.

K U N N G J Ø R I N G E R

Gjeterhundtreff 
tirsdag 28. august kl 18.00 hos Kjell Olav Hoel. 
Enkel servering. Velkommen.

Rennebu Gjeterhundnemnd

Hus med garasje i Gamle Kongevei 52 på Berkåk 
ledig for leie fra sept/okt.
Kontakt mob. 990 93 916

Hjertelig takk for blomster og helsninger på
min 80års dag

Ingjerd

Tusen takk for deltakelse, pengegaver og blomster ved 
Ingolf Arne Øiens begravelse.

For familien Magne Kleffelgård

Aktivitetsdag
lørdag 8. september kl 12-14

Idrettslaget inviterer alle til aktivitetsdag på grusbanen på 
Berkåk. Det blir anledning til å prøve seg på idrettsmerket,
og det blir grendastafett (kl 13) i år óg!
Stafettlagene må bestå av 6 personer; to fra barneskole, 
to fra ungdomsskole og to voksne. 
Påmelding på e-post luppi@loqal.no eller tlf 952 10 285.
 
Servering for både store og små.
Mer info se www.rennebu-il.no

Trebittmerra og Feppeldaill’n
 
Berkåk samfunnshus onsdag 29. august kl 19.00
Dialektforestilling med Tor Erik Jenstad og Unni Ulltveit. 
Ord, musikk og bilder.
Inngang kr 100,- Kaffe på billetten.

 Arr. Rennebu pensjonistforening/ 
Rennebu frivilligsentral

K U N N G J Ø R I N G E R

Ned 1 kilo i 
uka?

Nå starter Roede-kurs i 
Berkåk! 

Marit 90 72 69 52 
www.greteroede.no 

Støren og Omegn
Begravelsesbyrå

Soknedal - tlf 72 43 34 14/414 52 610

Vi ønsker å bidra 
til en verdig gravferd

Støren og Omegn
Begravelsesbyrå
Tlf 72 43 34 14/414 52 610

Vi ønsker å bidra 

til en verdig gravferd

Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen

Kosbergveien, 7391 Rennebu
mob 948 56 836

malingogmurpussjvm@hotmail.com
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RETURADRESSE:
Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebunytt -  neste nummer 6. september - frist for stoff 29. august -  Rennebunytt

En prat 
med ordførerne?

Lørdag 1. september 
har du muligheten for å gå helt 

til topps - til ordførerne i 
Oppdal og Rennebu!

Ola Røtvei og Ola T. Lånke 
vil være på 

Nerskogen Landhandel 
fra kl 12.00 for å slå av 
en prat med hyttefolket.

Odd Ustad vil 
holde styr på praten!
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Til Topps!

Oppdal 
kommune

ordfører Ola Røtveiordfører Ola T Lånke

Dette skjer i Rennebu!
21.08 Idrettsmerkeprøver Grusbanen, Berkåk 
18.00
22.08 Sykkelprøven
01.09 Pub på Nerskogen Furuly 21.00
06.09 Mottak av klær Refshus skole 16-18
08.09 Aktivitetsdag Grusbanen, Berkåk 12-14

Håndballtreningene starter i uke 35, 
se www.rennebu-il.no for treningstider
Fotballkamper/treninger, se rennebu-il.no
Lørdagskafé i Jutulstuggu
hver lørdag i august kl 11-15

Sommerkafé på Fjellheim lørdager og søndager 
kl 12-18

Gjeterhundtrening 
hver tirsdag hos Magne Hyttebakk kl 18
og hver torsdag oppi Tjønndolpa kl 18
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12

Trenger du skyss eller følge, 
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


