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Bær, jakt, kaldere luft, flotte farger og glatte veier er typiske 
kjennetegn for høsten. For kommunen skjer det mye i denne 
årstida, og kanskje litt ekstra nå i høst. Når Rennebumartnan er 
vel overstått og barna har kommet i gang på skolen er definitivt 
høsten her. En nydelig årstid på mange måter. 

Jeg har lyst til å sette fokus på tre ting i denne lederen: Feiing, 
eiendomsskatt og ny E6.

Vi er i overkant av 2500 innbyggere i Rennebu med stort og smått, 
men vi har også andre innbyggere. Dere hytteeiere er også på 
mange måter innbyggere her. Hyttefolket betyr mye for Rennebu, 
og dere er med på å skape liv i fjell og grend. Dere handler på 
butikkene og benytter de tjenestene som finnes. 

Feiing
Når det handler om feiing har det dessverre vært noen uheldige 
situasjoner. Som følge av pålegg har vi måttet innføre feiing av 
fritidsboliger. Jeg vil på vegne av kommunen beklage at det har 
vært noen utfordringer, men det skyldes flere faktorer. Kommunen 
har ansvaret for matrikkel og fakturering, og Trøndelag Brann og 
Redning utfører feiingen. Kravet er klart, fritidsboliger skal feies 
og det skal være til selvkost. Det vil si at eierne skal betale det det 
faktisk koster. I og med at dette nylig er innført kan det være at det 
i enkelte tilfeller er innbetalt for mye, og i andre tilfeller for lite. 
Dette vil etterhvert bli utjevnet i forhold til den faktiske kostna-
den. Jeg håper dere er tålmodige, slik at denne ordningen kan sette 
seg.

Eiendomskatt
Høsten er også budsjettid. Statsbudsjettet er i skrivende stund ikke 

lagt frem, men det vil skje i løpet av de nærmeste dagene. 
Statsbudsjettet legger grunnlaget for driften av kommunen, og er i 
stor grad premiss for vårt budsjett. Det er kjent at økonomien i 
Rennebu har forverret seg de senere årene. Dette har vi tatt tak i, 
og det gjøres flere grep for å stabilisere den økonomiske situasjon-
en. Vi har blant annet deltatt i en administrasjonsundersøkelse 
som viser at vi administrativt ligger på gjennomsnittet i forhold 
til sammenlignbare kommuner. Derimot kan det se ut til at vi har 
flere ansatte pr 1000 innbyggere sammenlignet med kommuner 
i vår gruppe. Den gjeldende økonomiplanen er balansert med en 
økning av eiendomsskatten. Dette er en skatt som er gjenstand 
for diskusjon. I den forbindelse har jeg lyst til å trekke frem at vi i 
Rennebu ligger godt under andre kommuner i forhold til de totale 
kommunale utgifter. Om vi summerer renovasjon, vann og avløp, 
feiing og eiendomsskatt ligger vi flere tusenlapper under mange av 
kommunene i Norge. 

E6
Jeg kommer ikke utenom ny E6. Dette vil komme til å endre 
Rennebu på mange måter. Jeg tror det vil ha mest positive 
virkninger, men jeg har stor forståelse for bekymringen fra 
eksisterende næringsliv som er avhengig av transportåren. Inn-
byggerne og hyttefolket vil få kortere reisetid, transportnæringa vil 
spare tid og miljø. Med stor sannsynlighet vil boligprisene stige, 
noe som igjen vil medføre økt boligbygging. Vi får tilrettelagt et 
stort næringsareal ved det nye krysset, samt at vi vil få et tettere 
bo- og arbeidsmarked. Om nye veier får gjennomslag i forhold til 
prioritering av strekningene, vil det bli oppstart i 2020/21. Dette 
vil bety mye for næringslivet og kommunen. Bare den tre års 
anleggsperioden vil bety mye for lokalt næringsliv. Det blir viktig 
å skape varige verdier av det vi ser komme. Bompenger har også 
vært tema, og det er beklagelig at bomsnittene blir plass-
ert slik at innbyggere må gjennom for å komme til kommune-
sentrene. Slik systemet er i dag er dette dessverre ikke til å unngå, 
og det gjelder alle kommunene som blir berørt av utbyggingen. 
Vi kan velge å se på den utgiften i dag som en investering til våre 
etterkommere.

Med disse ord vil jeg ønske alle sammen en flott høst!

Med vennlig hilsen ordfører Ola Øie

Høst

Adresse:   Myrveien 1, 7391 Rennebu
E-post:    postmottak@rennebu.kommune.no
Telefon:   72 42 81 00
Åpningstid:  kl. 08.00-15.30
Telefontid:  kl. 09.00-14.00
Telefonnummer til enhetene på nettsiden.

Plan- og byggesakskontoret 
telefon og besøkstid kl. 09.00-14.00.

NAV - tlf  55 55 33 33
Åpent man, ons og fre  kl 10-15
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Høst ”Rennbygg” trives i Røåsen
Venstrepolitikeren Jon Gunnes har mor og far fra Rennebu, Jarle og Brynhild (Eggan), og med hytte i Røåsen er han 
fortsatt nært knytt til Rennebu.

— Jeg har mye slekt i Rennebu, 
og jeg kjenner mye folk der. Vi er 
nok mest på hytta på høsten og 
om vinteren, og trives veldig godt 
der. Søstera mi har også hytte på 
samme tomta, forteller Gunnes. 

Trøndelags fineste skiløyper?
Hytta ligger nesten ved masta i 

Røåsen, og det er dermed kort vei 
til oppkjørte skiløyper. 

— Vi går på de fineste skiløype-
ne som finnes i Trøndelag, innover 
mot Skaumsjøen og Kongsvarden. 
Det er fantastisk godt tilrettelagt 
med skiløyper, og jeg berømmer 
idrettslaget for at løypene holder 
så god standard, sier Gunnes. Det 
er enkelt og lett terreng inn til opp-
stigninga mot Kongsvarden, og 
løypene er dermed for alle om en 
er god eller dårlig på ski. 

— Vi er mye i Litjdalen og skri-
ver i trimboka. Der er det gjort 
skikkelig trivelig med bålplass, og 
en blir enten påstandert kaffe eller 
en kan koke selv. Olav Løkslett 
er der ofte, og det er artig å prate. 
Trenger jeg å vite noe om bygda, 
kan jeg høre med Olav.

Trives i terrenget
Jon Gunnes bruker Rennebu 

som arena både for å treffe slekt 
og for egenopplevelser. Han sykler 
en del, og terrengsykling på rolige 
veier som til Skaumsjøen er fine 
opplevelser. Han er også godt kjent 
i Gisnadalen, der han har slekt som 
har hytte. Før han ble heltidspoli-
tiker var han ansatt i Trondheim 
E-verk, og da var han mye på Ner-
skogen og Granasjøhytta. 

— Rennebu har et mangfoldig 
terreng, og det er på en måte Nor-
ge i miniatyr med daler og fjell. 

Pusser opp
Om sommeren er de ikke så 

mye på hytta i Røåsen. Da er det 
den hytta de har arva i Vanvikan 
som trekker mest. Men, høsten og 
vinteren er det hytta i Rennebu 
som er mest aktuell, og den har i 
alle år vært lånt ut til masse slekt.

Hytta er bygd i 1976, og i det 
siste har de restaurert hytta. Det er 
lagt inn vann, ordnet bad, og de er 
i gang med å bygge veranda, skifte 
vindu og male. 

— Hittil har det vært ei enkel 
hytte, men det har alltid vært inn-
lagt strøm. Vi ville heve standar-
den, og vi var fire hyttenaboer som 
gikk sammen for å få til vannforsy-

ning. Jeg er ingen finsnekker, men 
synes det er veldig fint å holde 
på med noe mens jeg er på hytta. 
Hogge ved og utføre vedlikehold 
er fine aktiviteter, sier Gunnes.

Følger med Rennebu
I og med at han har mye slekt 

i Rennebu, har han et veldig nært 
forhold til kommunen. Han føl-
ger også med politisk, og Rennebu 
Venstre er dermed et spennende 
lag for ham. 

— Det er en spennende utvik-
ling i Rennebu. Da jeg sitter i 
Transportkomiteen på Stortinget 
og har en del med vei å gjøre, er 
den nye veitraséen for E6 interes-
sant. Det virker som om prosjektet 
er i veldig god rute, og vi forventer 
at søknaden om å starte snart kom-
mer til Stortinget, sier Gunnes.

Gunnes mener at det er en vik-
tig veistrekning å få på plass, og 
både hytteeiere og næringstran-
sport er avhengig av gode vilkår. 
Samtidig synes han at veien ut 
av sentrum vil gjøre Berkåk mer 
attraktivt, og han håper at Renne-
bu utnytter mulighetene som dette 
gir. 

Arvelig belastet?
Bestefar til Jon hette også Jon, 

og han kom fra gården Mælan i 
Gunnesgrenda. Bestefaren var ord-
fører i Rennebu for Venstre i perio-
den 1932-1934, men er kanskje 
mest kjent for å ha skrevet Renne-
busangen. Bestefaren døde da Jon 
var 2 år gammel, så han fikk dess-
verre ikke møtt ham. Jarle var også 
interesserte i samfunnsspørsmål, så 
kanskje har Jon det fra politikerge-
nene til både far og bestefar? 

Men, det var først da Jon 
bodde i Trondheim og fikk barn 
at han selv ble politisk engasjert. 
Det var vanskelig med barnehage-
plass, og i 1991 startet de landets 
første friluftsbarnehage i Nilsbyen 
ved Granåsen. Da søkte de hjelp 
hos politikere, for kommunen var 
skeptisk til prosjektet. 

— Da erfarte jeg at det er gjen-
nom politisk arbeid en kan få 
utrettet noe, og det var Venstre 
som passet meg best. Jeg har alltid 
vært sosialliberal i tankegangen.

Nå er han politiker på heltid og 
har vært ett år på Stortinget. Før 
det var han kommunalråd i Trond-
heim i 11 år. 

Bli flinkere til å heie på 
hverandre

Rennebu er ei kraftbygd, som 
Jon synes kommunen bør gjøre 
mer ut av. En kan for eksempel 
sette oppe ei tavle på Torget med 
løpende informasjon om hvor mye 
kraft som produseres i Rennebu og 
KVO. 

— Alle kan bli flinkere til å heie 
på de aktørene som driver verdi-
skaping i lokalsamfunnet. Det er 
hverdagslivet som teller til slutt! Vi 
må ha litt stolthet, og vi hytteeiere 
setter pris på informasjon om det 
som skjer så vi kan være entusias-
tisk på vegne av lokalsamfunnet. 
Rennebu må bli flinkere til å vise 
hva de har å by på. Oppdal er nok 
flinkere der, men Rennebu har ikke 
noe dårligere kvaliteter, sier Jon 
Gunnes.

Tekst: Dagfinn Vold
Foto: privat

Jon Gunnes og datter Thea 
trives godt i skiløypene på Berkåk.
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Geocaching :

Spennende hobby med mange muligheter

Ordet geocaching er sammensatt av geo og cache, hvor 
det første henviser til noe som har med jordkloden å gjøre 
og det andre betyr å gjemme eller skjule. Geocaching kan 
dermed beskrives som gjemmesteder over hele jordklo-
den, og det er etterhvert mange dedikerte geocachere 
både i Norge og resten av verden. 

Janne Hinsverk har drevet med 
geocaching i nesten ti år, og er sta-
dig like fascinert av å finne gjem-
meplasser på både tenkelige og 
utenkelige steder rundt omkring. 

- Det er en fantastisk måte å 
komme seg ut og se nye steder. 
Så langt har jeg besøkt alle kom-
muner i Trøndelag, Hedmark og 
Oppland, og jeg har kommet gan-
ske langt på lista i Nordland, Møre 
og Romsdal og Buskerud, forteller 
Janne. 

GPS eller mobil
For å drive med geocaching må 

man først opprette en brukerprofil 
på geocaching.com for å få over-
sikt over hvor cachene befinner 
seg. Disse kan være plassert ut hvor 
som helst og man leter seg fram til 
dem ved hjelp av koordinater som 

legges inn på en håndholdt GPS 
eller en App på mobilen. Når cac-
hen er funnet signerer man loggen 
som ligger i beholderen for å vise 
at man fysisk har vært på posten. I 
tillegg må det skrives inn en logg i 
databasen, slik at det blir registrert 
her at man har funnet cachen.  Det 
går også an å legge igjen en hilsen 
til den som har lagt ut cachen, eller 
nyttig informasjon til dem som 
kommer etterpå. 

- Geocaching passer enten man 
har lyst på en kort tur, en lang tur, 
når man vil rusle fra café til café, 
sammen med familien, venner 
eller om man ønsker å gå helt ale-
ne, om man ønsker spenning, kon-
kurranse eller bare gå en tur i ro og 
fred. Kort sagt passer det de aller 
fleste anledninger enten man har 
bunadssko eller fjellsko, heter det 
på nettsiden ”geocaching i Norge”.

Ulik vanskelighetsgrad
Ettersom det er svært varier-

ende hvor tilgjengelig de ulike cac-
hene er plassert, er det viktig å lese 
beskrivelsen av stedet på forhånd. 
Her er vanskelighetsgraden gradert 
fra 1 til 5, og da får man en grei 
pekepinn hva som kreves for turen. 

- På nivå 1 skal cachen være så 
tilgjengelig at det går an for rul-
lestolbrukere å nå tak i den, mens 
det på nivå 5 kreves spesialutstyr 
som for eksempel stige, båt eller 
klatreutstyr, forteller Janne. 

Selv er hun mest begeistret for 
de plasseringene som gir fine turer 
i skog og mark, interessante ste-
der med spennende historie eller 
utkikkspunkt og severdigheter. 
Hun er ikke fullt så begeistret for 
cacher som er plassert i boligområ-
der og bystrøk.

- Det kan jo se litt rart ut å drive 
å lete etter noe på steder der det er 
mye folk samlet, som for eksempel 
rundt en café, en minibank eller i 
en bygate. Da kan det være greit å 

ha med seg hund eller unger, slik at 
det ser litt mer tilforlatelig ut, smi-
ler Janne. 

Nesten 3000 funn
Det er geocachere selv som plas-

serer ut cacher og registrerer disse, 
dermed dukker det hele tiden opp 
nye steder man kan besøke. Ifølge 
Janne er det lurest å holde på en 
stund før man begynner å plas-
sere ut selv, da blir man kjent med 
både opplegget og terminologi for 
beskrivelse av vanskelighetsgrad 
og plassering. I skrivende stund er 
over 2 millioner cacher registrert i 
den offisielle databasen, og stadig 
dukker nye opp. 

Janne er på god vei mot 3.000 
funn, et tall hun håper å passere i 
løpet av året.

- Det er klart at det ligger en 
viss konkurranse i dette, og så er jo 
bonusen alle de spennende stede-
ne man får besøkt. Jeg har bestan-
dig ei liste liggende med aktuelle 
turmål, og disse er lagt opp etter 

Det skal ikke avsløres gjennom bilder hvor en cache befinner seg, 
men vi kan røpe at dette er en cache som Janne Hinsverk 

har plassert et eller annet sted i Rennebu.
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Geocaching :

Spennende hobby med mange muligheter

hvor jeg kan registrere nye cacher. 
Litt sær må vel denne hobbyen sies 
å være, men du verden så mye artig 
man får oppleve, sier Janne. 

I høstferien for to år siden 
var hun for eksempel i Dublin 
sammen med et søskenbarn, og 
målet for denne turen var å finne 
Europas eldste cach.

- Det er jo selvfølgelig stas å 
få med seg en slik registrering, og 
samtidig er jo Dublin en opplevel-
se i seg selv, fastslår Janne. 

Mange muligheter
Alt det som er beskrevet over 

dreier seg om å finne såkalt tradi-
sjonelle cacher, altså der koordina-
tene står på websiden og det bare 
er å gå ut å lete etter den fysiske 
beholderen med loggen i. For 
mer rutinerte utøvere finnes også 
cacher av typen mystery, multi, 
event, earthcache, wherigo, CITO 
event og enda flere. Beskrivelsen 
av disse finner man på nettsiden, 
og her dreier det seg både om å 
løse ulike oppgaver, lære om ulike 
naturfenomen, samle ledetråder 
for å komme fram til et endelig 
bestemmelsessted, event er rett og 
slett en samling for geocachere, 

mens CITO event går ut på å sam-
le søppel på et angitt sted. 

- Det er så mange aktiviteter 
og opplegg man kan følge gjen-
nom å drive geocaching, så det er 
null problem å fylle all fritid med 
denne hobbyen. Selv om jeg har 
drevet med dette i mange år er det 
fortsatt mye som ikke er prøvd, og 
ikke minst mange cacher det fort-
satt gjenstår å finne, avslutter 

Av Mona Schjølset

Nominert til 
Matkulturpris

Ingrid Espe-
lid Hovigs Mat-
kulturpris er 
en ettertraktet 
utmerkelse i det 
norske matfag-
lige miljø, og Ragnhild Nordbø 
er nominert til årets pris.

Prisen deles ut årlig til en 
person som har utmerket seg 
spesielt innen området mat, 
sunt kosthold og matkultur. I år 
er det fokus på kandidater som 
har bygd bro mellom gammel 
og ny tid, og bidratt til den nor-
ske osterevolusjonen.

Fire kandidater er plukket 
ut av en fagjury, basert på inn-
sendte forslag fra hele Norge. 
Nå er det folket som bestemmer 
hvem som får prisen, og du kan 
stemme på nettstedet Matmerk.
no. Stemmegivningen  lukkes 
15. oktober.

Sammen med Ragnhild 
Nordbø er Gunnar Waagen fra 
det familiedrevne gårdsmeieriet 
Tingvollost, Astrid Aasen fra 
Gangstad Gårdsysteri og Helge 
Gudheim med boka «Kinning, 
bresting og ysting i Valdres sett 
i norsk og internasjonal saman-
heng» nominert.

I begrunnelsen for Ragn-
hilds nominasjon heter det at 
Ragnhild gjekk sitt første seter- og 
ystekurs då ho var 14 år, ho studerte 
næringmiddelfag på Ås, og har i 
mange år jobba med undervisning, 
kursing og rådgjeving innan små-
skala mjølkeforedling. Ragnhild 
Nordbø har skrive Noregs første 
ystelærebok; «Ysting». Boka er ei 
lærebok i handverksysting. Ho er og 
ansatt i Norsk gardsost med ansvar 
for Ystefaglege spørmål, i regi av 
Kompetansenavet Vest.

Søster Turid tilføyer at Ragn-
hild er en ”stille stemme” som 
har jobba for ysting og ost i 15 
år. Med en unik kunnskaps-
overføring fra Pascale Baudon-
nel og utdanning i meieritek-
nologi, har Ragnhild undervist 
i ysting, vært faglig rådgiver, 
utvikla retningslinjer for ysting 
i samarbeid med Mattilsynet og 
svart på krisetelefoner fra yste-
folk. 

I fjor var det eier og driver av 
LianTunet og Lian restaurant i 
Trondheim, Inge Johnsen, som 
fikk prisen.

Av Dagfinn Vold

For å finne cachene kan man laste ned en app 
eller bruke håndholdt GPS.

Nedenfor viser Janne typiske cacher i forskjellige størrelser.

Det synlige beviset på at Janne 
har vært den første til å finne en cache.
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Åpningstider
Mand -torsd 9-18  Fredag 9-21
Lørdag 9-18 Søndag 12-18

lokal mat og lokale produkter
nystekte brød, turbøker, turkart, 

fiskekort, jaktkort, propan

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

www.nerskogenlandhandel.no

Nerskogen

landhandel

Markastuggu

Middagssalg hver dag!
I vår kafé får du også kjøpt kaker, softis og smørbrød.

Vi har også take-away. 

Følg oss på facebook - Markastuggu /Joker Nerskogen

Markastuggu har samme åpningstid som butikken

Stian Knutsen, 
Avd. leder / Fagansvarlig / Eiendomsmegler
T. 958 66 162 / stian.knutsen@em1.no

Selge bolig eller fritidsbolig i Rennebu? 
Jeg har solgt eiendommer i Rennebu og Oppdal i over 10 år, og har til enhver tid full oversikt over eiendomsmarkedet i mitt 
nærområde. Går du med planer om å selge bolig eller fritidsbolig, eller kjenner noen som skal selge, ta gjerne kontakt med 
meg uforpliktende boligprat. Jeg er oppvokst i Rennebu og kjenner området godt, og i tillegg har jeg en stor portefølje med 
aktuelle kjøpere av både bolig og fritidseiendommer.

Bolig- og 

fritidsspesialisten 

i Rennebu

•  Produksjon og salg av «Terrengen»
•  Maskinering- og Sveiseverksted 
•  Service og reparasjon av traktorer,
 redskaper og småmaskiner
•  Dekkmaskin og leveranse av alle
 typer landbruks- og anleggsdekk
•  Olje og smøremidler og 
 Aspen Motorsagbensin
• Godt utvalg av kjeder, 
 sverd, filer og sagkjedolje

Ditt lokale verksted for
landbruks- og småmaskiner

Stamnan, 7392 Rennebu

tlf 72 42 65 60/476 24 600 – www.landbruksverksted.no
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Søstre med ostesuksess
Ragnhild og Turid Nordbø 
har suksess med sin oste-
produksjon på gården 
Jelan på Grindal, og de er 
nominert med tre oster 
til Det Norske Måltid. 
Samtidig har de meldt seg 
på VM i ost.

Søstrene vokste opp på gården 
Jelan, og var med på Jelsetra i Jøl-
dalen fra de var små. Ragnhild har 
utdanning innen osteproduksjon, 
men var mest innstilt på å bare 
holde kurs for andre. Turid var 
bestemt på å ikke starte ysteri, for 
hun visste hvor mye arbeid det var. 
Ragnhild mente det samme, for 
det vil gå utover fritida. Det er mye 
arbeid å drive gård i seg sjøl, om 
en ikke skulle driver ysteri i tillegg. 
Men, nå ble det ikke slik. Grindal 
Ysteri ble startet, og i dag angrer de 
ikke på oppstarten. 

— Det er mye å lære seg, men 
det er spennende. En er mer mot-
takelig for lærdom når en er yngre, 
og vi prøver å spare de artigste 
oppgavene til kvelds, sier Turid. 

De synes det fungerer godt å 
drive ysteri på profesjonell basis, 
og de har ansatt folk i passende 
tempo ut fra oppgaver og øko-
nomi. I dag er de fire personer på 
deltid, og de yster fire dager i uka. 
Turid er daglig leder, og hun inn-
rømmer at det er mer kontorarbeid 
enn hun tenkte. 

Ragnhild driver gården, og 
leverer kumelka til ystinga. Da er 
det viktig å passe godt på melke-
kvaliteten, og det meste av melka 
går til ystinga. 

Turid driver en annen gård på 
Grindal, der hun har geiter. Geit-
melka går også til ystinga. Sam-
boerne til de to er samfunnsenga-
sjerte personer. Ragnhilds samboer 
er leder i Rennebu Bondelag, mens 
Turids samboer er leder i Rennebu 
Småbrukarlag. 

Trønderdominans i Det Norske 
Måltid

For to år siden var Grindal Yste-
ri også med i finalen i Det Norske 

Måltid med ostene Råblå og Myr-
ull. 

— I fjor stod vi over, men i år 
meldte vi på tre oster. Ostene 
Myrull og Råblå kom i finalen for 
Årets oster, og ferskosten Rim kom 
i finalen Årets meieriprodukt – for-
edlet. Det er tre finalister i hver 
klasse, så vi er godt fornøyd med 
nominasjonene, forteller Turid. 

Det er trønderdominans i beg-
ge klassene, så det er tydelig ar det 
arbeides godt med lokalmat i Trøn-
delag. 

— OI! Trøndersk Mat og Drikke 
AS var meget glad for trønderdo-
minansen, og det var artig at også 
Gangstad Gårdsysteri ble nomi-
nert med to produkter. Det var de 
som var med på å starte det hele, 
og som har vært en inspirasjon for 
den andre, sier Ragnhild.

Tre forskjellige ostetyper
Ostene Råblå, Myrull og Rim 

er oster til forskjellige formål. 
Råblå kan spises som snacks 

eller på brød. Den kan også bru-
kes i mat som pizza, salat og sau-
ser som pastasaus, da den er godt 
egnet på grunn av aromaen. Råblå 
bør ut av kjøleskapet i god tid før 
servering, da den gir fyldigere smak 
når den er temperert. — Denne 
osten har en smak som appellerer 
spesielt til voksne. Mange blåmug-

goster har en litt bitter smak, men 
Råblå har ikke det, forteller Turid. 
Osten Råblå har en modningstid 
på 7-8 måneder.

Myrull er en ost som Turid 
liker godt på brødskiva. Den kan 
også stekes hel i panna. Ellers er 
den god med honning på brød 
med godt smør. Denne osten har 
en modningstid på ca 20 dager, og 
den som ble påmeldt Det Norske 
Måltid var laget på setra i Jøldalen 
i sommer.

Rim er en ost som selges mest 
til restaurantet. Restauranten Cre-
do i Trondheim er glad i denne 
osten, men restauranten Sellanrå 
bruker  også mye ost. Rim passer 
godt til spekemat, men også på 
brødskive med tomat og pepper. 
Saus med Rim, hvitløk og mynte er 
nydelig til ovnsbakte grønnsaker. 
Rim kan også brukes som rømme, 
og pannekaker med Rim og blåbær 
er også en god kombinasjon.

Ligger i hardtrening
Bedømminga i Det Norske 

Måltid foregår i november, og søs-
trene må plukke ut og smake seg 
frem til de beste ostene for å sende 
til finalen. Ragnhild og Turid er 
ganske enig i hva som er best – de 
har ”kalibrert” smaken på samme 
måte. I Det Norske Måltid er det 
ikke bare ostene som blir vur-

– Det er inspirerende å smake seg 
gjennom det brede utvalget av 
ost, meieriprodukter og kjøtt fra 
hele landet. Kvaliteten er veldig 
høy og det er spennende å se den 
utviklingen som har vært, og sta-
dig pågår i Norge. Når smak er 
vurdert blir identitet, emballasje, 
lokal forankring og historiefor-
telling tatt med i vurderingen. 
Kvaliteten er skyhøy, sier Jørn 
Lie som er dommer og Manager 
De Norske Kokkelandslagene.

dert, men også etikettene og hele 
opplegget rundt ostene er med i 
bedømminga.

— Vi må ligge i hardtrening for 
å få de beste ostene, for ysting er et 
håndverk der ostene ikke blir like 
hver gang. Produksjonen vår er nå 
blitt veldig jevn, og det er viktig at 
det er de samme som yster hver 
gang. Men, lagringa er også viktig, 
forteller søstrene.

VM i ost
Samtidig som finalen i Det 

Norske Måltid går av stabelen i 
Bergen i november, arrangeres 
også VM i ost. Da Rennebunytt 
var innom søstrene i Jelan var de 
opptatt av å studere klassene i 
oste-VM for å se i hvilke klasser de 
skulle melde på hvilke oster. Hva 
de bestemte seg for og hvordan det 
vil gå, får vi komme tilbake til.

Tekst: Dagfinn Vold
Foto: Dagfinn Vold 

og Form til fjells

Ragnhild og Turid Nordbø koser seg 
med te og egenprodusert ost.
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man-ons 10-16  –  tors-fre 10-17 – lør 10-15

Velkommen innom oss!

Ring hytta varm og nyt hyttelivet 
fra første stund samtidig som du 
sparer strøm.
En moderne ring hytta varm løsning er klargjort for 4G nettet 
og de nye AMS målerne som er montert

En moderne ring hytta varm løsning har App styring og 
mange flere muligheter for detaljert styring.

Ta kontakt med Bjørn på telefon 468 61 023 for en prat om 
din hytte.

Har du et gammelt ring hytta varm system? Ta kontakt 
med oss, vi har oppgraderingskampanjer på gamle løsninger.

I samarbeid med
Kraftlaget Rise Elektro AS, Postmyrveien 21, 7391 Rennebu

post@kre.no, www.kre.no, telefon 72 42 80 10

Termostat for
varmekabler

Detektor for
innbrudd

Plug-In modul for
Glamox ovner

Plug-In modul for
Nobø og Dimplex ovner

Detektor for
brann

GSM ECO Comfort
-en moderne sentralenhet

Lokalmat, ferskt og håndlaget

Høstløk ÷30%
Nytt i smykker og skjerf

Nytt fra BlackDesign 

Berkåk - tlf 72 42 74 45
man-fre 10-17  –  lør 10-14

Erica 5 stk
kr 98,-

kafé og bakeriutsalg på Torget, tlf 72 42 71 23

                  bakerikafeen        soknedalbakeri  

www.soknedalbakeri.no
Ståle Rønning 951 61 944 Bjørn Inge Haugset 480 49 872

Nybygg og rehabilitering 
av hytter og hus

Membran legging av tak etc – Laft-

ingFølg oss på facebook
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En billig forsikring 
Mange bruker hytta si hyppig, men glemmer at brannsikkerheten er minst like viktig 
på hytta som hjemme. 

Feierne i Trøndelag brann- og 
redningstjeneste er godt i gang 
med feiing av hytter i Rennebu. 
Dette skjer fordi kommunene nå 
plikter å gjennomføre feiing og 
tilsyn på fyringsanlegg i alle fritids-
boliger. Distriktsleder Roger Løhre 
understreker viktigheten av god 
brannsikkerhet på hytta, og mener 
feiing er en billig forsikring.

- Mange av hyttene ligger langt 
fra allfarvei. Utrykningstiden for 
våre mannskaper kan da bli lang, 
derfor er det viktig at man er ekstra 
påpasselig på hytta. 

Ekstramannskap i ferien
Oppdal og Rennebu har svært 

mange hytter, men feierne satser 
på å være ferdig med førstegangs-
feiing i løpet av 2019. Hyttefeiin-
gen ble varslet med brev i fjor, og 
eierne får beskjed på SMS 2-3 uker 
i forkant av feiingen. For å gjøre 
det enklere for hytteeierne, setter 
feieravdelingen inn ekstra mann-
skaper i høstferien, slik at de får 
unna mange tilsyn når mange alli-
kevel er på hytta. Til vinteren kom-
mer feierne til å bruke snøscooter 
for å komme seg til de hyttene som 
ligger langt fra vei. 

- Ved feierbesøk er det viktig at 
eieren selv er til stede på hytta, det-
te fordi vi må komme oss inn for 
å gjennomføre tilsynet, sier Løhre. 

Han jobber for tiden med fei-

ing av hytter i Oppdalsområdet. 
Han sier at flere må ha hatt kjem-
peflaks som ikke har opplevd pipe-
brann.

 - Vi har sett veldig varierende 
kvalitet på ildstedene. Særlig i eldre 
hytter har det vært en del brann-
farlige løsninger, da har vi rett og 
slett måtte innføre fyringsforbud. 
Det har vært tilfeller hvor vanlige 
ventilasjonsrør har blitt brukt som 
skorstein. Kommer det litt beksot i 
røret, kan det gå riktig galt. 

Lovpålagt krav
Distriktsleder Dan Robert For-

smark jobber i høst med hyttefei-
ing i Rennebu. Hans feierlag job-
ber seg nå ned mot Meldalsgrensa. 
Forsmark sier at de fleste blir vel-
dig glad for at det nå er et krav om 
feiertilsyn også på hytta.

- Det er mange som tror at det 
er vi i feieravdelingen som har tatt 
initiativ til dette, men feiing av fri-
tidsbolig er et lovpålagt krav. Det 
at brannsikkerheten også blir ivare-
tatt på hytta, er et tiltak vi er svært 
positive til. 

Hyttefeiingen vil etter et par 
besøk bli behovsprøvd, det vil si at 
dersom du enten bruker hytta lite 
eller er flink til å fyre riktig, trenger 
ikke feieren komme like ofte. Det 
jobbes også mot en løsning hvor 
gebyrstørrelsen er satt ut i fra feie-
behovet. 

Sjekk røykvarsleren oftere på 
hytta

Spekteret av hytter er stort, alt 
fra små koier til store hytter som 
ligner bolighus. Forsmark fortel-
ler at felles for mange av dem er 
mangelen på røykvarsling og slok-
kemidler. 

- Står hytta tom og kald flere 
uker vinterstid, tappes batteriene i 
røykvarslerne hurtig. Derfor er det 
viktig å sjekke disse ofte.

Han anbefaler pulverapparat 
til hytter som ikke er oppvarmet, 
fordi skumslokkere kan speke ved 
minusgrader. 

- Fyr med tørr ved, sørg for god 
ventilasjon, og ikke bruk ildstedet 
til klestørk. Ha heller en røykvars-
ler for mye enn en for lite, avslut-
ter Forsmark. 

Før feieren kommer:
- steng trekk og spjeld
- sett opp forsvarlig festet 
 husstige
- taket må ha taktrinn eller 
 takstige

For mer informasjon om hytte-
feiing, se www.tbrt.no.

Tekst/foto: Mari Vold, 
kommunikasjonskonsulent 

i Trøndelag brann- og 
redningstjeneste

Fra matsvinn til måltid:

Too Good 
To Go
Hvert år kastes det 
355000 tonn med god 
mat i Norge, noe som 
hverken er bra for miljø-
et, økonomien eller 
samvittigheten. 

Randi på Bakerikaféen 
reduserer matsvinn med appen 

Too Good To Go.

Via appen ”Too Good To 
Go” kan spisesteder, butikker, 
kiosker og hoteller på en enkel 
måte tilby brukerne dagens 
overskuddsmat, som da kan 
hentes i tilrettelagte porsjoner 
og tas med hjem.

Nå har også Bakerikaféen 
på Berkåk kommet i gang med 
dette konseptet, og daglig leder 
Randi Hage håper kundene vil 
benytte seg av tilbudet. 

- Det er jo ikke artig å kaste 
mat, og med dette klarer vi for-
håpentligvis å redusere matsvin-
net enda mer, sier Randi.  

Vinn-vinn situasjon
Opplegget er allerede kom-

met i gang hos Soknedal Bakeri 
sine avdelinger på Støren og 
Melhus, og her er erfaringene 
gode. 

- Det første folk må gjøre er 
å laste ned appen, og på Berkåk 
blir det slik at den bestilte posen 
med varer kan hentes et kvarter 
etter stengetid. Den koster 49 kr, 
og vil inneholde dagferske varer 
som ikke kan selges neste dag. 
Også for de ansatte er det trive-
ligere å selge varene til redusert 
pris enn å kaste dem, så dette er 
en vinn-vinn situasjon for alle, 
sier Randi. 

Av Mona Schjølset

Feierne i Trøndelag brann- og redningstjeneste er godt i gang med feiing av hytter i Rennebu.
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Rennebu kirke ferdig 
rehabilitert og modernisert
Rennebu kirke har gjennomgått en grundig oppgrade-
ring, og resultatet er blitt meget bra.

Alf Gunnes, Herborg Skorpe Skjolden, Bjørn Rogstad, Jon Olav Voll, Kjell 
Gunnes, Tora Husan og Ingrid Meslo var alle fornøyd med seg selv etter det 

vellykkede arbeidet ved Rennebu kirke er sluttført.

Nylig markerte Rennebu menighetsråd med inviterte gjester at 
arbeidet ved Rennebu kirke var ferdig. Arbeidet startet med en rapport 
i 2010, som var grunnlag for søknad om rehabilitering. Utgangspunk-
tet var store lekkasjer på taket, men rapporten avslørte også andre ting 
som var nødvendig å gjøre. 

I 2015 ble det bevilget 6 millioner kroner fra Rennebu kommune, 
og kirkelig fellesråd i Rennebu oppnevnte en byggekomite med Tora 
Husan, Jon Olav Voll og Kjell Gunnes som leder. Arbeidet kom i gang 
i 2016, og målet var å bli ferdig med alt arbeid før jubileumsåret 2019. 

Bjørn Rogstad, daværende leder i kirkelig fellesråd, synes at resul-
tatet av arbeidet ble meget bra, og at de har fått en kirke de kan være 
stolt av. 

— Det er fellesrådet som er ansvarlig for arbeidet, men det er vi 
som har fått produktet. Det har blitt meget bra, sa Alf Gunnes som er 
leder i menighetsrådet. 

Oppgradert til dagens krav
Rapporten som var utarbeidet av NIKU, sa at grunnkonstruksjo-

nen i kirka er godt bevart. Den største oppgaven var taket, og her ble 
det gjort grundig arbeid av Kulturminnecompagniet, som hadde hele 
oppdraget med rehabiliteringa. I tillegg ble det utbedret en del råteska-
der, kirka ble malt utvendig, sakristiene ble grundig oppgradert etter 
dagens standard, det ble montert automatisk klokkeringing, varme, 
lyd og lyssetting ble modernisert og det ble montert et automatisk 
slukkeanlegg som brannsikring.

Utvidet kirkegård
Kirkegården ble også utvidet ned mot Orkla, og her ble det mon-

tert nye porter, nytt gjerde og hele kirkegården fikk ny belysning. Den 
nye delen av kirkegården fikk også en minnelund – et område der det 
er satt opp felles minnesmerke for flere gravlagte. 

God økonomisk styring
Kjell Gunnes angrer ikke på at han tok på seg oppdraget som leder 

i byggekomiteen, og han synes arbeidet har vært både interessant og 
utfordrende. Kjell roste Jon Olav Voll, kirketjener og kirkegårdsarbei-
der, for oversikten han hadde over det som var nødvendig å gjøre og 
moderniseringer som var ønskelig å få utført. Dette har ført til at kirka 
er blitt praktisk til flere formål.

Det ble bevilget 6 millioner kroner til prosjektet, og etter at de fles-
te oppgaver er utført ser det ut til at samlet kostnad vil bli rundt 4,6 
millioner kroner. 

Av Dagfinn Vold

Praktbok om Rennebu kirke:

Tusen år som kirkested og møteplass
Rennebu kirke blir 350 år i 2019, og jubileet skal markeres 
på mange vis gjennom året. I den forbindelse ønsket 
Rennebu menighetsråd at det skulle skrives en jubile-
umsbok, og en komite bestående av Bjørn Rogstad, Berit 
Lånke, Ingrid Meslo, Dagfinn Vold, Oddbjørn Gorsetbakk 
og Øystein Voll ble oppnevnt. 

Etter et par år med forberedel-
ser og jobbing kan komiteen nå 
lansere det ferdige produktet, og 
leder Bjørn Rogstad er svært godt 
fornøyd med resultatet.

- Jeg synes det har blitt en riktig 
trivelig og innholdsrik bok, og jeg 
tror mange vil ha både interesse og 
glede av å lese denne, sier Rogstad. 

Tusenårsperspektiv
I forordet til boka forteller 

jubileumskomiteen at de har valgt 
å sette kirkestedet i et tusenårs-
perspektiv, og ser Rennebu kirke 
i sammenheng med strømninger 
både her i Trøndelag, Norge og 
resten av Europa. 

- Det var mye ferdsel i dalføret, 
så også her ble man påvirket av 
det som foregikk andre steder, sier  
Rogstad.

Ifølge Rogstad består også boka 
av et meget omfattende billedma-
teriale. Både gamle og nye bilder, 
også av andre objekter enn det som 
tilhører selve kirka. 

- Dette gjør at vi har fått til en 
bredere og litt annerledes jubile-
umsbok som vi håper leserne fin-
ner levende og leseverdig, heter det 
i forordet til boka. 

”Godfotprinsippet”
Da bokkomiteen møttes, ble de 

først enige om en ramme som skul-
le dekke aktuelle områder i forhold 
til innhold i boka. Deretter ble 
oppgaver i størst mulig grad for-
delt etter ”godfotprinsippet”, slik at 
alle fikk skrive om stoff og emner 
de var interessert i. Ifølge Rogstad 
utfylte komiteen hverandre veldig 

godt, noe som har gjort arbeidet 
både spennende og interessant.

- Til sammen har komiteen 
kunnskap og kompetanse både om 
kunsthistorie, menighetslivet i Ren-
nebu, pilegrimsprosjekt, teologi, 
kristendommens innføring i Norge 
og Rennebu, lokalhistorie og mye 
annet. Dessuten har vi gjennom 
redaktør Dagfinn Vold hatt tilgang 
til, og kunnskap om, et rikt histo-
risk billedarkiv, noe som har vært 
et stort pluss for både innledende 
arbeid og det ferdige resultat, sier 
Rogstad. 

Årets julegave?
For bokkomiteen var det også 

et poeng at boka skulle ferdigstilles 
i god tid før jubileumsåret starter. 
Tanken bak var at folk skulle få 
mulighet til å lese boka på forhånd, 
og forhåpentligvis bidrar dette til 
større interesse rundt både kirka, 
lokalhistorien og de arrangement 
som er planlagt gjennom jubile-
umsåret.

- Vi regner jo med at dette blir 
en populær julegave både til inter-
esserte her i bygda, og ikke minst 
utflytta rennbygger, sier Rogstad, 
som samtidig benytter anledningen 
til å takke Rennebu menighetsråd 
for oppdraget.

- Det har vært spennende, og 
alle vi i komiteen har opplevd gle-
de og entusiasme gjennom dette 
arbeidet. Vi håper leserne vil opp-
leve det samme, avslutter Bjørn 
Rogstad på vegne av jubileumsbok-
komiteen. 

Tekst: Mona Schjølset
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Praktbok om Rennebu kirke:

Tusen år som kirkested og møteplass
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Kirkerommet
Kirkens Y-form synes å være ideell for en etter-reformatorisk kirke siden prekestolen 

får en svært sentral plass på søndre vegg. Etter reformasjonen ble nemlig Guds ord 
som det står i Bibelen og utlagt i prestens preken det viktigste elementet i guds-
tjenesten. En preken skulle ikke vare mer enn én time, men det ble likevel behov for 

benker til menigheten, og dette medførte behov for større kirker enn i katolsk tid, da 

sakramentene var hovedsaken, menigheten sto i kirkerommet, og det var også mulig 

å komme og gå i løpet av messen.
I kirkerommet i vår kirke ble det mulig både å sitte, høre på prestens preken, og de 
fleste kunne samtidig se altertavla fra plassen sin i et av skipene. Dette siste er en 
utfordring for de som sitter i korsarmene i en tradisjonell korskirke, en kirketype som 

ble vanlig etter reformasjonen, blant annet for å gi plass til flere mennesker.Hva den besøkende i kirka først legger merke til er individuelt. Men la oss se på 
fargene som møter oss. Hele kirken er preget av de lune tømmerveggene som med 
sin gyldne brunfarge gir hele rommet en varm glød. Benkene er umalte og holdt i 
samme tone, mens dørene inn til hver benk er malt i farger hentet fra altertavla og 
prekestolen. Benkene og bemalingen er fra restaureringa av kirka som var ferdigstilt 

i 1952, og arbeidet ble utført av lokale kunstnere og håndverkere. Fargepaletten er 
preget av dempede farger i blått og rødt, noe som var vanlige farger da altertavlen og 

prekestolen ble skåret og malt. De er begge datert til 1672, og da var vi kommet godt 

i gang med barokken i Norge, og derfor er Rennebu kirke og de andre Y-kirkene 
representanter for norsk barokkarkitektur. 

Hvorfor er det viktig å plassere kunst og arkitektur i en stilepoke? Det er jo uansett 
ikke sånn at arkitektene og kunstnerne på 1600-tallet tenkte at ”dette er barokken”. 
Benevnelsen kom ikke før tidlig 1800-tall, og da egentlig ment nedsettende om en 
periode som datidens kunsthistorikere og andre forståsegpåere syntes var uferdig, 
svulstig, grov og vulgær, sammenlignet med renessansen i hundreåret før. Inndeling i 

Kirkerommet sett fra kjellen mot nord - også kalt «kvinnfolkkjellen».Gulvmattene viser tydelig kirkas Y-form.
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stilepoker skjer alltid på etterskudd, siden det er vanskelig å være midt i samtiden og 

se når det skjer en stilendring.  
En inndeling i epoker gjør det lettere å ha oversikt over hva som er skjedd i historien, 

og selv om det er store forskjeller fra italiensk barokk til norsk barokk er det likevel 
mulig å se likhetstrekk som rettferdiggjør en felles betegnelse. Det handler i alle 
kunstepoker om trekk som er sammenfallende uten at det er kopi-likhet fra sted til 
sted og fra år til år. Det vil alltid være en utvikling og lokale variasjoner.  

Kirkerommet sett fra 
nordskipet.

Kirkerommet sett fra sørskipet der hoved-
inngangen er.

118

Kirkestedet i endring

Hårstadgrenda og 
Vollagrenda i 1894.

Bildet viser teigblanding i Vollagrenda (til høyre for bekken Hurunda)  før utskiftinga i 1895, mens Hårstadgrenda allerede har gjennomgått utskifting.De fleste gårdene i Volla-grenda var samlet, mens jordteigene var fordelt utover.Ned til kirka gikk det kun en dårlig vei, og kirkegården begrenset seg til platået rundt kirka.

Hårstadgrenda og 
Vollagrenda ca 1932.

Utskiftinga i Vollagrenda er gjennomført, og 
eiendomsgrensene følger strengere linjer oppover bakkene. Bak kirka er Hårstad misjonshus (misjonshuset på Voll) bygd, og det er kommet gangbru over Orkla. Kirkegården er også utvidet til nedre del.

119

Hårstadgrenda og 
Vollagrenda ca 1953.

Flere nye bolighus er blitt bygd i Vollagrenda, og kirka har gjennomgått en omfattende restaurering. Vinduene er skiftet, og fargen på kirka er ført tilbake til rødt. Ellers er det bygd to mindre bygg for lagring  i tilknytning til kirka.

Hårstadgrenda og 
Vollagrenda ca 1935.

Gangbrua over Orkla ble tatt av flom i 1934, og kirkegårdsarbeider Hoff var den siste som gikk over brua før den reiste.
Ny bru ble bygd etter modell utarbeidet av Sivert Gunnes (1863-1931), som bygde åtte bruer både her i Rennebu og andre steder, blant annet Kvikne.

Det var sønnen Jacob (1902-1988) som bygde brua ved Rennebu kirke, og han bygde også tilsvarende bruer ved Skjepphaugen i Rennebu og ved Jerpstad i Meldal.
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Rennbygg på KuToppen
I disse dager er det premi-
ere på filmen KuToppen - 
en animasjonsfilm for barn. 
Rennbyggen Ola Haldor 
Solvik Voll har hatt en 
sentral rolle i produksjonen 
av filmen.

 
KuToppen er en morsom og 

spennende norsk animasjons-
film for barn med mange gøyale 
karakterer, kjent fra KuToppen-
universet i Dyreparken. Bak pro-
duksjonen står Skandinavias stør-
ste permanente animasjonsstudio, 
Qvisten Animation AS, der Ola 
Haldor arbeider. Qvisten har tidli-
gere skapt filmer fra universer som 
Dyrene i Hakkebakkeskogen, Solan 
og Ludvig i Flåklypa, Knutsen & 
Ludvigsen, Knerten og Pelle Politi-
bil med flere.

Da Rennebunytt snakket med 
Ola Haldor var han hjemme på 
pappaperm  med 10 måneder gam-
le Milo Olivier. – Det er trivelig, og 
tida går både sakte og fort. Det er 
en rasende utvikling når en er 10 
måneder, og nå er det like før han 
går, forteller Ola Haldor. Sammen 
med kona Kamilla Elise bor de nå i 
Bærum – som er passe avstand både 
fra jobb og det en trenger ellers. 

Vokst opp med video
Ola Haldor er vokst opp med 

video, og han har alltid vært inter-
essert i slikt arbeid. 

— Det starta med at pappa 
begynte med video, og jeg ville 
gjerne være med på å lære. På 
90-tallet ble jeg derfor fast bestemt 
på at dette skulle jeg arbeide med, 
forteller han. 

Da filmen Toy Story kom, gjor-
de det stort inntrykk, og det førte til 
at Ola Haldor deltok i UKM med 
animasjoner. Nå har han holdt på i 
20 år, og det har vært en lang marsj 
med læring før han har kommet dit 
han er nå. 

— Jeg har jobbet blant annet 
med TV-produksjoner og reklame-
filmer, og lært mye om teamarbeid 
for å oppnå gode resultater. Jeg har 
vært med pappa på flerkamera-
produksjoner og russerevyer, og det 
har også vært viktig for å lære sam-
arbeid. Det har vært gode erfaringer 
å ta med seg videre. Slik er det også 
med 3D-arbeid som vi gjør i Qvis-
ten. Noen arbeider med modeller 
og andre med tekstur, forteller Ola 
Haldor.

Tok opp igjen 3D
Da Ola Haldor flyttet sørover 

jobbet han med fargekorrigering og 
etterarbeid for TV-program.

Det skjedde en endring i bran-
sjen, og han måtte derfor finne 
andre ting. Da tok han igjen opp 
hobbyen med 3D-modellering, og 
gikk et år på skole. 

— Jeg fikk kvittet meg med uva-
ner som selvlært. Etter skolen fikk 
jeg praksisplass på Qvisten, der 
jeg jobber i dag. Der fikk jeg erfa-
ring med å jobbe i et stort maski-
neri, og sommeren 2016 fikk jeg 
etter hvert fast jobb. Da jobbet jeg 
med modeller til Knerten og Elias. 
Da Elias var ferdig, var det rett på 
arbeid med KuToppen, forteller 
han.

Tekstur og lys
— Jeg har arbeidet med litt 

forskjellige ting med KuToppen. 
Arbeidet har foregått nært med Art 
Director, som designet hvordan 
ting skal se ut. Da har jobben min 
blant annet vært å få treverket på 
husene til å se ut som treverk – det 
vi kaller tekstur, forteller han.

Når han har arbeidet med tek-
stur, har han lagt inn små ting som 
har gjenkjenning - for eksempel lys 
på veggen med navnet til sønnen 
Milo Olivier og andre i slekten. 
Personlige utlegg.

En sted i starten av filmen skal 
det være litt røft bymiljø, og der 
tegnet Kamilla ei ku og ei geit som 

ble lagt inn på en vegg. I praksis har 
han på den måten fått med hele 
familien i filmen.

Det andre oppgaven har vært 
lyssetting for å få riktig stemning – 
som kveld, morgen og skummelt, 
og legge inn lys, skygger og reflek-
sjoner. Det er en i teamet, lyssetter-
sjef, som har gitt input på hvordan 
det ønskes, og han satte opp forslag 
på noen klipp. Ola Haldor må gjø-
re resten av jobben for hele filmen. 

— Det har vært mye arbeid, og 
jeg har lagt hånd på nesten hele 
filmen. Jeg startet på lyssetting fra 
januar og holdt på til juli. Det som 
tar lengst tid er å teste opp mot det 
lyssettersjefen har satt opp. 

Pc´n som verktøy
Selv om det er mye teknisk 

arbeid som kan virke kjedelig, er 
det både interessant, morsomt og 
lærerikt, og han koser seg på arbeid. 
Pc´n blir verktøyet på samme måte 
som hammer og spiker for en snek-
ker. 

Hele Qvisten har rundt 60 

ansatte, og rundt 50 personer 
har vært innom produksjonen av 
KuToppen – noen i stor grad, og 
andre i mindre grad.

Kaptein Sabeltann er neste
Det har vært mye dukkefilm for 

Qvisten frem til nå, men i det siste 
er det blitt mest 3D-animasjon. 
Rett før Ola Haldors pappaperm 
ble det oppstart med filmen Kap-
tein Sabeltann, som i 2019 har 30 
års-jubileum. Manuset for filmen 
tar utgangspunkt i radioteateret 
Magatan og den magiske diaman-
ten. Det startes med å lese inn 
replikkene som et radioteater som 
deretter redigeres til en historie. 
Etter det  begynner 3D-animasjon 
som tilpasses replikkene. Filmen 
skal bli kinofilm neste høst, og Ola 
Haldor ser for seg en travel tid når 
ha blir ferdig med pappapermen i 
midten av november. Da blir det 
full fart med lyssetting frem til juli.

Tekst: Dagfinn Vold 
Foto: Qvisten Animasjon AS

Ola Haldor Solvik Voll 
i arbeid med filmen KuToppen.
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E6-utbyggingen:

Kostnadskutt kan føre til 
tidligere byggestart
De siste signalene fra 
Nye Veier kan tyde på at 
E6-utbyggingen mellom 
Ulsberg og Vindåsliene kan 
bli flyttet lenger opp på 
prioriteringslista, og bygge-
start kan bli allerede i løpet 
av 2019. 

- Dette skyldes i første rekke at 
det er gjort en god jobb i forhold 
til kostnadsreduksjoner, og dermed 
får denne strekningen en større 
samfunnsøkonomisk nytte, sier 
ordfører Ola Øie. 

Sparer en milliard
Gjeldende plan for E6-utbyg-

gingen gjennom Berkåk, som inne-
holder både tunnel, bru og to kryss 
i sentrum, har vært en av de punk-
tene Nye Veier har valgt å se på, 
og en annen løsning her vil kunne 
føre til en kostnadsreduksjon på 
opp mot en milliard. 

- Dette betyr at strekningen Uls-
berg - Vindåsliene får en bedre sam-
funnsnytte enn E6-utbyggingen 
videre nordover fra Korporalsbrua 
til Kvål, og det blir et argument for 
å prioritere førstnevnte strekning 
for tidligere utbygging, heter det på 
Nye Veier sin hjemmeside.

Arbeidsmøte mellom Nye Veier, 
Trøndelag fylkeskommune og 
Rennebu kommune landet på 
fire alternative løsninger for 
tilknytning av Fv 700 mot E6. 
 
Løsning 1: 
Alternativ 1 velges. Dvs. med rund-
kjøring 1 og 3.
Løsning 2: 
Alternativ 3 velges. Dvs. med rund-
kjøring 3
Løsning 3: 
Alternativ 3 velges. Dvs. med rund-
kjøring 2 og 3 hvor alternativ 1 da 
blir en kommunal vei koplet til 
dagens E6 med et kryss hvor rund-
kjøring 1 er skissert.
Løsning 4: 
Både løsning 1 og 2 reguleres slik 
at avgjørelsen tas i fm regulerings-
saken.

Utbyggingssjef Lars Bjørgård 
fremhever også kommunene Ren-
nebu og Midtre Gauldal sitt gode 
samarbeid med Nye Veier, og spesi-
elt Rennebu får skryt for å være en 
konstruktiv samarbeidspartner.

- Her er det jo nå foreslått en 
helt annen E6-trasé enn opprin-
nelig planlagt, og de kommunale 
myndigheter har forholdt seg til 
planendringene på imponerende 
vis, uttaler Bjørgård. 

Fv 700 gjennom sentrum
Den 18. oktober skal kommu-

nestyret diskutere ulike alternativ 
for å koble Fv 700 sammen med 
E6, og ifølge ordføreren håper man 
da å lande på en anbefaling Nye 
Veier kan ta med inn i det videre 
planarbeidet. 

- Målet er å få politisk sluttbe-
handling på ny reguleringsplan i 
løpet av første halvår 2019, og da 

forhåpentligvis få byggestart så 
raskt som mulig etter dette, sier 
ordfører Ola Øie. 

Tekst:  Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Lars Bjørgård i Nye Veier informerer 
om de forskjellige alternativene for 
tilknytning til den nye E6 under et 

arbeidsmøte med Rennebu kommune 
i forrige uke.
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Fredag 19. oktober 
Humorkveld   Sandbrekka «Forandring fryder» Dørene åpner kl. 19.00
Boklansering   Rennebu kirke kl.19.00. 
 Lansering av boka ”1000 år som kirkested og møteplass”

Lørdag 20. oktober 
RennebuSpæll  Rennebuhallen Berkåk Tema: #rytme. kl. 12.-17.30

Lørdag 20. oktober 
Pop Up restaurant  Frivilligsentralen til inntekt for årets TV aksjon, 
 Mindre alene sammen. Bordsettinger kl.18.00 og kl. 20.00. 
 Påmelding til tlf 917 31 174 eller post@rennebu.frivilligsentral.no
Søndag 21. oktober 
Årets TV aksjon  «Mindre alene sammen»

Mandag 22. oktober 
Ungdomstreff i Kultursalen Ungdomsklubbene i Oppdal og Rennebu, 
 Ungdomsrådet  og kulturskolen

Tirsdag 23. oktober 
Kulturkafe  Bakerikafeen/Frivillighuset med Kulturskolen kl. 17-18
Lommelykttur  Oppmøte Kraftlaget kl 18.00. Ta med sitteunderlag, mat og drikke. 
 Alle barn må ha med en voksen

Onsdag 24. oktober 
Minikonsert  Omsorgsboligen på Berkåk med Rennebu songkor kl. 19.00

Torsdag 25. oktober 
Formiddagstreff  Staure kl. 11.00
Årets musikal med 10. klasse Premiere på Hairspray i Rennebuhallen kl. 19.30

Fredag 26. oktober  
Årets musikal med 10. klasse Hairspray i Rennebuhallen kl. 11.00 og kl. 19.30 

Søndag 28. oktober  
Konsert i Innset kirke   Thomas Brøndbo kl. 19.30 Billettsalg ved inngang

Minner også om
Torsdag 18. oktober – Babysang Frivillighuset kl. 12.00 og  André Bjerke 100 år, på Biblioteket kl. 19.00.  
                                                      Se kunngjøring. 
Tirsdag 30. oktober – Seniordans, oppvisning i Omsorgsboligen Berkåk kl. 15.30 Salg av kaffe og kaker
Søndag 4. november – Kulturkveld Innset kirke kl. 19.00 med «Fire of rain»
Lørdag 10. november – Konsert i Kultursalen, Berkåk med RØST

i Rennebu 19. -28. oktober
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Kulturvukku 2018
Årets Kulturvukku er like 
rundt hjørnet, og store og 
små kulturbegivenheter 
kommer som perler på en 
snor. 

- Det er et flott program som er 
sydd sammen, og jeg tror absolutt 
det vil være noe for enhver smak, 
fastslår Maj-Britt Svorkdal Hess på 
Frivilligsentralen, som har ansvaret 
for koordinering av kulturarrange-
mentene. 

Humorkveld og lansering av 
kirkebok

Kulturvukku innledes med 
brask og bram fredag 19. oktober. 
Da inviteres det til humorkveld på 
Sandbrekka  og lansering av kirke-
bok i Rennebu kirke, og Maj-Britt 
håper på mye publikum begge ste-
der. På Sandbrekka er det UL Fram-
tidsvon som inviterer til humor-
showet ”Forandring fryder”, med 
duoen Odd Ivar Berg og Knut Ole 
Laksøyen, mens det er Rennebu 
Menighetsråd som inviterer til pre-
sentasjon av boka ”Tusen år som 
kirkested og møteplass – Rennebu 
kirke 350 år” i Rennebu kirke.

Rennebuspæll
Lørdag er det skolekorpsenes 

dag i Rennebuhallen. Ni korps er 
påmeldt årets utgave av Rennebu-
spæll, og temaet #rytme! borger for 
en fengende musikalsk opplevelse 
også denne gangen. Den kreative 
korpskonkurransen arrangeres i år 
for 24. gang, og som vanlig legges 
det vekt på både underholdnings-
verdi, musikalsk kvalitet, aspiran-
tenes medvirkning i innslaget og 
hvordan korpsene treffer tema. 

Pop-up restaurant og TV-aksjon
Lørdag åpnes det også en pop-

up restaurant på Frivilligsentralen, 

der inntektene skal gå til årets TV-
aksjon. Det er Rema og Frivilligsen-
tralen som samarbeider om oppleg-
get, der det skal brukes varer som 
er utgått på dato for å tilberede et 
velsmakende måltid. Det blir to 
bordsettinger, en kl. 18.00 og en 
kl. 20.00. Folk må bestille bord på 
forhånd, slik at arrangørene har en 
viss oversikt over hvor mye mat de 
skal tilberede. 

- Vi må selvfølgelig presisere 
at det ikke skal brukes mat som er 
for gammel, så folk trenger over-
hodet ikke være redde for å bli dår-
lige. Imidlertid er det jo et generelt 
problem i dagens samfunn at det 
kastes alt for mye god mat, og vi 
ønsker å vise at det fint går an å 
lage god mat selv om den er gått ut 

på dato, sier Maj-Britt.
Søndag 21. oktober arrange-

res årets TV-aksjon Mindre alene 
sammen, der pengene går til Kirkens 
Bymisjon. Målet er å bidra til et 
varmere og mer inkluderende sam-
funn, gjennom utbygging av for 
eksempel akuttovernatting, sani-
tæranlegg, arbeidsplasser og møte-
plasser for folk som av ulike grun-
ner faller utenfor i samfunnet.

Ungdomstreff, kulturkafé, 
minikonsert og musikal

Mandag er det ungdomme-
nes kveld i Kultursalen. Da invi-
terer elevrådet og kulturskolen til 
ungdomstreff, i samarbeid med 
ungdomsklubbene i Rennebu og 
Oppdal. Tirsdag inviteres det til 

Rennebu skolekorps og Kvikne Skolemusikk 
samarbeidet under fjorårets RennebuSpæll, og gjør det også i år.

heltre  –  millimetertilpasning

Rennebu Snekkeri
kjøkken – bad – garderobe – soverom – spisestue - trapper

Voll, 7393 Rennebu 
tlf 72 42 67 30 

post@rennebusnekkeri.no
www.rennebusnekkeri.no
studio i Kjøpmannsgata 6 

i Trondheim

Kulturkafé på Bakerikaféen, og 
det er elevene i Kulturskolen som 
står for de kunstneriske innslagene. 
Rett etter konserten blir det lom-
melykttur til Buvatnet, og dette 
arrangementet er det Idrettssko-
len og Barnas Turlag som står bak. 
Onsdag tar Rennebu songkor turen 
til omsorgsboligene på Berkåk med 
en liten minikonsert, og torsdag 
blir det formiddagstreff på Staure. 

Torsdag kveld er det klart for 
et av Kulturvukkus desiderte høy-
depunkt, nemlig premiere på ung-
domsskolens musikal. I år er det 
”Hairspray” som står på plakaten, 
og avgangselevene lover både hef-
tige dansemoves, gode sangpresta-
sjoner, humor og ettertanke. Musi-
kalen spilles også fredag for dem 
som ikke får det med seg premiere-
kvelden, eller hvis man eventuelt 
ønsker en reprise.

Tomas Brøndbo avslutter
Kulturvukku avsluttes i Innset 

kirke søndag 28. oktober. Da kom-
mer Tomas Brøndbo med konser-
ten Sanger i mørketida. Dette arran-
gementet er det CirkleK Berkåk 
som står bak, og daglig leder Svenn 
Ove Vaagen håper på en stemnings-
full kveld i Innset kirke. Selv om 
årets Kulturvukku avrundes med 
denne konserten, benytter arran-
gementskomiteen anledningen til 
å minne om at det står noen spen-
nende kulturprogram på plakaten 
også videre utover høsten. Tirsdag 
30. oktober holder seniordanserne 
oppvisning i omsorgsboligen på 
Berkåk, søndag 4. november gjester 
forestillingen ”Fire of rain” Innset 
kirke og lørdag 10. november er det 
damekoret Røst som inviterer til 
konserten ”Joyful, Joyful” i Kultur-
salen.

- Det er mye spennende som 
skjer på kulturfronten i Rennebu 
for tiden, så det er bare å møte opp 
og få med seg begivenhetene, opp-
fordrer Mai-Britt Svorkdal Hess på 
vegne av arrangementskomiteen. 

Av Mona Schjølset

finnkode: 126204350

Ny prosjektert hytte til salgs
i Tørset hyttegrend, Ulsberg

www.jt-bygg.no
Tlf 48 21 26 67

Vi forhandler                           sine 
praktiske og flotte boliger og hytter 
tilpasset kundens ønsker og behov!
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131-180101-130

Eksempel utstyr:

• Skinntrukne seter
• Parkeringssensor
• BOSE-lydanlegg
• LED-frontlykter
• Adaptiv cruise control

• Vinterhjul
• Metallic lakk
• Ratt med varme*
• Elektrisk åpning bakluke*
• Navigasjon

• Autobrems
• Ryggekamera
• Blindsoneovervåking
• Head-up display m/

trafikkskiltgjenkjenning 

KAMPANJE!  

Syrstadeng Bil AS 
Lykkjveien 57, 7334 Storås. Tlf. 72495000 
Åpningstider:7-16 Tors 7-19 Lørd 10-14  
www.syrstadengbil.no  

Spar opptil 45 500,- på en splitter ny og 
topputstyrt Mazda – kort leveringstid  

Nå har vi kampanje på Õere av våre topputstyrte Mazda-modeller på lager.  
Her kan du velge fra øverste hylle. Velkommen inn. For Mazda6 og Mazda 
CX-3 gjelder det utgående modeller.  

Fra-priser inkl. frakt og lev.omkostn., årsavgift tilkommer. Alle nye Mazda personbiler selges med 5 år/100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti, 3 års lakkgaranti og inntil 10 års Mazda Veiassistanse. Mazda6, drivstofforbruk 

komb. kjøring 3,9-6,4 l/100 km, CO
2
-utslipp 104-150 g/km og NOx 7,3-55,8 mg/km. Mazda CX-5, drivstofforbruk komb. kjøring 5,0-7,1 l/100 km, CO

2
-utslipp 132-162 g/km og NOx 3,6-60,2 mg/km. Mazda CX-3, drivstofforbruk komb. kjøring 

4,0-6,3 l/100 km, CO
2
-utslipp 105-146 g/km og NOx 3,9-63,8 mg/km. *Gjelder CX-5. Kampanjen gjelder så langt lageret rekker frem til 30. september 2018, for Mazda6 og Mazda CX-3 gjelder det utgående modeller. Forbehold om trykkfeil.  

Mazda6 2.2 DE, 175hk aut. & AWD 
fra 436 300,- (ord. pris 481 800,-) 

Mazda CX-5, 2.0 160hk aut. & AWD 
fra 414 900,- (ord. pris 454 800,-) 

Mazda CX-3 2.0 120hk aut. 
fra 290 300,- (ord. pris 325 300,-) 

RENTEKAMPANJE 

2,95%** 

MAZDA FINANS 
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Eksempel utstyr:

• Skinntrukne seter
• Parkeringssensor
• BOSE-lydanlegg
• LED-frontlykter
• Adaptiv cruise control

• Vinterhjul
• Metallic lakk
• Ratt med varme*
• Elektrisk åpning bakluke*
• Navigasjon

• Autobrems
• Ryggekamera
• Blindsoneovervåking
• Head-up display m/

trafikkskiltgjenkjenning 

KAMPANJE!  

Syrstadeng Bil AS 
Lykkjveien 57, 7334 Storås. Tlf. 72495000 
Åpningstider:7-16 Tors 7-19 Lørd 10-14  
www.syrstadengbil.no  

Spar opptil 45 500,- på en splitter ny og 
topputstyrt Mazda – kort leveringstid  

Nå har vi kampanje på Õere av våre topputstyrte Mazda-modeller på lager.  
Her kan du velge fra øverste hylle. Velkommen inn. For Mazda6 og Mazda 
CX-3 gjelder det utgående modeller.  

Fra-priser inkl. frakt og lev.omkostn., årsavgift tilkommer. Alle nye Mazda personbiler selges med 5 år/100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti, 3 års lakkgaranti og inntil 10 års Mazda Veiassistanse. Mazda6, drivstofforbruk 

komb. kjøring 3,9-6,4 l/100 km, CO
2
-utslipp 104-150 g/km og NOx 7,3-55,8 mg/km. Mazda CX-5, drivstofforbruk komb. kjøring 5,0-7,1 l/100 km, CO

2
-utslipp 132-162 g/km og NOx 3,6-60,2 mg/km. Mazda CX-3, drivstofforbruk komb. kjøring 

4,0-6,3 l/100 km, CO
2
-utslipp 105-146 g/km og NOx 3,9-63,8 mg/km. *Gjelder CX-5. Kampanjen gjelder så langt lageret rekker frem til 30. september 2018, for Mazda6 og Mazda CX-3 gjelder det utgående modeller. Forbehold om trykkfeil.  

Mazda6 2.2 DE, 175hk aut. & AWD 
fra 436 300,- (ord. pris 481 800,-) 

Mazda CX-5, 2.0 160hk aut. & AWD 
fra 414 900,- (ord. pris 454 800,-) 

Mazda CX-3 2.0 120hk aut. 
fra 290 300,- (ord. pris 325 300,-) 

RENTEKAMPANJE 

2,95%** 

MAZDA FINANS 

Eksempel utstyr:
• Skinntrukne seter
• Parkeringssensor
• BOSE-lydanlegg
• LED-fronglykter
• Adaptiv cruise control

• Ratt med varme*
• Elektrisk åpning bakluke*
• Navigasjon
• Autobrems
• Ryggekamera

• Blindsoneovervåking
• Head-up display m/
 trafikkskiltgjenkjenning

Kjøp før 
avgiftsoppgang!
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Bygger bruer for fotturistene
Rennebu-Bjelken AS har levert flere gangbruer til turistforeninger, og bruene er så lette at de kan flys inn i terrenget  
med helikopter.

Det er tannbjelken som er 
grunnsteinen i mange av produk-
tene til Renenbu-Bjelken, og den 
er basert på gamle håndverkstradi-
sjoner der to bjelker med utskårne 
tenner blir forspent mot hveran-
dre. Rennebu-Bjelken AS ble eta-
blert i 2009, og er et resultat av 
samarbeid mellom sivilingeniør 
Arne Vaslag og Rennebu Sag og 
Trekultur. Bjelkene de produserer 
er tannbjelker med spenn opp til 
13 meter.

Spesialiserer seg på bruer og 
dekkelementer

I det siste har Rennebu-Bjelken 
spesialisert seg på gangbruer i ter-
renget, gangbruer til offentlig kom-
munikasjon og dekkelementer. Det 
er ingeniørfirmaet Arne VasslagAS 
som tar ansvarsretten for bjelkene.

Gangbruer i naturen
Gangbruene i terrenget er mest 

beregnet på fotturister, og de har 
levert slike bruer blant annet i 
Trollheimen, Singsås, Bergen og 
Moss. Dette er bruer som er opp-
til 13 meter i enkeltspenn, men 
kan være opp til 24 meter med en 
annen konstruksjon. 

— Disse bruene er så lette og 
enkle at de egner seg godt til å fly 
inn med helikopter, forteller Kjell 
Auke i Rennebu-Bjelken. 

Han kan også fortelle at de er i 
dialog med firma som bygger trap-
per i terrenget, og at de har kontakt 
med turistforeninga i Oslo som 
har behov for flere bruer.

Offentlige gangbruer
Gangbruene til offentlig kom-

munikasjon må ha en innvendig 
kjørebane på 3-3,5 meter for at de 
kan brøytes med traktor. Samtidig 
må de være dimensjonert for trak-
tor på inntil 15 tonn. Slike bruer 
er levert på Orkanger, og de har nå 
under produksjon bruer til Meldal 
og Lunner.

Dekkelementer
Tannbjelkene egner seg også 

godt til dekkelementer, der de kan 
leveres ferdige på opptil 12 meter 
fritt spenn. For å holde vanlig 
bolig- og kontorstandard må bjel-
kelaget tåle 250-500 kg pr m2.

Bru og Svartåa
Trondhjems Turistforening 

(TT) har fått laget en bro over 

Svartåa inn mot Trollheimshytta.
— Der en krysser Svartåa har 

det vært vanskelig med at isen tar 
med brua under vårløsninga. Med 
den nye brua fra Rennebu-Bjelken 
er det ikke midtkar i elva, så nå 
håper vi det skal gå bra. Høyden er 
også høyere, forteller Per Gunnar 
Østerås i TT. 

Elva er skummel på våren, og 
med påska neste år langt ut i april 
er det greit å ha en skikkelig bru på 
plass.

Det er TT som står bak hele 
prosjekteringa og finansieringa, 
med støtte bla. fra Vernemyndig-
hetene i Trollheimen. Brua er en 
kombinert gå-, saue- og skuterbru, 
og det er derfor et samarbeidspro-

sjekt mellom flere. Dette er nå den 
permanente brua for alle. 

— Brua ble fantastisk. Den ble 
mer dominerende enn jeg trudde, 
men den ble utrolig fin. Den er i 
brent materiale, samtidig er den 
godt skjult i skogen. Den er impo-
nerende når en ser den over Svar-
tåa - et solid og vakkert byggverk. 
Vi i TT bruker gjerne lolkale til-
bydere, og Rennebu-Bjelken er et 
naturlig alternativ. Neste brupro-
sjekt er mot Kårvatn, og der har 
vi også planlagt å bruke Rennebu-
Bjelken, sier Per Gunnar Østerås.

Tekst: Dagfinn Vold
Foto: Rennebu-Bjelken AS

Bruen over Svartåa i Trollheimen ble flydd inn med helikopter.
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Siv Heidi, Bjørn Morten, Jan og Hallvard:

Ut på tur hver eneste helg siden slutten av april

- Vi har vært på tur hver helg 
siden slutten av april. Av og til må 
selvfølgelig noen stå over, men det 
er stort sett jobb eller sykdom som 
er gyldig fravær, smiler Siv Heidi.

Besseggen
Nå er turvanene så godt innar-

beidet at dørstokkmila ikke eksis-
terer lenger, men alle fire innrøm-
mer at det slett ikke har vært sånn 
bestandig. 

- For min del startet det vel for 
fem – seks år siden, da eldstesøn-
nen Jonathan sa at han godt kunne 
tenke seg at vi gjorde noe sammen 
uten lillebror en gang. Da jeg spur-
te om han hadde noe spesielt i tan-
kene kom svaret ganske kjapt om 
at han kunne tenkt seg en topptur, 
og gjerne Besseggen. Jeg ble både 
overrasket og litt skrekkslagen med 
det samme, men tenke at jammen 
skulle vi prøve. Dermed var det 
vel gjort, og siden den gang har 
det blitt utrolig mange fine turer 

både sammen med sønnene mine 
og andre turvenner, forteller Siv 
Heidi. 

Godt turmiljø
Ifølge Siv Heidi er det også et 

godt og aktivt turmiljø på Coop 
Mega Oppdal, og etter at hun star-
tet å jobbe her for noen år tilbake 
har interessen for å komme seg ut 
på tur eskalert enda mer.

- Det er stadig noen som har 
spennende turtips og snakker om 
steder de har vært, da blir man jo 
inspirert selv også, smiler Siv Hei-
di. 

Heller ikke for Hallvard 
Vognild var det for noen år tilbake 
opplagt at fritiden etterhvert skulle 
bli brukt til friluftsopplevelser av 
alle slag.

- Jeg gikk en periode og ventet 
på operasjon, ble sykmeldt og satt 
alt for mye i ro. Søstera mi kom 
med noen forholdsvis klare opp-
fordringer om at jeg burde kom-

me meg ut på tur og holde meg i 
form, men jeg innrømmer at det 
var tungt å komme i gang. Så ble 
jeg kjent med Siv Heidi, og vi ble 
enige om å ta noen turer sammen. 
Det er jo utrolig mye triveligere å 
gå sammen med andre, så da løs-
net det. Nå er vi jo en skikkelig 
turgjeng der alle er ivrige og det 
dukker stadig opp forslag til nye 
turmål og steder vi kan besøke, sier 
Hallvard. 

Har kjent på høydeskrekken
Etterhvert som gjengen har 

flyttet grensene for både hvor langt 
og høyt man kan komme når man 
er ute på tur, dukker det opp stadig 
dristigere alternativ og i det siste 
har klatring vært skikkelig i skud-
det. 

- Der har jeg virkelig fått kjent 
på høydeskrekken min, og noen 
ganger har det stoppet nesten helt 
opp, forteller Siv Heidi.

Hun er vel uansett ikke typen 
som gir seg underveis, så til toppen 
har hun kommet hver gang selv 
om både puls og temperatur har 
steget til ubehagelig nivå.

- De apekattene her er jo ikke 
redde for noe som helst, så det har 
hendt mer enn en gang at de har 
fått beskjed om å holde munn når 

vi befinner oss i de verste hengene. 
Da må det være rolig rundt meg, 
og jeg har i alle fall ikke lyst å prate 
mer enn nødvendig, sier Siv Heidi.

Uansett om det kan gå en kule 
varmt på tur opp, høres det ut til 
at gjengen har takhøyde for det og 
stemningen er like god etterpå.

- Ja, det tåler vi godt, og selv 
om vi erter Siv litt underveis er vi 
jo egentlig kjempeimponert over 
at hun blir med på slike turer, selv 
om hun er litt redd i høyden, sier 
Bjørn Morten. 

2000-topper i Rondane
For denne gjengen byr natur-

lig nok ikke topptrimmen verken 
i Rennebu eller Oppdal på de helt 
store utfordringene, men de synes 
likevel det er en flott måte å kom-
me seg ut på. 

- Vi tar selvfølgelig med oss 
topptrimmen på hjemmebane 
hvert år. Plutselig dukker det opp 
noen litt mer ukjente turer, og det 
jo er artig, sier Siv Heidi. 

Ellers er det også slik at de 
gjerne kjører noen mil for å finne 
flotte turmål. I tillegg til klatring 
har gjengen også fått smaken på 
randoneeturer de siste årene. Så 
langt nevnes Skålatårnet som den 
flotteste toppen, og den var såpass 

For Siv Heidi Viggen, Bjørn Morten Hansen, Jan 
Syrstad og Hallvard Vognild er ikke ordtaket ”det 
fins ikke dårlig vær, bare dårlige klær” bare noe de 
sier. Dette etterleves så til de grader nesten hver 
helg gjennom hele året. 

12-årsdagen til Lucas ble feiret på Bitihorn 1607 moh, sammen med 
Bjørn Morten, Hallvard og mamma Siv Heidi.

Hallvard, Jan og Siv Heidi på tur til topps med randoneeski.
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Siv Heidi, Bjørn Morten, Jan og Hallvard:

Ut på tur hver eneste helg siden slutten av april
bra atdet frister med en gjentagelse.

- Det kalles jo Norges lengste 
motbakke, men jammen var det 
verdt strevet når vi kom på toppen. 
I tillegg får man jo den kjempear-
tige nedkjøringa på tur ned igjen så 
det var helt topp, konkluderer Siv 
Heidi.

I sommer har gjengen blant 
annet tatt noen turer til Rondane, 
og her er det ti topper over 2000 
meter som vi forstår gjerne skulle 
vært krysset av på lista snart. 

- Her er det altså så fint, men 
sommeren ble ikke riktig lang nok 
til å rekke alle 2000-toppene så det 
tar vi til neste år, sier den ivrige tur-
gjengen.

Tar gjerne med flere på tur
De fire er utrolig samstemte når 

de forteller om turer de har vært på 
og ting de har opplevd, og de har 
på ingen måte tenkt å gi seg med 
dette. Selv om de etterhvert har 
blitt en sammensveiset gjeng, er de 
veldig åpne for å ha med flere på 
tur, og synes det også er helt topp. 

- Det er jo mange som liker å gå 
på tur, og vi har flere som er ivrige 
på å være med. Dessuten er det 
bare å spørre hvis noen synes det 
høres artig ut, og man trenger slett 
ikke være i toppform for å bli med. 

Det viktigste er å komme seg ut, og 
så kan turene bli tøffere etterhvert, 
sier Siv Heidi.

Alltid topp stemning på tur
Selv om det naturligvis kreves 

en del trening og utstyr for de tøf-
feste turene denne gjengen drar i 
vei på, er de helt enige om at det å 
komme seg ut på tur er positivt for 
både for kropp og sjel uansett hvil-
ket nivå man legger seg på. Både 
Bjørn Morten og Jan er yrkessjåfø-
rer, og merker kanskje ekstra godt 
at det er positivt å bruke kroppen 
på noe annet i helgene. Ifølge Jan 
er det også helt perfekt avkobling i 
forhold til å tenke positivt og rydde 
opp i andre tanker.

- Det er skikkelig terapi å kom-
me seg ut på tur sammen med 
andre, for det er rett og slett umulig 
å være i dårlig humør sammen med 
denne gjengen. Uansett om jeg går 
og funderer på et eller annet tidli-
gere på dagen forsvinner det når vi 
begynner å bevege oss, og etter ei 
helg med gode turvenner er krop-
pen sliten og hodet fulladet, smiler 
Jan.

 
Tekst: Mona Schjølset

Foto: privat

Siv Heidi i fjellveggen i Hemsedal. Siv Heidi, Bjørn Morten og Hallvard på tur opp Rondeslottet.

Jonathan Holiløkk har nådd målet - Nesaksla.
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Fokus på bærekraft:

Sande Hus og Hytter med 
viktig omstillingsprosess
En ny produksjons- og 
administrasjonshall, der 
virksomheten produserer 
energi til eget bruk, skal stå 
klar til innflytting i løpet av 
vinteren. Målet er at både 
ansatte og utstyr skal være 
på plass før sommeren. 

- Dette blir en ny start, og et 
symbol på den omstillingen vi har 
jobbet med de siste årene, sier dag-
lig leder Andreas Pütz.

Fjoråret viste også et betyde-
lig overskudd, og en omsetning-     
søkning på 45%.

- Vi er på rett vei, konkluderer 
Pütz.

Produserer egen energi
I løpet av vinteren skal altså 

den nye produksjonshallen på 
2000 kvm ferdigstilles, noe som vil 
medføre en betydelig forbedring 
for de ansatte. For det første vil 
lokalene bli bedre tilpasset dagens 
produksjonslinjer og behov, nytt 
oppvarmingssystem vil sikre mer 
stabil temperatur i produksjonslo-
kalene, og ikke minst får man både 
administrasjon og produksjon 
under samme tak. 

- Vi skal produsere vår egen 
energi ved bruk av kapp fra pro-
duksjonen, noe som er helt i tråd 
med vår filosofi om bærekraftig 
næringsvirksomhet. Korte trans-
portveier, bruk av lokale leveran-
dører, utvikling av bærekraftige 
hyttemodeller og betydelig redu-
sert energiforbruk er en del av den 
omstillingsprosessen Sande nå har 
vært gjennom. Med ny produk-
sjonshall får vi i tillegg samlet alle 
ansatte under samme tak, med fel-
les spise- og pauserom. Dette tror 
jeg vil føre til en styrking av felles-
skapet som er positivt for bedrif-
ten, sier Pütz.

Bokvalitet 
Ifølge Pütz skyldes den positive 

utviklingen det siste året en omfat-
tende restrukturering, og ikke 
minst er det viktig at de har klart å 
jobbe seg inn på nye markeder.

- Vi har et godt samarbeid med 
eksterne arkitekter når det gjelder å 
utvikle nye hyttetyper. Her legger 
vi stor vekt på at arkitektene skal 
finne spennende og bærekraftige 

løsninger i samarbeid med våre 
ansatte, slik at nye ideer blir imple-
mentert i egen organisasjon, sier 
Pütz. 

Små hytter med funksjonelle 
løsninger er et marked i vekst, og 
noe av det positive resultatet fra 
fjoråret kan nok tilskrives en mål-
rettet satsing mot dette markedet. 

- God arkitektur dreier seg om 
best mulig bokvalitet med minst 
mulig bruk av ressurser, og her 
synes jeg både arkitektene vi bru-
ker og våre egne ansatte har gjort 
en veldig god jobb som vi skal byg-
ge videre på, sier Pütz.

Viktig å tenke nytt
Han påpeker også at det er vik-

tig med nytenkning og utvikling 
i egen organisasjon for å møte 
fremtidens utfordringer. Hos             
Sande har de valgt å styrke salgsap-
paratet både nordover, sørover og 
vestover, noe de allerede ser gode 
resultat av. Nylig kom også en trai-
neestilling på plass, og ifølge Pütz 
blir alle nyansatte oppfordret til å 
være kritiske til alt som er etablert, 
utfordre og være kunde i egen 
organisasjon. 

- Vi vil ha trygge, innovative 
og tydelige ansatte som bidrar til 
endringer. Det er viktig å tenke 
nytt enten man har jobbet her en 
mannsalder eller er helt nyansatt. 

Hvis vi våger å stille spørsmål ved 
det bestående kan vi få mange 
spennende diskusjoner, og i de 
fleste tilfeller er det på den måten 
man oppnår utvikling og fram-
skritt. Sande har eksistert i 62 år, og 

vi vil fortsette å jobbe for at bedrif-
ten skal preges av nyskapning og 
vekst minst like mange år framover 
også, avslutter Pütz. 

Av Mona Schjølset

Andreas Pütz i inngangen til det som skal bli det nye administrsjonsbygget 
til Sande på Berkåk.
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Kraftlaget har fått datterselskap
Kvikne-Rennebu Kraftlag 
AS har fra 1. september fått 
et datterselskap – Kraft-
laget Rise Elektro AS.

Kvikne-Rennebu Kraftlag ble 
omgjort til aksjeselskap tidligere i 
år, med Arild Bruheim som daglig 
leder. I starten drev selskapet med 
eiendom, kraftproduksjon og elek-
troinstallasjon. De fastboende med 
folkeregistrert adresse i Rennebu 
og Kvikne, og foretak med regis-
trert forretningskommune innenfor 
samme område eier aksjene i sel-
skapet.

Eget firma for elektroinstallasjon
I løpet av året kjøpte Kraftlaget 

Rise Elektro for å slå sammen med 
sin egen elektroinstallasjonsavde-
ling. Fra 1. september ble Kraftla-
get Rise Elektro AS eget firma. Sin-
dre Haugerud Wold er daglig leder, 
med Bjørn Rise som serviceleder 
og Christian Grytdal som prosjekt-
leder. Med sammenslåingen av 
de to firmaene økte staben til 27 
ansatte – 13 fra Kraftlaget og 14 fra 
Rise Elektro.

Bygge felles kultur
— Det er spennende og utfor-

drende å bygge felles kultur når en 
slår sammen to firma. Som eksem-
pel har begge samme datasystem, 
men det er brukt forskjellig. Vi vil 
fortsette med samme system, men 
bruken må samkjøres. Derfor er det 
nødvendig med en del endringer 
for å få en felles kultur der alle spil-
ler på lag. Det er en positiv gjeng, 
så vi er godt i gang. Læringskurven 
for oss alle kan være bratt, men 
med kombinasjonen av ungdom-
melig pågangsmot og kompetanse 
går det bra, sier Sindre.  

Effektive løsninger
Sindre forteller at de nå er inne 

i en prosess med å finne effektive 
løsninger med digitalisering og for-
enkling som gagner både bedriften 
og kundene. 

— Elektriker og byggestrøm kan 
nå enkelt bestilles på Krk.no. Sam-
tidig vil vi bruke nettstedet Bolig-
mappa.no, som en kan kalle ”boli-
gens servicehefte”. Der vil all doku-
mentasjon som er utført på boligen 
din bli lagt inn digitalt og samlet, 
forteller Sindre. 

Inspirasjon på nett
Hjemmesiden vil vi være mer 

inspirasjonsrik, man skal kunne se 
ulike løsninger på nett. Dette vil 

gjøre valget av løsninger enklere for 
kundene. 

Nettsiden inneholder allerede 
en del gode tips, blant annet et 
oppslag om ”Alt om lading av Elbil 
– kort fortalt”. Har du elbil eller 
vurderer å gå til anskaffelse av en 
elbil, så kan du få svar på mange 
spørsmål om lading og bruk av 
ladestasjoner. Det tryggeste, raskes-
te og mest praktiske vil alltid være 
å installere en fastmontert lade-
stasjon. Ellers finner du tips om 
hvordan du kan fjernstyre hjemmet 
med smarthus, fordeler med elek-
trisk oppvarming og strømsparing 
i hjemmet. 

Vil skape gode opplevelser
— Med sammenslåingen av de 

to selskapene får vi flere ansatte 
som kan løse et større spekter av 
oppgaver. Det blir enklere for oss 

å sende riktig person til riktig jobb. 
Samtidig får vi bedre kompetanse 
på større prosjekt, noe Rise i alle år 
har vært gode på, sier Sindre.

Målet for Kraftlaget Rise Elek-
tro er gjennom å avdekke kundens 
behov å finne de beste løsningene. 
De vil fortsatt legge vekt på å gi 
gode råd for å få gode løsninger 
som vil gi gode kundeopplevelser. 

Solgte nettet til TrønderEnergi
Fra sist årsskifte tok Trønder-

Energi (TE) over linjenettet i Ren-
nebu og på Kvikne. Den handelen 
førte til at nettet kom inn under en 
større organisasjon, og dermed gir 
rimeligere nettleie for kundene i 
distriktet. 

— Kundene i Rennebu og Kvik-
ne sparer 12-13 millioner i nettleie, 
og det gir penger til overs som kan 
brukes til andre ting. Dette er en 

god effekt av sammenslåingen med 
TrønderEnergi som kommer kun-
dene til gode, sier Arild. 

Strømkundene i samme områ-
de ble solgt til TrønderEnergi Mar-
ked, som senere har fått navnet 
Trøndelag Kraft.

Ring TE Nett ved feil
— Før salget av linjenettet til 

TrønderEnergi var det vi som drif-
tet nettet, og da var det naturlig at 
kundene ringte oss når noe ikke var 
i orden. Men, nå er det ikke slik 
lenger. Er det feil på nettet eller du 
har gravd over en kabel, skal du 
ringe TrønderEnergi Nett direkte 
på telefon 73 50 00 50, sier Arild. 

Av Dagfinn Vold

Arild Bruheim er daglig leder for 
Kvikne-Rennebu Kraftlag AS, 
mens Sindre Haugerud Wold er 
daglig leder for det nyoppretta 
Kraftlaget Rise Elektro AS.

På nettsiden til Kraftlaget Rise Elektro 
kan en finne gode tips.
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Johan Myklegard
7393 Rennebu – tlf 72 42 67 48 - mobil 907 93 870

johan.myklegard@live.no

Vi utfører
Tømrer-/

snekkeroppdrag

Nybygg og 
rehabilitering

Å i Meldal - 7336 MELDAL
tlf 72 49 58 00 - post@fossline.no

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

for hele huset

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

Be om å få vår nye
kjøkkenkatalog

Orkdalsveien 982, 7392 Rennebu

mob 480 60 116/455 13 870
post@ramstadmaskin.no

Følg oss på Facebook!

VVS
Sanitæranlegg til hus og hytter.

Vi utfører alle rørleggertjenester.

Tomteutgraving
Massetransport

Spør oss om hjelp til grunnarbeid, vann og avløp,
sprenging, veibygging, minikraftverk,

og opparbeidelse av gårdsplasser. 
Vedlikehold og service.

Graving – Planering 

Transport sommer/vinter   

Betongarbeid – Vann/avløp 

Uteplasser – Liftutleie

J.O. Vognild
Lyngstad, Nerskogen, 

7393 Rennebu
mob 416 54 516

john.ovogn@getmail.no

Totalleverandør innen elektroinstallasjon

Telefon: Jens 996 42 897 – John Håkon 481 15 515
E-post: post@rennebuelektro.no

Vi utfører:
•	 Installasjon	i	bolig,	hytte,	landbruk	og	næringsbygg
•	 Elkontroll	bolig
•	 Tele	og	datanett
•	 Alarm	og	brannvarsling
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HT-Gjerde Trøndelag:

Må ansette flere
Siden oppstarten i juni har 
HT-Gjerde Trøndelag hatt 
rikelig med oppdrag. 
De tre gründerne bak pro-
sjektet, Hallgeir Haugan, 
Tore Haugan og Arnt Tilset, 
har hatt hendene fulle i 
hele sommer, og så langt 
er de veldig godt fornøyd 
med mot-tagelsen i marke-
det. 

- Vi må nok ansette en ekstra 
person når sesongen starter igjen, 
for to av oss driver jo gård i           
tillegg. Da er det ikke bestandig 
tiden strekker til, sier daglig leder 
Hallgeir Haugan. 

Tøyelig netting
HT står for high tensile, som 

betyr meget tøyelig, og henspeiler 
på at denne typen gjerde former 
seg etter terrenget på en bedre måte 
enn vanlig netting. Solide gjerde-
stolper sørger i tillegg for at gjerdet 
både står stødig og ser ordentlig ut. 

- Vi opplever ofte at naboer 
eller andre, som kommer forbi 
steder vi holder på med gjerding, 
stopper opp og blir interessert, for-
teller karene. 

Den dagen Rennebunytt kom-
mer på besøk er de på Fagerhaug, 
og allerede har både hytteeiere og 
andre grunneiere i området meldt 
sin interesse. 

- Det er jo ganske fascineren-
de å se hvordan den motoriserte    
gjerdemaskinen fungerer, og hvor 

fort det faktisk går an å få opp et 
gjerde. Selvfølgelig må de gjøre et 
grundig forarbeid med å sette ned 
gjerdestolper, men selve prosessen 
med å få på gjerdet går utrolig lett-
vint etterpå, sier Hallgeir. 

Starter opp igjen i april
Denne type virksomhet er 

naturlig nok forholdsvis sesong-
betont, og det kan derfor være 
vanskelig å planlegge helt nøyaktig 
hvor mange prosjekt man rekker 
før snø og tæle tar overhånd. Dette 
kan jo også variere en del fra sted 
til sted, og ute på kysten kan det 
for eksempel være mulig å strekke 
sesongen i begge ender. 

- Vi har allerede hatt noen job-

ber i Snillfjord og Agdenes, og 
ser jo også for oss at det er i slike 
områder vi først kan starte opp 
igjen. Sannsynligvis blir det opp-
start i april, og vi har flere inter-
esserte kunder på lista allerede så 
det er bare å krysse fingrene for at 
våren kommer tidlig, sier Hallgeir 
Haugan, Tore Haugan og Arnt Til-
set i HT-Gjerde Trøndelag. 

Av Mona Schjølset

Folks fritid 
som næring
Årets Næringskonferanse 
i Oppdal blir arrangert 7. 
november 2018!  

Folks fritid som næring er 
temaet for årets næringskon-
feranse på Oppdal. Hva er det 
som gjør vår region spesiell? 
Hvorfor etableres avanserte 
bedrifter som Elotec, VPG 
og Evi Ski seg her? Hvorfor er 
bedrifter som Minera Skifer 
utviklingsorientert og innova-
tiv? Hva er grunnlaget for den 
positive utviklingstrenden i vår 
region?

 
Folks fritid som næring 

innebærer hvilken verdi både 
fastboende og tilreisende setter 
på fritiden sin, og hva de bru-
ker den til - opplevelser, natur, 
fritidstilbud, kompetanse, inno-
vative tjenester og produkter. 
Næringskonferansen  2018 vil 
belyse temaet, og prøve å gi svar 
på hvordan en kan tilpasse seg 
og skape fremtiden.

Ni spennende foredrags-
holdere

På konferansen vil du få 
møte ni spennede foredrags-
holdere. Du kan blant annet 
høre Stefan Hyttfors snakke om 
fremtidstrender, fritidsmennes-
ket, Gunnar Bovim orientere 
om tiltak for å skape innovasjon 
i distriktene og Tina Lihaug Sel-
bæk fortelle om Innovasjons-
senteret og hvilken betydning 
dette vil ha for regionen.

Espen Eriksen er årets     
konferansier, og vil lose oss 
gjennom dagen på en god og 
engasjerende måte!

Følg med på nettsiden nærings-
konferansen.no for oppdate-
ringer på foredragshold-ere og 
tema.

Av Dagfinn Vold

Arnt Tilset, Tore Haugan og Hallgeir 
Haugan under montering av gjerde.

Den motoriserte gjerdemaskinen letter arbeidet både når stolpene skal i jorda og når nettingen skal på.
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Ny leder på produksjonssentralen:

TrønderEnergi styrker 
kompetansen på Berkåk
Cecilie Sundsbø Arnemo ble nylig ansatt som leder for TrønderEnergi sin produksjons-
sentral på Berkåk, og vil her få ansvaret for de seks ansatte som jobber i turnus. 

Cecilie er odelsjente fra Tynset, 
og har etter ni år i Trondheim flyt-
tet tilbake til hjemgården. I forbin-
delse med ansettelsen på Berkåk 
har hun imidlertid kjøpt seg hytte i 
Mjuken Hyttegrend, og denne skal 
brukes til pendlerbolig. 

- Det er en kjempefin liten hytte 
som egner seg helt perfekt til mitt 
formål. Nå gleder jeg meg til snøen 
kommer, slik at jeg kan få   testet 
de flotte skiløypene som ligger 
rett utenfor stuevinduet her, sier     
Cecilie. 

Positivt med en kvinne i ledelsen
Cecilie er utdannet sivilinge-

niør elkraft, og kommer nå fra 
en stilling i TrønderEnergi Nett i 
Trondheim hvor hun har jobbet 
de siste fire årene. Fra produks-
sjonssentralen på Berkåk styres og 
overvåkes 18 vannkraftverk og 51 
vindturbiner, med en årlig pro-
duksjon på ca. 3 TWh. Den årlige 
produksjonsverdien som omsettes 
gjennom produksjonssentralen er 
på ca. 550 millioner kroner. 

- Cecilie vil jobbe mye med å 
tilrettelegge produksjonssentralen 
for ytterligere vekst, for vi har høye 
ambisjoner videre framover også. 
I tillegg til at vi nå har fått styrket 
kompetansen ved sentralen, er det 
også gledelig at det er en kvinne 
som går inn i ledelsen, sier daglig 
leder ved TrønderEnergi Kraft, Tor-
mod Eggan.  

Operatørskap
Cecilie startet i jobben 1. sep-

tember, og den første måneden 
har hun vært mye på farten for å 
gjøre seg kjent i de anleggene som 
er tilknyttet produksjonssentralen 
på Berkåk. Så langt trives hun godt 
i jobben, og har bare godt å si om 
sine nye kolleger.

- Det er flinke og trivelige folk 
her, som er glade i arbeidsplassen 
sin. Jeg har blitt veldig godt mot-
tatt, og tror ikke det skal bli vanske-
lig å trives her, sier Cecilie. 

Det er mye spennende på gang 
ved produksjonssentralen, og i føl-
ge Cecilie er det store ambisjoner 
om vekst i årene som kommer. 

- En renovering av bygget er på 
trappene, og det har sammenheng 
med at vi satser tungt på operatør-
skap framover. Det vil si at vi kan 
overvåke andre aktører sine kraft-
verk og vindparker fra produksjons-
sentralen på Berkåk, og vi ønsker 
å bli en så attraktiv operatør som 
mulig, sier Cecilie.   

Trives godt på bygda
Etter ni år med studier og jobb 

i Trondheim synes Cecilie det er 
helt greit å flytte tilbake til lands-
bygda. Hun har nå installert seg i 
kårboligen på hjemgården Arnemo 
på Tynset, og kommer til å veksle 
mellom å bo her og i pendlerhytta 
på Berkåk.

- Jeg liker å være aktiv på friti-
den, og synes det er helt topp at 
hytta ligger så lettvint til enten 
man skal ut på en løpetur eller for 
å komme seg ut i skiløypene, sier 
Cecilie. 

Hun er også en ivrig fotball-

spiller og har vært fast inventar på 
Tynset sitt damelag i mange år, noe 
hun også håper å fortsette med. 

- Det blir selvfølgelig litt travelt 
å få kabalen til å gå opp, men jeg 
må prøve. Nå har jeg jo passert 30, 
og hvis jeg tar pause fra fotballen 
nå blir det vel rimelig tungt å kom-
me tilbake, smiler Cecilie. 

At det er en litt over gjennom-
snittlig sprek dame som har tatt 
over ledelsen ved produksjonssen-
tralen har noen av de ansatte alle-
rede fått erfare. Ingebrigt Grut går 
ikke av veien for litt konkurranse-
preget trening, og lot seg ikke be to 
ganger da sjefen inviterte til ei tre-
ningøkt på styrkerommet.

- Jeg ble rett og slett frasprunget 
på tredemølla, så det var ikke en 
spesielt oppløftende erfaring. Men 
jeg får legge meg i hardtrening og 
satse på en grundig revansje i ski-
sporet utpå vinteren, sier Ingebrigt.

Da gjenstår det å se om Inge-
brigt får sin revansje, eller om sje-
fen kommer til å imponere like 
mye med ski på beina. Uansett er 
det ingen tvil om at Cecilie har 
funnet seg godt til rette på sin nye 
arbeidsplass, og litt intern konkur-
ranse ser bare ut til å virke positivt 
på arbeidsmiljøet.  

Av Mona Schjølset

Cecilie Sundsbø Arnemo i 
TrønderEnergi sin produksjonssentral, 
her sammen med Ingebrigt Grut, Stig 

Løfshus og Leif Magne Hegseth. 

Penger til 
TV-aksjonen
Årets aksjonsdag arran-
gert av 1.-7. klasse inn-
brakte 36.950 kroner til 
TV-aksjonen. 

Jonas Uv Værnes overrakte sjekken 
til Eli Krogstad, som mottok den på 

vegne av TV-aksjonen. 

Tradisjonen tro ble det også 
i år kjempesuksess med aksjons-
dag arrangert av 1.-7. klasse ved 
Rennebu barne- og ungdoms-
skole. Dagen samlet mange i 
Rennebuhallen, som kunne del-
ta på mange aktiviteter og kjøpe 
både mat og andre ting. 

Hele beløpet som ble samlet 
inn går til Kirkens Bymisjon.

Vær raus
Den 17. oktober markeres 

Verdensdagen for psykisk helse 
her i Rennebu, med temaet 
”Vær raus”. Gjennom den nasjo-
nale kampanjen og mange loka-
le markeringer, ønsker man å 
sette fokus på hvordan raushet 
kan gi bedre psykisk helse.

- Raushet handler om å gi 
uten å forvente å få noe tilbake. 
Det dreier seg om at vi er ulike, 
at vi ikke er perfekte, og gi rom 
for egne og andres ulikheter. 
Begrepet knyttes blant annet 
til nestekjærlighet, sjenerøsitet 
og uselviskhet, heter det på Ver-
densdagen sine hjemmesider.

Nærmere informasjon finner 
du på www.verdensdagen.no



Rennebunytt 25

Trønderenergi og NINA samarbeider om miljøtiltak i Orkla:

Bedrer gyte- og oppvekst-
forhold for laksen

I løpet av september ble omlag 160 tonn grus og stein 
tømt ut i elva, like nedenfor Brattset kraftverk. 

Jordet Grus har stått for leve-
ring og frakt fram til leirduebanen 
ved Brattset, mens et innleid heli-
kopter sto for den siste transporten 
ut i elva. 

- Vi har med oss fagfolk fra Uni-
Miljø i Bergen til å anvise og legge 
ut stein og grus der det er mest 
hensiktsmessig, slik at vi får en best 
mulig effekt av tiltaket, sier miljø-
ansvarlig hos TrønderEnergi, Nils 
Henrik Johnson. 

120 turer med helikopter
Massen som ble fraktet ut i elva 

består av stein og grus i ulik stør-
relse, og gir derfor en annerledes 
struktur i bunnen enn hardpak-
ket sand. Målet er at det skal gi 
flere gyteplasser for hunnlaksen, 
og i tillegg flere gjemmeplasser for 
unglaksen. Stein og grus var pakket 
i sekker på et drøyt tonn, og ifølge 
beregningene måtte det omtrent 
120 turer med helikopter til for å få 
alt på plass i elva. 

- Vi var veldig heldige med 

været den dagen vi holdt på. Det 
var nesten helt vindstille, noe som 
naturligvis er en stor fordel, sier 
Johnsen. 

Bakgrunn
Miljødirektoratet har i perioden 

2016-2021 bedt TrønderEnergi og 
Kraftverkene i Orkla om å utføre 
undersøkelser og gjøre tiltak for å 
bedre forholdene for laks og sjø-
ørret i vassdraget. Et av tiltakene 
var altså å se på muligheter for å 
bedre gyte- og oppvekstforhold. 
Uni Research Miljø har lagt fram 
en rapport der to områder ble 
utpekt som aktuelle, ved Brattset 
kraftverk og Nylendefossen. 

- I tillegg til å plassere ut masse 
på disse stedene, skal det åpnes og 
ryddes et elveløp ved Ingridøya, for 
å sikre helårlig vannføring. Dette 
vil bli gjort ved en senere anled-
ning, sier kommunikasjonsansvar-
lig i TrønderEnergi, Ole Marius 
Ingvaldsen. 

Av Mona Schjølset

Øyvind Solem (NINA), Ole Marius Ingvaldsen (kommunikasjonsrådgiver i 
TrønderEnergi) og Nils Henrik Johnsen (miljøansvarlig hos TrønderEnergi) følger 

med helikopteret som fraktet mange tonn med stein og grus ut i Orkla.
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Vi tilbyr følgende:
• Hørselstester
• Høreapparattilpasning
• Service og reparasjoner
• Tinnitushabituering
• Hørselstekniske hjelpemidler
• Batterier, filter og andre serviceprodukter

AudioPlus Norge As består av autorisert audiograf, Jorid Løkken.
Vi har samarbeidsavtale med avtalespesialister innenfor ØNH,
som gjør at du får dekket nye høreapparater via NAV etter gjeldende regelverk.

AudioPlus Norge AS, avd. Støren
Svartøya 17C, 7290 Støren
Tlf: 454 15 911
jorid.lokken@audioplus.no
www.audioplus.no

Hørselsklinikken finner du på Størensenteret (E6), ved siden av Soknedal Bakeri og Støren Blomsterforretning.

Høsttilbud:
30 kr pr batteribrettved kjøp av 10 brett batterier

Hører du godt?
 
Er det krevende å høre når det er mye støy rundt deg?
Har du tinnitus eller lydallergi?
Har du høreapparater som ikke fungerer godt?

Ta kontakt på tlf 416 56 996 

Alt innen bygging,
vedlikehold og

vaktmestertjenester

Bruer – klopper – Dekkeelementer

Terminalveien 14, 
7391 Rennebu
tlf 72 42 72 42

www.rennebu-bjelken.no

Forspente tre-konstruksjoner

Coop Marked Å
Tlf 72 49 86 50 - Fax 72 49 86 51
www.coop-aa.no

Coop Marked Å
Åpningstider:

Butikk  9.00-18.00 (16.00)
Å-bua  mandag-lørdag kl 18.00-21.00  
 søndag 12.00-21.00

Telefon 72 49 86 50
www.coop-aa.no

Husk å levere 

Topptrimkortet!
Alle som har klart kravene får en 
kopp i premie når de leverer inn 
klippekortene til Bygdasenteret.
I tillegg trekker vi ut to gavekort 

på kroner 1 000,-.

Trimgruppa i samarbeid med
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Trident Juncture 2018:

Snart kommer soldatene 
NATO-øvelsen Trident 
Juncture har allerede 
begynt å sette sitt preg på 
flere områder i Midt-Norge, 
men det største trykket 
her i Rennebu blir først fra 
ca. 15. oktober. Da starter 
de første soldatene med 
oppbygging av leiren på 
Voll, og militære kjøretøy 
og personell vil bli synlige i 
trafikkbildet og  ellers.

- Selve øvelsen foregår i perio-
den 31. oktober til 7. november, 
og da skal også Rennebuhallen og 
grusbanen samt Innset samfunns-
hus disponeres til militære formål, 
forteller Per Ivar Wold, HV-sjef i 
Rennebu og Oppdal. 

Trening
Det er HV-soldater fra Renne-

bu og Oppdal som skal ha ansva-
ret for blant annet adgangskontroll 
inn til militærbasen på Voll, i sam-
arbeid med de amerikanske styrk-
ene som blir stasjonert her. Før 
selve øvelsen starter skal de ameri-
kanske soldatene drive trening, og  
ifølge Wold vil dette i all hovedsak 
foregå på avklarte områder ned-
over mot Meldal kommune.

- Så langt har vi fått informa-
sjon om at dette gjelder rundt Å, 
Meldal sentrum og området mel-
lom Svorkmo og Frilsjøen. Typisk 
vil da være at troppene drar ut med 
kjøretøy og personell tidlig om 
morgenen og kommer tilbake på 
ettermiddag / kveld, men det vil jo 
selvsagt variere noe fra dag til dag, 
sier Wold. 

I tillegg vil HV-områdene 
Trondheim Vest, Hitra/Frøya, 
Orkla, Hemne/Snillfjord og inn-
satstyrke Rype ha utgangspunkt fra 
lokalsamfunnet rundt Voll.

Fremskutt logistikkbase
På Berkåk er det altså mot slut-

ten av måneden at tilstedeværelsen 
av militært personell vil merkes 
best, med basen av soldater som 
skal etableres på grusbanen og 
Rennebuhallen. Her er det i all 
hovedsak Canadiske soldater som 
kommer, og disse skal ha ansvar 
for å få ut forsyninger til soldatene 
som kjemper i fremre rekker under 
øvelsen. Den militære trafikken i 
sentrumsområdet kommer i denne 
perioden til å bli dirigert fra Fv  
700 via Gamle Kongevei og opp på 
grusbanen. Eget hjelpemannskap 

vil også følge de militære kjøretøy-
ene til fots opp Gamle Kongevei, 
slik at risikoen for ulykker reduse-
res mest mulig. 

- Det vil også bli stans i militær-
trafikk her, i det tidsrommet skole-
busser og unger er på vei til skolen, 
det vil si mellom klokka 8 og 9 om 
morgenen, og tilsvarende når de er 
ferdige for dagen mellom klokka 
14 og 15, sier Wold.

Barnehage og SFO
 Som personalsjef i Rennebu 

kommune har han også fått hen-
vendelser fra foreldre med unger 
i barnehage og SFO, og eventu-
elle utfordringer som kan oppstå i 
forhold til henting og bringing av 
ungene i denne perioden. 

- Det har vært en dialog med 
de ansatte om dette, og stragegien 
er ganske enkelt å finne greie løs-
ninger på de situasjoner som måtte 

oppstå. Skulle man bli forsinket 
på grunn av militærtrafikk en dag, 
ringer man ganske enkelt og gir 
beskjed slik man gjør hvis man 
plutselig blir forsinket av andre 
grunner. I den aktuelle perioden er 
naturligvis også de ansatte på bar-
nehage og SFO ekstra oppmerk-
somme på at dette kan forekom-
me, sier Wold. 

Trivsel
Trident Juncture er den største 

militærøvelsen i Norge siden 2002, 
og forberedelsene har allerede 
pågått i flere år. Trafikksituasjonen 
er et av de punktene det knytter 
seg størst spenning til. Forsvaret 
sammen med Statens vegvesen  og 
politiet har lagt stor vekt på infor-
masjon og tilrettelegging slik at 
alvorlige ulykker skal unngås.  

- Vi må være innstilt på at tra-
fikken går saktere på de veistrek-

ningene som blir berørt i denne 
perioden. Militær trafikk og aktivi-
tet skal være skiltet, så det er bare 
å være oppmerksom og smøre seg 
med litt ekstra tålmodighet, opp-
fordrer Wold. 

I likhet med resten av befolk-
ningen er også Wold spent på 
hvordan en så markant økning i 
innbyggertallet vil påvirke daglig-
livet vårt her i Rennebu. Spesielt 
på Voll synes han det er artig å se 
hvordan lokalsamfunnet forbere-
der seg på å ta imot soldatene. 

- Det legges jo virkelig opp til 
at soldatene skal trives når de kom-
mer, så dette blir nok en opplevel-
se både for soldatene og hele kom-
munen, avslutter Wold.   

Av Mona Schjølset

Svenn Ove Vaagen ved Circle K holder døgåpnet for å 
ta i mot soldatene og andre i forbindelse med øvelsen.

Stein Knutsen ved Esso er i beredskap 
og vil vurdere ekstra åpningstid ved behov.

Stine Krystad og Geir Magne Johansen ved Rema 1000, og de andre servicebedriftene i Berkåk sentrum,
er klare til innrykket av soldater, og ekstra med sjokolade og godteri er en fellesnevner alle steder.
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Møter amerikanerne 
med cola og donuts
Rennebu Nedre Handel 
og EnSpire skole Rennebu 
forbereder seg på invasjon 
av amerikanske soldater 
i forbindelse med NATO-
øvelsen.

Etter den opprinnelige planen 
skulle det allerede ha kommet 
amerikanske soldatene til Voll, 
men de er forsinket på grunn av 
oppryddingsarbeid etter stormen 
hjemme. Nå vil de etter planen 
komme rundt 15. oktober, og de 
skal ha leir nedenfor Vollabrekka 
på Voll. Der vil det bli mellom 
1.200 til 2.500 soldater og befal.

Godt forberedt
På butikken, kalt Bua til dag-

lig, er de godt forberedt på at sol-
datene kommer. Åpningstidene 
på Bua er utvidet hver dag, og det 
vil også bli søndagsåpent i øvelses-
perioden.

— Vi har fått tips fra butikker 
som hadde amerikanske soldater i 
området ved forrige NATO-øvelse. 
De anbefalte blant annet Polar-
brød og squeeze-syltetøy. Ellers 
har vi også tatt inn ekstra med 
cola, Snickers, donuts og energi-
drikker. Vi vil også ha ferdig opp-
smurte baguetter, og steke pizza, 
forteller Frøydis på Bua. 

Hvor mange som egentlig kom-
mer har de ikke oversikt over. På 
Bua er de enige om at de får ta ting 
som det kommer og tilpasse seg 
etter ut fra situasjonene. 

— Vi har forberedt oss godt, og 
vi bygger ny lagerplass ute for pal-
ler og tomgods. Vi er heldige og 
har flinke dugnadsfolk som stiller 
opp og er like ivrig som alltid, sier 
Frøydis. 

Gleder seg
Med storinnrykk av amerikan-

ske soldater blir det en annen og 
spennende hverdag. — Vi gleder 
oss hele staben, og trenger vi ekstra 
hjelp stiller alltids lokalbefolknin-
ga opp, sier Frøydis.

Vil har NATO-øvelsen på 
timeplanen

EnSpire skole Rennebu på Voll 
er også spente på hva besøket av de 
amerikanske soldatene vil bringe. 

— Vi har hatt foreldremøte der 
vi har snakket om hvordan vi vil 
merke øvelsen i hverdagen. Det vil 
bli mye aktivitet rundt oss, og det 
må vi prøve å få en positiv virkning 
av. Det er også viktig å presisere at 

dette er en øvelse, og ikke en krig, 
sier rektor Heidi Reitås Sæther. 
Lærerne har idéer om ting de kan 
gjøre, og de vil gi signal om at de 
gjerne vil spille på lag med soldate-
ne. De vil ha flere engelsktimer på 
timeplanen, lære om NATO, og de 
håper også å få besøke leiren. 

— Kanskje finnes det ressursper-
soner blant soldatene som vi kan 
få hit på skolen. Vi ser det som at 
vi er heldige som får soldatene i 
nærheten, sier Heidi.

Av Dagfinn Vold

Praktisk 
informasjon

En stor del av hovedaktivite-
ten under øvelsen Trident Junc-
ture vil foregå i Trøndelag. Spe-
sielt fra Trondheim og sørover 
vil øvelsen merkes betydelig.

I øvelsesperioden vil det 
daglig kjøre flere militære kolon-
ner som frakter materiell langs 
hovedveiene. Tidvis kan det bli 
stor belastning på veinettet, noe 
som kan føre til redusert fram-
kommelighet og forsinkelser i 
Trøndelag fylke.

Trafikksikkerhet ved militær 
øvelse

Dersom du møter militære 
kjøretøy på veien, er det viktig 
å huske at disse ikke nødvendig-
vis har samme kjøreegenskaper 
som vanlige biler og lastebiler. 
Både svingradius, fart og sikt for 
sjåførene er helt annerledes enn 
for vanlige kjøretøy.

Mange av deltakerne som 
deltar i øvelsen, kan ha utfor-
dringer med nordiske kjørefor-
hold. Mange militære kjøretøy 
er heller ikke veldig godt egnet 
for vanlig veg og nordiske for-
hold. Forsvaret ber derfor alle 
bilister og fotgjengere om å vise 
ekstra aktsomhet og holde god 
avstand til militære kolonner, 
for å ivareta sikkerheten best 
mulig.

Militær aktivitet langs vei
I områder hvor det er satt 

opp militære øvelsesskilt vil 
det være aktivitet langs vei og i 
utmark. Som bilist, vis hensyn 
og være spesielt oppmerksom i 
disse områdene.

Militær kolonne
En militær kolonne kan 

bestå av opp til tolv kjøretøy. 
Alle militære kolonner vil være 
merket. Kjøretøy med bred last 
vil ha ytterligere merking og føl-
gebil.

Forbikjøring av militære 
kolonner frarådes på det sterkes-
te for din og andre sin sikkerhet.

Mer informasjon på nettsiden 
www.forsvaret.no

Frøydis Olaussen og Karen Rise pakker 
ut varer for å lokke de amerikanske 

soldatene til butikken.

De amerikanske soldatene vil har leir sør for Voll, og veisystemet er opparbeidet for å tåle materiellet som kommer.
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BRØNDBO
THOMAS THOMAS 
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SANGER I MØRKETIDA

       INNSET KIRKE
  BERKÅK

SØNDAG 28. OKTOBER KL 19.30
KR: 200,-  BILLETTSALG VED INNGANG

OG KONTANTER

M E D  S T Ø T T E  F R A

B E R K Å K

Forhandler utstyr fra:

Fåvang Maskin 
- bl.a. vinsj og dumperhengere

Globus - bl.a. snøfresere og sandstrøere

Lilleseth Kjetting 
- bl.a. kjettinger, traktorskjær, lasterredskap

Maskinsenteret i Gudbrandsdalen as
- bl.a tømmervogner og beitepussere

Jan Eirik Holden 
- Forhandler landbruksutstyr og entreprenør

jan.eirik.holden@getmail.no

orklasparebank.no  –  tlf 72 49 80 00

Alltid tett på.

Tett på livet, det er det det handler om.
Gjøre muligheter mulig.

Velkommen til ny sesong
med spinning

i 2. etasjen hos Berkåk Bil (bak Cirkle K)

 Høstens timeplan:

 Mandag kl 18.00 Spinn 45
 Mandag kl 19.00 Intervall 75
 Tirsdag kl 20.00 Spinn 1
 Onsdag kl 18.30 Spinn 2
 
Pris kr. 75,- for enkelttime og 
kr. 650,- for et klippekort (12 klipp).
Tenåringer betaler kr. 500,- for klippekort.

Påmelding til tlf 93 84 88 49.
Nye som erfarne er hjertelig velkommen!
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Årets TV-aksjon:

Dette er slagordet til årets 
TV-aksjon som skal foregå 21. 
oktober. 100 000 bøssebærere 
skal ut og gå den viktigste søn-
dagsturen slik at alle hjem i Nor-
ge får besøk. TV-aksjonen 2018 
går til Kirkens Bymisjon. Penge-
ne som samles inn skal sikre nye 
møteplasser, senger, aktiviteter 
og hjelp til de i Norge som tren-
ger det som mest.

Kirkens Bymisjon er en åpen 
og inkluderende organisasjon, 
som arbeider i byer over hele 
Norge, blant mennesker som 
strever med hverdagen på ulike 
måter. Visjonen er at mennesker 
skal erfare respekt, rettferdighet 
og omsorg.

I Norge er det altfor mange 
som står utenfor.

Fakta om utenforskap
-  150 00 mennesker i Norge 
 opplevde å ikke ha nok å 
 spise i 2017.
-  Ett av ti barn i Borge vokser 
 opp i fattigdom.
-  Bare 2% av alle innvandrere 
 har besteforeldre i Norge.
-  Hele 70 000 mennesker i 
 Norge har ingen nære for-
 trolige, eller venner de kan 
 snakke med når de trenger 
 det.

Dette er vår største nasjonale 
dugnad og Rennebu har tidli-
gere hevdet seg i toppen som 
giverkommune i vårt fylke, det 
håper vi å klare i år også. Ta der-
for godt i mot bøssebærerne 21. 
oktober.

Husk å ta ut penger! Du kan 
også betale med Vipps. Beta-
ler du med Vipps 21. oktober 
mellom kl. 16.00-18.00 blir det 
registrert som bøssebeløp for 
Rennebu.

Du finner mer  informasjon 
om TV-aksjonen på 
www.blimed.no.

Av Janne Nordbø

Snart klare for 
musikalen Hairspray
I skrivende stund er det drøye tre uker til årets avgangselever skal stå på scenen og 
fremføre sin versjon av musikalen Hairspray. Som vanlig hersker et herlig kaos før 
kostymer, kulisser, dansetrinn, replikker og sang kommer på plass, men både ansvarlig 
lærer Rune Skjolden og elevene tror dette blir en suksess. 

- Dette kommer til å bli kjem-
pebra! Alle i klassen bidrar med 
forskjellige oppgaver, og vi gle-
der oss til å vise publikum hva vi 
har jobbet med, sier Espen André 
Gunnes og Andrea Kosberg, som 
er med i PR-gruppa.

Raseskille og danseglede
Hairspray er en amerikansk 

musikal fra 2007, og handler om 
den danseglade tenåringsjenta   
Tracy Turnblad som melder seg på 
en audition for å bli en av danser-
ne i den lokale TV-stasjonens ung-
domsprogram. Handlingen utspil-
ler seg i Baltimore i 1962, med 
gjennomgangstema som raseskille, 
rivalisering, danseglede, humor, 
kjærlighet og vennskap. 

- Budskapet er vel egentlig at 
alle kan klare mer enn man tror, og 
så kan vi vel røpe at det går bra til 
slutt, sier Espen André. 

Som vanlig har lærer Skjolden 
og hans team gjort en del lokale 
tilpasninger, slik at både musikk 
og tekst passer for avgangselevene 
i Rennebu i 2018. 

- Vi skal synge på engelsk og 
prate på Rennbygg, så det blir en 
bra kombinasjon, smiler Espen 
André. 

Går inn i rollen
June Gunnes og Andrea Vikin 

spiller to av hovedrollene, som 
mor og datter Edna og Tracy Turn-
blad. Begge søkte i utgangspunktet 
på litt mindre roller, men var ikke 
i tvil om at de ville ta utfordringen 
da muligheten dukket opp. 

- Jeg innrømmer at jeg gruer 
meg litt til å synge foran publi-
kum, men jeg prøver å tenke at det 
er Tracy som synger, ikke jeg, sier 
Andrea. 

June er helt enig, og også hun 
sier at det er viktig å leve seg inn 
i rollefiguren for at det skal bli en 
best mulig opplevelse for publi-
kum. 

Nerver eller ikke, både Andrea 
og June gleder seg stort til premi-
eren, og synes dette har vært en 
kjempeartig opplevelse. 

- Alle i klassen er positive, og 
mange går nok langt utenfor kom-
fortsonen sin. Dessuten er dette en 

musikal med veldig god stemning, 
fengende musikk og mye sang og 
dans, så det er bare å glede seg, 
smiler de to jentene. 

Hektiske uker
Etter høstferien legger elevene 

all vanlig skolegang til side, og job-
ber bare med musikalen de siste to 
ukene før premieren 25. oktober. 
Slik har det vært jobbet med musi-
kal i alle år, og det er en metode 
som fungerer bra for elevene. 

- Det er en veldig hektisk og 

intens periode, men vi kommer 
bestandig i mål og de fleste elevene 
synes det er kjempeartig, sier Rune 
Skjolden. 

At det gjør noe positivt med 
samhold og klassemiljø er det vel 
heller ingen tvil om, og i likhet 
med mange av rollefigurene i Hair-
spray er det nok mange av årets 
avgangselever som også får erfare 
at de klarer mye mer enn de tror i 
løpet av denne perioden. 

Av Mona Schjølset

Andrea Vikin og June Gunnes spiller to av hovedrollene 
- datter Tracy og mor Edna Turnblad.

Hele ensemblet på øving med Ann Kristin Haugerud som dirigent 
og Rune Skjolden bak pianoet (utenfor bildet).
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Bok om de som 
utvandret til Amerika
Rennebu historielag har nylig gitt ut boka ”Amerikaslekter – utvandringen fra Rennebu”. 

De første tankene om å samle 
inn opplysninger om utvandringen 
fra Rennebu er, etter det vi kjen-
ner til, Jon Gunnes sin betraktning 
fra 1951. Han slår fast at det er en 
viktig oppgave å samle inn stoff til 
belysning av utvandringen fra Ren-
nebu.  

Siden den gang har ymse ame-
rikastoff vært trykket i årsskriftene, 
men den store oversikten manglet. 
Det var kjent at både Arnfinn Kjel-
land og Joar Fjellstad hadde jobbet 
mye med navnelister over de som 
utvandret fra Rennebu. Også Odd-
bjørn Gorsetbakk hadde jobbet i 
samme «bransjen». Han gjorde en 
kjempejobb med å samle alt dette 
i én liste, og det dannet grunnlaget 
for det videre arbeidet.

Etter at DIS-Trollheimen (nå 
Slekt og Data Trollheimen) og Ren-
nebu Historielag hadde noen gode 
samtaler i starten av 2006, gjorde 
historielagets Arne Lundaløkk det 
klart at historielaget selvfølgelig 
ville delta i innsamlingen av brev 
og bilder, men at det var naturlig 
at det ble Trollheimens oppgave å 
skrive boka. Han var svært ivrig på 
at nå måtte arbeidet med innsam-
lingen komme i gang. Det begynte 
å bli snakk om å «støvsuge» bygda 
for å finne gamle amerikabrev og 
-bilder. Det ble etterhvert satt inn 
etterlysninger i blant annet Renne-
bunytt og Opdalingen.

Det første møtet om saken ble 
holdt på Staure i februar i 2006. 
Der ble det vedtatt å danne en 
«Emigrantgruppe» som et under-
gruppe til DIS-Trollheimen. Og 
dermed var arbeidet i gang.

Boka, som er på 632 sider, er 
et grundig dokument der ca. 1.500 
emigranter fra Rennebu er omtalt. 
Disse personene var bosatt i Ren-
nebu ved utreise, eller de var født 
her. Det er derfor personer fra 
mange kanter av landet som er 
omtalt i boka. Så langt som mulig 
er også etterslekta etter utvandrer-
ne tatt med i boka, men på grunn 
av plasshensyn måtte utgiverne 
begrense antall generasjoner til to.

— Det har tatt åtte år å utarbei-

de manuskriptet, men arbeidet har 
pågått i flere år før det. Oddbjørn 
Gorsetbakk har en svær database 
og han har vært med på å lete opp 
personer i Amerika. Inger Johanne 
Bjørnaas har vært primus motor 
for letingen i Amerika. Hun har 
hatt veldig mye arbeid med dette, 
og hun har fått mange kontakter 
og søkt i mange forskjellige data-
baser, forteller Magne Granhaug, 
som har skrevet inn det meste på 
data. 

— Godt å være ferdig, men sam-
tidig er det et tomrom. Hadde vi 
visst hvor mye arbeid dette var, og 
hvor mange års arbeid det medfør-
te, er det slett ikke sikkert at vi had-
de påtatt oss oppgaven. Vi takker 
alle våre informanter både i Norge 
og Amerika for verdifulle opplys-
ninger, og håper at sluttproduktet 
vil være til både nytte og glede, sier 
Magne Granhaug. 

Boka er til salgs hos Inger 
Johanne Bjørnaas, Oddbjørn Gor-

setbakk og Magne Granhaug, men 
og du  kan bestille boka ved å rin-
ge 979 79 952 eller sende mail til 
ingrid.laanke@getmail.no

Av Dagfinn Vold

Bildet viser side 301 
i boka om utvandrerne til Amerika.
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Ragnhild 
Øverland ble 
Årets ildsjel
Ildsjelen trudde det 
skulle være et vanlig 
styremøte i håndball-
gruppa, og ble mer 
enn overrasket da Mari 
Ytterhus dukket opp 
med blomster på vegne 
av Rennebu idrettsråd.

Ragnhild Øverland ble overrasket 
da Mari Ytterhus kom med beskjed 

om at hun var Årets ildsjel.

Det er styret i håndballgrup-
pa i Rennebu IL som har frem-
met forslaget, og i begrunnelsen 
heter det blant annet:  

Ragnhild er leder i håndball-
gruppa, og har vært trener for J12 
og J14 de siste årene. Hun er en leder 
som inkluderer alle rundt seg, og alt 
dette gjør det gøy å jobbe sammen 
med henne i styret og på banen.

Hun står på med et flott smil, 
og har fått i gang mange nye hånd-
ballspillere, håndballlag for gutter, 
og for ikke å glemme håndball for 
småtassene. Hun har også fått laget 
sportslig plan for håndballgruppa, 
der alle har fått muligheten til å 
bidra og bli inkludert. 

Håndballgruppa deltar på tre-
nerutviklingskurs der både barn og 
trenere er i fokus. I tillegg har de fått 
inn Byåsen-akademiet til både kick-
off og inspirasjon. Alt dette arbeidet 
er Ragnhild primus motor for. 

Det var en rørt Ragnhild 
som satte stor pris på kåringa, 
og hun deler prisen med styret 
og de andre som gjør en innsats 
for håndballen i Rennebu.

Du kan følge 
Rennebu IL på 
Rennebu.com

Rennebu A-lag rett 
opp i 4. divisjon
Etter et meget midlertidig opphold i 6. divisjon i 2017-sesongen, har Rennebu A-lag 
denne sesongen feid gjennom 5. divisjon på en særdeles overbevisende måte. 

Mens Nidelv gikk på en smell 
mot Brekken i nest siste seriekamp, 
vartet Rennebu opp med festfot-
ball og 7-2 seier over Tolga-Vinge-
len. Dermed var det hele avgjort, 
og våre gutter kan forberede seg på 
4. divisjonsspill når seriefotballen 
sparkes i gang igjen til våren. 

- Dette er en historisk begi-
venhet, for vi har aldri tidligere 
hatt et seniorlag så høyt oppe i 
seriesystemet. Jeg er mektig impo-
nert over det guttene har prestert 
denne sesongen, sier Olav Stavne, 
som trener A-laget sammen med 
spillende trener Håvard Hårstad 
Meslo.  

Spillermøte før sesongen
Ifølge Stavne ble ambisjonene 

om å kjempe i toppen av 5. divi-

sjon lagt allerede på et spillermøte 
før jul. Da fikk hver enkelt spiller 
skrive ned hvilke tanker de selv 
hadde foran sesongen, og på hvil-
ket nivå de mente satsingen burde 
ligge.

- Det var en generell oppfat-
ning at vi burde ha ambisjoner 
om topp 3-4, og at dette var et mål 
som burde være innen rekkevidde. 
Spillerne tok virkelig tak, og med 
en ytterligere forsterkning på laget 
før sommerferien ble ambisjonsni-
vået justert opp enda et hakk, for-
teller Stavne. 

Gleder seg til neste sesong
I skrivende stund har Renne-

bu fortsatt en kamp igjen av årets 
sesong, men ettersom det hele er 
avgjort for vår del blir dette som 
en ren parademarsj å regne. Både 

spillere og trenere har begynt å 
rette fokuset framover, og forbere-
delsene til neste sesong er allerede 
i gang. 

- Vi har styrket støtteapparatet 
rundt laget, og opplegget rundt 
hjemmekamper vil nok også bli 
hevet noen hakk, sier Stavne.

Denne vinteren er også A-laget 
påmeldt futsalserien, noe Stavne 
tror kan bli en artig og god opplad-
ning før den vanlige serien spar-
kes i gang. Ambisjonsnivået foran 
neste sesong har de ikke rukket å 
tenke så mye på enda, men første 
delmål bli naturlig nok å beholde 
plassen og jobbe seg inn i nivået i 
4. divisjon. 

- Dette skal vi diskutere godt 
gjennom i gruppa, så tenker jeg 
vi finner en grei strategi framover. 
Klarer vi å bli blant de 8-9 beste 
lagene får vi mest sannsynlig også 
spille NM – kvalik, og det hadde 
jo selvfølgelig vært artig, avslutter 
Stavne. 

I første omgang er det imidler-
tid avslutning av årets sesong som 
står på programmet, før Stavne 
sammen med spillere og øvrig støt-
teapparat skal legge planene for 
historisk 4. divisjonsfotball her i 
Rennebu. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Jan Inge Flå

Herrelaget til Rennebu er 
klare for opprykk til 4. divisjon.

Her i kampen mot Tolga-Vingelen.

Trondheim - Tynset        
   

RUTETIDER 
ØSTERDALEKSPRESSEN 

Fra Tynset
	 Man-fre	 Man-fre	 Søn	

Tynset bussterminal	 06:00	 07:45	 17:00	
Kvikne	Coop-marked	 06:40	 08:25	 17:43	
Innset	 07:01	 08:46	 18:11	
Berkåk	sentrum	 07:20	 09:05	 18:30	
Støren	jb.st	 07:55	 09:40	 19:05	
Lundamo	E6	 08:08	 09:53	 19:20	
Kvål	 08:15	 10:00	 19:27	
City	Syd	E6	 08:35	 10:20	 19:45	
St.Olav	hospital	 08:50	 10:35	 					|	
Trondheim S	 08:55	 10:40	 20:00	

Fra Trondheim
	 Man-fre	 Man-fre	 Søn	

Trondheim S	 13:15	 16:30	 21:00	
St.Olavs	Hospital	 13:25	 16:40	 					|
City	Syd	E6	 13:38	 16:53	 21:18
Kvål	 13:55	 17:10	 21:35	
Lundamo	E6	 14:02	 17:17	 21:42	
Støren	jb.st	 14:15	 17:30	 21:55	
Berkåk	sentrum	 14:45	 18:00	 22:25	
Kvikne	Coop-marked	 15:20	 18:35	 23:00	
Tynset bussterminal	 16:00	 19:15	 23:40	

F.o.m. 15.10.2018

Symboler og forkortelser
|	 =	Stopper	ikke/kjører	annen	trasé
-	 =	Stopper	på	signal

Stopper	på	signal
Levende dyr	tas	ikke	med

Husk å gi tydelig stopptegn!
Forbehold	om	ruteendringer	i	
perioden.
Forbehod	om	endring	
av	rutetider	for	
korrensponderende	ruter.

Bussen stopper på andre holdeplasser 
som ikke er med i rutetabellen.

www.hedmark-trafikk.no

Tynset - Trondheim
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Drop-in kontor
Rennebu Eiendom, Postmyrvn 19

Møblert kontor på ca 24m2. 
PC med gjestekonto, internettilgang, vannkoker og bord for 

møter inntil 8 personer. Enkel catering kan leveres ved 
forhåndsbestilling. Pris kr 300,- + mva pr dag (8-16).
Vi har også ledige kontorlokaler på 11, 14 og 17m2.

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

www.rennebuei.no

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

Vi har mønster og garn, 
og har fått inn nye farger i 

pleddgarn

Høst = strikketid
Strikk pledd og tøfler til kalde kvelder.

I forbindelse med NATO-øvelsen har vi 

utvidet åpningstid 1. okt - 25. nov
mandag-fredag 9-21

lørdag 9-20  /  søndag 13-20

Rennebu Skog & Hage
7393 Rennebu

mobil 976 80 819 — torleif@rokkones.no

Høstsalg!

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

ENKELT FOR DEG
BRA FOR BILEN

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

BERKÅK BILSKADE
Karosseriverksted                            
Lakkverksted                                                  
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

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

BERKÅK BILSKADE
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 977 78 963
berkaakbilskade@outlook.com

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

BERKÅK BILSKADE BERKÅK BIL
Postmyrveien 12 Postmyrveien 12
7391 RENNEBU 7391 RENNEBU
Tlf 977 78 963 Tlf 72 42 75 90
berkaakbilskade@outlook.com berbil@getmail.no

•	Rydde-	og	motorsager
•	Trimmere	og	plenklippere
•	Automowere
•	Husqvarna	bensin	og	
 sagkjedeolje
•	Snøfresere

Ta kontakt for tilbud!

Husqvarna	skog-	og	hagemaskiner

Automower	vinterlagring!

Joyful, Joyful
i Kultursalen, Berkåk

lørdag 10. november kl 19.30

Damekoret Røst m/band 

inviterer til konserten

Dørene åpnes kl 19.00

Inngang kr 250. Barn under 16 år gratis.
Servering i pausen.

Forhåndssalg av billetter på Extra Berkåk.
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@rennebukommune

Årsmøte i Rennebu Bondelag 
Onsdag	31.10	kl.	19.30	i	Jutulstuggu,	Stamnan
Vanlige årsmøtesaker
Skikkelig matservering!

Vel møtt!

Kunngjøringer

André	Bjerke	100	år.
Biblioteket inviterer til konsert
torsdag 18. oktober kl. 19.00.
 
Alf Erik Strandheim har tonesatt 12 dikt av André Bjerke.
Og i forbindelse med André Bjerke sitt 100årsjubileum i år, 
kommer Alf Erik m/musikere til biblioteket for å framføre disse 
diktene sammen med fortellinger om diktene og dikteren.
 
Velkommen til biblioteket!

Verdensdagen for psykisk helse 
markeres	på	Frivillighuset	onsdag	17.	oktober	
kl. 12-16, med stressfrie varme vaffelhjerter
og kaffe

Årets tema: ”Vær raus”. Vi oppfordrer alle til å vise raushet i 
hverdagen. Å være raus med seg selv og andre kan bidra til 
god psykisk helse.

Alle ønskes velkommen innom!

Dette skjer i Rennebu!
11.10  Bønnemøte Hoelsmoen 20.00
12.10 Basar Åshuset 18.00
 arr: Gisnås Forsamlingshus 
15.10	 Søndagsskole	og	Yngres Misjonshuset, Voll 17.30
16.10	 Formiddagstreff Omsorgsboligen 11.00
18.10	 Hyggestund	m.kvinnegruppa Helsesenteret 11.30
18.10  Babysang Friv.sentralen 12.00
18.10 Møte m/Bjørn R. Karlsen Hoelsmoen 19.30
19.-28.10 KULTURVUKKU - se annonse side 14
21.10	 Når	vi	kommer	sammen Hoelsmoen 19.30
23.10	 Soul	Children Menighetshuset 17.30
23.10	 Småbarnssang Menighetshuset 17.30
24.10 Møte Rennebu pensjonistforening Kultursalen 11.00
25.10	 Formiddagstreff Staure 11.00
25.10 Bønnemøte Hoelsmoen 20.00
28.10 Gudstjeneste Rennebu kirke 11.00
31.10 Årsmøte, Rennebu Bondelag Jutulstuggu 19.30
 

Rennebu husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21
i Sanitetshuset, Gml. Kongevei 24 (i sokkelen).
Kafe	Hyggen åpen hver lørdag kl 12-15.
Fristrim i Rennebuhallen hver onsdag kl 11-12.
Seniordans i kultursalen hver tirsdag kl 14-16.
Rennebu	Songkor øver hver onsdag på Voll skole kl 19.30-22.00
Hørselshjelp?	Ta	kontakt	med	Bjørg	Voll	tlf	950	23	162.

Trenger du skyss eller følge 
til et arrangement eller aktivitet, 

ring	Frivilligsentralen	tlf	72	42	62	64.

RENNEBU BONDELAG

Velkommen til lansering av boka 

Tusen år som kirkested og møteplass 
i forbindelse med 350 års-jubileet til Rennebu kirke

Rennebu kirke, fredag 19. oktober, kl. 19.00
- Presentasjon av jubileumsboka

- Orientering fra jubileumskomiteen
- Kulturelt innslag

- ”Kirkekaffe”

Arr.: Rennebu menighetsråd

1

Tusen år som 

kirkested 

og møteplass

Rennebu kirke 350 år

1669-2019

Tusen år som
 kirkested og m

øteplass - R
ennebu kirke 350 år 1669-2019

Tusen år som kirkested og møteplass 

setter kirkestedet på Voll i Rennebu i et tusenårsperspektiv, 

og ser Rennebu kirke i sammenheng 

med strømninger både her i Trøndelag, Norge og Europa. 

Dette gjelder også kirkekunsten og utformingen av kirka. 

Ved utstrakt bruk av både gamle og nyere bilder 

og andre begivenheter enn det som tilhører selve kirka, 

er dette en bredere og litt annerledes jubileumsbok. 

Boka markerer Rennebu kirke sitt 350-årsjubileum.

9 788230 3398
86

ISBN 978-8
2-303-3988

-6



Rennebunytt36

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

Rennebunytt,  c/o Mediaprofil as, Myrveien 4 Berkåk, 7391 Rennebu
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EXTRA STORT UTVALG TIL EXTRA LAVE PRISER

EXTRA Berkåk
7-23 (8-21)

Torsdag, fredag, lørdag
11.-13. oktober

Rundstykke 
kr 1

MedLeMSkupp

 2 for

55
Ikke-medlem:
se hyllepris

930

1760 910

890

Appelsinjuice
1,5l

Jordbær-
syltetøy
1 kg

Freia Kvikk Lunsj
188g. 4 pk

Kaviar
190g. 

Cornflakes
750g. 

Medlemskupp 24. sept.-7. okt. Så langt beholdningen rekker


