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Ved Litj-Høktjønna mot Trollheimen
Foto: Dagfi nn Vold

fargerik høst

Tid for høstløken og Erica
Tilbud: Div grønnplanter kun kr 39,-

Mye nytt i lego!
Berkåk - tlf 72 42 74 45 Vi pusser opp!  Beklager rotet så lenge
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byggeskikkveileder2

— Vi håper du som leser 
vil få forståelse for hva byg-
geskikk er og hvorfor Rennebu 
kommune ønsker å fokusere 
på dette gjennom en egen vei-
leder, sier Audhild Bjerke ved 
Plankontoret i Rennebu.

Byggeskikk i Rennebu
Bebyggelsen i Rennebu 

domineres av gårdsbebyggelse 
etter trøndersk byggeskikk, og 
tradisjonelt oppført for lang-
siktige behov. Dagens land-
bruk er i rask endring, og byg-
ninger må kunne tilpasse seg 
nye funksjoner, endres, fl yttes 
eller rives. 

Dagens byggeskikk har 
fokus på miljøvennlige og 
energiøkonomiske løsninger 
ved siden av funksjonalitet og 
estetikk. Ny bebyggelse skal 
ta stilling til fysiske, sosiale og 
historiske realiteter på stedet. 
Det innebærer tilpassing til 
terreng, bebyggelse, uterom 
og vegetasjon. Bevisst mate-
rialbruk, fargesetting, skilting 
og belysning er også viktig for 
god utforming av bebyggelse, 
plasser og gaterom. 

Fritidsbebyggelse
Rennebu har ført en 

restriktiv politikk ved regule-
ring av fritidsbebyggelse for å 
bevare natur- og kulturland-

skap og sårbare fjellområder 
mest mulig urørt. Stor etter-
spørsel etter tomter til hyt-
tebygging har ført til at det er 
regulert et stort antall hytte-
tomter i Rennebu i senere tid. I 
tillegg fi nnes hytter i nærheten 
av gårdsbruk og i utmark. 

Fritidsbebyggelsen i 
Rennebu har sitt forbilde i 
den lille bua på fjellet. Den ble 
brukt til setring, jakt og fi ske 
og annen utmarksaktivitet 
som en del av livsutkomme for 
bonden i bygda. Etter hvert tok 
turister og familie i bruk hytta 
til rekreasjon. Fra de enkle 
kårene som hersket på hytta, 
har fritidslivet utviklet seg til 
en ressurskrevende ferieform 
med store krav til areal, kom-
fort og tilrettelagte aktiviteter. 
Den tradisjonelle seterbebyg-
gelsen, løer og andre uthus-
bygninger i utmarka kan være 
referanse for ny bebyggelse.

Hytta i landskapet
Små og nøkterne bygnin-

ger er lettere å tilpasse i ter-
renget og gir mindre natur-
inngrep. Store bygninger er 
vanskeligere å plassere uten 
å endre tomt og vegetasjon. 
Fremføring av vei, vann og 
avløp til hver enkelt hytte 
medfører omfattende terreng-
inngrep. Kostbar infrastruktur 

fører ofte til høy utnyttelse av 
tomtene, dvs. mer bebyggelse 
på mindre tomt.

Det er en krevende opp-
gave å utforme slik bebyg-
gelse på en god måte. Det 
bør stilles krav til kompetanse 
hos de som utformer regule-
ringsplaner og bebyggelse i en 
slik situasjon. Hytteområder 
som krever kostbare tekniske 
anlegg bør planlegges gruppe-
vis med naturområder mellom.

Tilbygg og utvidelse
Fremtidig utvidelse av byg-

ningsmassen bør planlegges 
sammen med bebyggelsen 
av tomta i utgangspunktet. 
Utvidelse av arealet er under-
lagt samme hensyn som utfor-
ming av bebyggelse generelt. 
Utvidelse kan forringe propor-
sjonene på den eksisterende 
bebyggelsen. En god løsning 
kan være å tilpasse nye byg-
ninger som tilbygde enheter 
eller frittstående anneks.

Bærekraft og energibruk
Oppføring av fritidsbe-

byggelse er i seg selv et over-
skuddsfenomen. I senere tid 
er folk villige til å bruke store 
ressurser på tekniske innret-
ninger, for å få minst like høy 
standard og komfort på hytta 
som hjemme. 

Vi har en overordnet poli-

tisk målsetning om å redusere 
skadelige utslipp og forbruk 
av naturressurser. Ut fra dette 
perspektivet bør produksjon 
og drift av fritidsbebyggelse 
basere seg på løsninger som 
fører til minst mulig belastning 
av natur og miljø. Gjenbruk, 
bruk av lokale materialer og 
lokal arbeidskraft, samt valg av 
teknologi som begrenser ener-
gibruk og reduserer skadelige 
utslipp bør planlegges i hver 
enkelt byggesak.

Framtidas byggeskikk
God byggeskikk er viktig 

for å skape identitet og tilhø-
righet. Plassering av bebyg-
gelse i landskapet, form og 
byggemåte, bruk av materialer, 
farge og dekor er byggeskik-
kens lokale språk. Ved å gjøre 
seg kjent med fortidas bygge-
skikk, kan man hente inspira-
sjon og videreføre elementer 
til nye byggeoppgaver i fram-
tidas byggeskikk. Rennebu 
kommune har stått bak to 
arkitektkonkurranser siste år, 
samt oppgradering av torget. 
Inspirert av de tradisjonelle 
trøndertunene kan det ska-
pes nye, moderne boløsninger 
med variasjon i bygninger til-
passet ulike behov og funksjo-
ner. 

Av Audhild Bjerke

For å øke bevisstheten om byg-
geskikkens betydning utarbeider 
Rennebu kommune en veileder 
for byggeskikk rettet mot utbygg-
ere, saksbehandlere og publikum. 
Veilederen skal vise hvordan trekk 
fra eksisterende landskap og 
bebyggelse kan gi føringer for 
planlegging og utforming av ny 
bebyggelse. Den skal gi bevissthet 
om forutsetninger for god bygge-
skikk og estetisk kvalitet i 
omgivelsene.

Byggeskikkveileder for Rennebu kommune 
består av 4 deler:
Del 1: Lokal Byggeskikk
Del 2: Fritidsbebyggelse
Del 3: Landbruksbebyggelse
Del 4: Tettstedsbebyggelse
Veilderne kan lastes ned på kommunens nettside
www.rennebu.kommune.no

Egne byggeskikkveiledere i Rennebu

 Administrasjon
Adresse:  Berkåk, 
 7391 Rennebu
E-post:   post@rennebu.
 kommune.no 
Telefon:  72 42 81 00
Telefax:  72 42 81 01
Åpningstid: 08.00-15.30

Ordfører Bjørn Rogstad
tlf 72 42 81 10 
bjorn.rogstad@rennebu.
kommune.no

 Rennebu 
Nytt

Utgiver  Rennebu kommune  
 og Mediaprofi l as

Redaktør  Dagfi nn Vold
Red.utvalg rådm. Birger Hellan 
 (ansv.red.) 
 ordf. Bjørn Rogstad 
 Halldis Nyrønning 
 Jan Bredeveien

Adresse Rennebu Nytt, 
 c/o Mediaprofi l as, 
 Rebustorget Berkåk, 
 7391 Rennebu 
Telefon 72 42 76 66
E-post  Redaksjonelt:
 dagfi nn@
 mediaprofi l.no
 Annonser:
 mari@mediaprofi l.no

Web  www.mediaprofi l.no
 www.rennebu.
 kommune.no

Abonnement Gratis alle hus-
 stander  i Rennebu, 
 Jerpstad, Kvikne,  
 og Soknedal

Opplag dette nummer
 4.500
 Sendes ut til alle 
 hytteeiere i Rennebu og 
 på Kvikne i tillegg til 
 vanlig distribusjon.

 Abonnement 
på Rennebu Nytt

Kontakt 
Mediaprofi l AS

Berkåk, 7391 Rennebu
tlf. 72 42 76 66

mari@mediaprofi l.no

Rennebu Nytt 
på nett

Rennebu Nytt i pdf-format 
legges ut på nettsiden 
www.rennebunytt.no. 

Pdf-utgaven er identisk med 
papirversjonen som distribueres 
gjennom Posten. Den blir lagt ut 

én dag før på nettet. 
Dette er et godt alternativ til 

abonnement for de som 
bor utenfor kommunen!

Du kan også følge 
Rennebu Nytt på Facebook 

- da får du varsel hver gang det
 legges ut en ny utgave på nett.

Ill. Lerche arkitekter AS . Arkitekt konkurranse 2008. ”Nye boløsninger på bygda” 
arrangert av blilyst<<, Sør-Trøndelag fylke.

Tidene forandrer seg, ny kunnskap utvikles og gamle levevis 
endres. Ikke alle forbilder fra den gamle bygningsarven er 
gangbare i dag. Nyutviklet teknologi og nye materialer gjør at 
byggverk får endret utforming og bruk. Den store utfordringen 
blir hvordan dette kan tilpasses den eksisterende byggeskikken.

(Kilde: ”God byggeskikk”, Husbanken) 



Nabokommunene er sterke 
konkurrenter. Rennbyggen 
kan kun vinne ved å være god 
på service. Antagelig bør målet 
være: best på service og tilbud 
til hytteeierne.

Hva er viktig for fritidsrenn-
byggene?

Hytteundersøkelsen fra 
mai i fjor – med 557 svar (ca 
1/3) - gir klare pekepinner på 
hva som er viktig for fritids-
rennbyggene. Vi gjentar de 
seks viktigste:

• mobiltelefondekning
• oppkjørte skiløyper
• info om jakt og fi ske
• merkede turløyper 
 (sommer)
• info om kommunale 
 tjenester
• håndverkstjenester

Vi vet nok til å gjøre en god 
jobb. Og vi – det er ikke kom-
munen. Vi – det er alle som 
er opptatt av sysselsetting og 
vekst i bygda, deriblant også 
kommunen.

3hytte i Rennebu?

De siste årene har det blitt 
bygget et trettitalls nye hytter 
i Rennebu hvert år. Med en 
gjennomsnittspris på 2 ½ mil-
lion for hytte og tomt gir det 
en omsetning på 75 millioner 
kroner. Grunneiere, hyttefi r-
maer, byggefi rma og hånd-
verkere i bygda har mulighet 
til en betydelig andel av disse 
pengene. Det kan alltids dis-
kuteres om nok blir liggende 
igjen i bygda eller om uten-
bygds fi rma klarer å få en for 
stor andel. En slik diskusjon 
er uinteressant. Tretti hytter 
og 75 millioner kroner ligger 
i potten, det er opp til bygdas 
næringsliv å gjøre seg fortjent 
til så stor del som mulig.

Flere hytter?
Fra 1998 til 2008 har det 

blitt bygget 189 nye hytter i 
Rennebu. Særlig de siste åre-
ne har aktiviteten vært høy. 
Enkelte hevder for høy. Men 
de fl este vil nok anse hyttebyg-
gingen som viktig for bygda. 
Fordi den gir arbeidsplasser, 
inntjening og aktivitet.

Hvis vi sammenligner 
Rennebu med andre kommu-
ner i Trøndelag får vi et inter-
essant bilde. I 1998 var antallet 
hytter i Oppdal og Rennebu 

noenlunde på samme nivå; 
1682 i Oppdal og 1424 i 
Rennebu. Ti år senere hadde 
Oppdal økt med 1235 nye hyt-
ter til 2917. Økningen var mer 
enn seks ganger så stor som i 
Rennebu.

Men Oppdal er jo spesiell? 
Ja, Oppdal er spesiell og blant 
de kommunene som har størst 
økning i hyttebyggingen på 
landsbasis.

La oss derfor heller sam-
menligne Rennebu med de to 
andre trønderske nabobygde-
ne. Midtre Gauldal? En økning 
på 794 hytter fra 1998 til 2008, 
slik at antall hytter i dag er opp 
mot 2000. Og Meldal? De har 
økt med 252 hytter til 1395 i 
perioden. Alle de tre trønder-
ske nabobygdene har altså hatt 
større aktivitet på hyttefronten 
enn Rennebu. Og så mange 
som åtte trønderske kommu-
ner har hatt større hyttebyg-
ging enn Rennebu fra 1998 til 
2008.

Hyttebyggingen er en viktig 
vekstfaktor i mange trønder-
ske kommuner. Kommuner, 
grunneiere og næringsliv sat-
ser for å få så stor del som 
mulig til sin kommune og sin 
bedrift. Ønsker Rennebu å sat-
se mer? Kan kommunen gjøre 

mer? Bør kommunen gjøre 
mer?

Bygg og landbruk
Omregnet i arbeidsplas-

ser sørger nye og gamle hytter 
for 60 arbeidsplasser i bygg- 
og anlegg og 20 i varehandel. 
Håndverk er en stor næring 
i Rennebu, hyttebyggingen 
sørger for oppdrag til bygdas 
håndverkere. Og bygdas stør-
ste næring, landbruket, med 
lavt innteksgrunnlag får tilført 
kapital gjennom tomtesalg.

Min konklusjon er enkel og 
klar: hyttebyggingen er svært 
viktig for Rennebu. Den gir 
arbeidsplasser og kapital til to 
svært viktige næringer i bygda. 
Den interessante diskusjonen 
ut fra et næringssynspunkt er 
derfor ikke om det skal sat-
ses på videre utbygging, men 
hvordan bygda skal få en stør-
re andel av de nye hyttene som 
bygges i Trøndelag.

Varehandel
Varehandelen har ikke økt 

på samme måte i Rennebu 
som i de fl este andre hyt-
tekommuner. Igjen kan det 
pekes på Oppdal der hytte-
eierne legger igjen tre ganger 
så mye som i Rennebu, nær-
mere 70 000 kroner årlig mot 
i overkant av 20 000 kroner i 
Rennebu. 

Rennebu ligger mellom to 
handelssentrum, Oppdal og 

Støren, og i enden av dalen 
er Orkdal den kommunen 
med størst handelsvekst i Sør-
Trøndelag. Rennebu vil nok 
aldri klare å ta igjen de store 
sentrene. Likevel bør det gjø-
res en innsats for å utvikle til-
budet så vel til fastboende som 
fritidsboere. F. eks er apotek 
og vinmonopol på Berkåk vik-
tig for mange.

Fritidsrennbygger
Hytteeierne i Rennebu 

oppholder seg i snitt femti 
døgn i året på hytta. En sju-
endedel av året. Og de legger 
igjen minst 30 millioner kroner 
i året. De blir viktigere og vik-
tigere for utviklingen av bygda. 
Omregnet for kjøpekraft og 
oppholdstid utgjør de mellom 
200 og 250 fastboende. 

Er bygda fl ink nok til å 
lytte til disse fritidsinnbygger-
ne? Gjøres det nok for å gjøre 
hverdagen triveligst mulig for 
dem? Husk, fornøyde hyt-
teeiere/fritidsrennbygger er 
de beste ambassadører for å 
få nye hyttebyggere/fritids-
rennbygger. 
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1700 hytteeiere i Rennebu kjøper i gjennomsnitt 
varer og tjenester for kr 20 000 hver i bygda, til 
sammen i overkant av 30 millioner kroner. Det gir 
minst 80 arbeidsplasser.

Fritidsrennbyggene er viktige for bygda
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Tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net
turistkontoret@rennebu.net

Rennebu Turistkontor

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

Tid for vinterdekk!
– kom innom for en prat.
Vi selger alle typer dekk/felger til meget gunstige priser.

Husk Coop-rabatt på drivstoff 

÷30 øre pr liter

Alltid ferske brød!
Ukens JOKER -nye tilbud hver uke

Vi har en flott frukt og grønt disk

Helt i nærheten!
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Rennebu Nedre Handel AS
Voll, 7393 Rennebu  tlf 72 42 65 50

BERKÅK BIL a.s
7391 BERKÅK  - Tlf. 72 42 75 90

- autorisert bilverksted -

Vi gjør bilen din
vinterklar

Næringslokale
til leie

100 m2 stort nyrenovert lokale leies ut.
Lokalet egner seg godt til kontor eller butikk,

men også annen virksomhet kan passe.
Lokalet kan deles opp til mindre enheter.

Huset har en unik beliggenhet like ved E6.

Se annonse på Finn.no – næring 
for flere opplysninger.

Ta kontakt på tlf 922 92 880.

NYBERG EIENDOMSSELSKAP AS
7391  RENNEBU

Service – PKK (EU-kontroll)
Rutereparasjon – Motorvarmer

Alle bilmerker

Nå går det mot

kaldere tider...
Superundertøy kr 199,- 

Ulvangsokker kr 79,- / 99,-  •  Sitteplater kr 39,-
Refleksbånd kr 39,- / 99,-

Velkommen innom :-)

DEKKSERVICE
v/ Øyvind Kjeka

GUNNESGRENDA – tlf 411 90 680 – e-post: kjeka@start.no

Testvinner?

Vi har det

beste dekket

Vinterdekk

Åpent hver dag i
høysesong.

Ring for avtale!

NYHET! 



ut på tur 5

I tillegg til merking av tur-
stier, skal det også merkes syk-
kelløyper forskjellige steder 
på Nerskogen. Granasjøen 
rundt ble merket i fjor, og i til-
legg skal det merkes sykkel-
løype på Svahøa, Heldalen og 
Stormyra. Nerskogsrittet ble 
som kjent arrangert for før-
ste gang i vår, og det er nok 
mange som etter hvert har 
fått øynene opp for de mange 
mulighetene for sykkelturer 
som fi nnes på Nerskogen. 

Merking med fargekoder
Merking av både turstier 

og sykkelstier skjer med far-
gekod-er på stolper som er 
plassert ut i terrenget. Fargene 
som brukes er grønt, blått og 
rødt, og det gjenspeiler hvor 

krevende den aktuelle løypa 
er. Arve Krovoll, som har vært 
sentral i arbeidet med å merke 
løypene, forteller at fargekode-
ne som er brukt er standarisert 
i forhold til lignende merking 
også andre steder i landet og 
lenger sør i Europa. 

Informasjonsfolder
Aktivum Midt-Norge har 

vært en av aktørene i det såkal-
te Nerskogsprosjektet, der 
man gjennom fl ere tiltak har 
satt fokus på positive sider ved 
Nerskogen.  Merking av tur-
løyper og sykkelstier er en del 
av dette prosjektet, og det har 
allerede kommet fl ere positive 
tilbakemeldinger, spesielt fra 
hytteeierne i området. I forbin-
delse med Nerskogsprosjektet 

skal det også utgis en fol-
der, med informasjon om det 
området har å by på. I denne 
folderen skal det være med et 
kart over Nerskogen, der de 
aktuelle turløypene er avmer-
ket. Ifølge Asgeir Meland i 
Aktivum Midt-Norge satser 
man på at denne informa-
sjonsfolderen skal være ferdig i 
løpet av oktober. Han forteller 
at folderen vil være mest rettet 
mot tilreisende.  

- Informasjonen vil nok 
være godt kjent for de fastbo-
ende, men målet er nå at både 
hytteeierne og tilreisende skal 
få bedre kunnskap om de til-
bud som fi nnes i nærområdet, 
sier Meland.

Turstier på 
Nerskogen
Gjennom Nerskogsprosjektet har det nå vært en 
gruppe i sving for å merke og tilrettelegge både 
turstier og sykkelstier på Nerskogen. Det er fi re 
turstier som i disse dager blir ferdig merket. 
Dette er etablerte løyper som allerede er godt 
kjent for de fl este på Nerskogen, men nå skal de 
også gjøres litt lettere tilgjengelig for tilreisende. 
”Minillstien”, ”Dugurdsknappen”, ”Nonshøa” og 
”Stenmannen” er de lokale navn som nå både skal 
merkes og tegnes inn på kart. 

Tur nr 8:

Vollen - 
Skruun
Boka 40 turer i 
Rennebu inneholder 
mange spennende 
turtips. 

En fi n tur i høstsola der du 
garantert holder varmen, er 
å gå rett oppover Skruun på 
Voll. Denne turen kan være en 
liten formtest! Du kan ta av fra 
Rv 700 like sør for Voll og par-
kere ved gården Vollen. Hvis 
du vil spare litt tid kan du par-
kere ved Osphaugveien langs 
Hurundsjøveien.

Målet er varden på Skruen 
(792 moh.). Allerede fra star-
ten går du i bratt terreng. Stien 
opp har såpass stigning at vi 
anbefaler å ta mange paus-
er. Oppe på Osphaugen er 
det et fi nt utkikkspunkt over 
Vollagrenda. 

Etter en pause her er det 
bare å fortsette den bratte  
stien oppover. Men utsikten 
når en kommer over tregrensa 
er strålende og verdt hver en 
svettedråpe. 

Når du kommer opp på 
varden på Skruun blir du 
belønnet med en fl ott utsikt 
utover Vollagrenda. Rett nord 
for varden ser du Skruburet 
- en bergformasjon formet 
som et hus med en loddrett 
vegg mot sør. Når det blåser 
om høsten kan det ule stygt i 
denne veggen. Da sies det at 
Skrukvenna er løs, og at det 
blir det styggvær.

Hvis du har lyst kan du leg-
ge nedturen nordover fjellet til 
Hurundsjøen. Og er du heldig 
har du kanskje ordnet det slik 
at det står en bil og venter på 
deg der!

Ønsker du fl ere turtips, 
kan du kjøpe boka enten på 
Turistkontoeret eller andre 
steder i kommunen.

Av Dagfi nn Vold

Kart i større format
Det kartet man skal bruke 

i informasjonsfolderen, skal 
også trykkes opp i plakatstør-
relse. Dette skal henges opp på 
parkeringsplassen helt øverst 
i Skaret og ved Granasjøen. 
På dette kartet vil man natur-
ligvis også ta med den mer-
kede skiløypa som går ut 
fra Skarbekkan og framover 
Sørøyåsen og til Bløtslette, for-
teller Arve Krovoll. - Denne 
skiløypa er knyttet sammen 
med løypenettet på Oppdal, 
så her er det muligheter for 
en riktig langtur for dem som 
ønsker det, avslutter Krovoll. 

Av Mona Schjølset

John Magne Eithun, Eli Hukkelås og Paul Hyttebakk.

Tenåring inviterer til fest!
”Rennbyggin” i Trondheim – et lag for utfl ytta rennbygger i Trondheim og omegn – ble stiftet den 3. novem-

ber 1997, og er følgelig tenåring ganske snart.
Lørdag 6. november skal vi ha høstfest (se egen annonse), og vi håper på godt oppmøte. Som vanlig blir det 

god mat og drikke, ”åvelag” fi n dansemusikk (Erik`s) – og forhåpentligvis mye trivelig folk. Det vil bli satt opp 
buss fra Rennebu. Vi setter stor pris på besøk fra ”oppi Rennbuåm”, og våger å tro at dette også er gjensidig. Som 
en sa da han forsynte seg av koldtbordet: ”Jødæme, dæ æ rart å kåmmå te by`n å sjå fl er sorta pålægg!”.

For øvrig har ”Rennbyggin” hatt et år med tradisjonelle innslag: Årsmøte, vårtreff, helgatur – som i år gikk 
med Hurtigruta til Kristiansund – og uformelle treff på Carl Johan første onsdag i hver måned. Vi deltok også som 
dugnadsfolk på Rennebumartnan, der vi trivdes veldig godt med alle som kom til ”Go`biten kafe”.

De som vil komme på høstfesten, ønsker å bli medlem i “Rennbyggin” eller vil høre litt mer om hva vi driver 
med, kan kontakte Eli Hukkelås, tlf. 72 55 40 81 / 901 20 898 eller mail: elihukkelaas@live.no
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Nybakt laejpieh i Lavvoen
Som en del av den 
kulturelle skolesek-
ken, fl ytter elevene i 7. 
klasse skoledagen ut 
av klasserommet.  På 
Nerskogen venter Maja 
Britt Renander, og hun 
tar ungene med på et 
møte med den samis-
ke kulturen, i teori og 
praksis.

Elevene på Innset og Voll  
fi kk forleden oppleve en noe 
annerledes skoledag. Da fi kk 
de være med å bake Laejpieh. 
Laejpieh er fl ate, myke brød og 
minner mye om polarbrødet, 
som vi kjenner fra butikken. Vi 
fi kk fortalt at sammenlignin-
gen slett ikke er tilfeldig; polar-
brød stammer nemlig fra dette 
samiske brødet. Maja Britt lot 
elevene selv kjevle deigen til 
små fl ate leiver, før de ble stekt 
på panne over åpen ild. 

Hver på sin plass
Vi satt i lavvoen og spiste 

reinskjøtt og varmt brød med 
smør på. Ikke akkurat mat-
pakkemat vi er vant til, men 
avgjort mer velsmakende enn 
tørr kneipp og brunost.

- Barn og voksne hadde 
sine faste arbeidsoppgaver når 
de var ute og overnattet i lav-
vo, bl.a. var det ungenes (les; 
guttenes) oppgave å sørge for 
ved, kan Maja Britt fortelle.  

Som sagt så gjort; elev-
ene ble satt til å hente ved, 
og det blir til at Lars Ingebrigt 
og Martin tar ansvar denne 
gangen.  Selv om det til tider 
blåste friskt på Nerskogen 
denne dagen, var vi heldige 
med trekken og røyken fra 
bålet steg opp og forsvant ut 
i toppen av lavvoen, akkurat 
slik meningen var. Ingen ting 
brenner så godt som knusk-
tørr fjellbjørk fra Nerskogen og 
snart satt vi alle sammen i ring 
rundt bålet, alt etter stand og 
posisjon, så å si.  Det har seg 
nemlig slik at hver person har 
sin faste plass i lavvoen. 

- Husfrua og far satt alltid 
lengst ”oppe”, så fulgte barn 
og besteforeldre. Nederst ved 
åpningen var hundene plas-
sert og der var også plassen til 
eventuelle tjenestefolk, fortel-
ler Maja Britt.

En lavvo, eller Låevtgåetie 
som det heter på samisk, 

mangler som kjent dører, så 
besøkende gikk rett og slett 
stille inn og satte seg nederst 
ved inngangen. Hvis det pas-
set med besøk akkurat denne 
dagen, ble de vinket høyere 
opp. Passet det derimot ikke å 
ha besøk, ble de på sett og vis 
oversett. Da reiste de seg og 
gikk like stille ut igjen, uten at 
det var fornærmende på noen 
som helst måte.

Smakes – høres – prøves
Skoledagen på Nerskogen 

startet på Fjellheim. Her viste 
Maja Britt Renander lysbilder 
og fortalte om reindrift og livet 
som sørsame i Trollheimen. 
Vi fi kk vite at simla får i gjen-
nomsnitt ti kalver i løpet av 
livet, og at det er uhyre sjelden 
at den føder tvillingkalver. 

- Store og små er med på 
slaktinga som blir utført hjem-
me, og alle har sine bestemte 
oppgaver. Men de fl este rein-
ene blir kjørt til slakteriet på 
Røros, inntekta vår kommer 

fra salg av kjøtt til slakteriet, sa 
Maja Britt.

 Hun viste fram den vakre 
drakta si, og votter og sko laget 
av reinsskinn ble sendt rundt 
slik at vi fi kk studere det nær-
mere. Alt etter intensjonen for 
dagen; smakes – høres – prø-
ves. Opplegget denne dagen 
er unikt for Rennebu kommu-
ne, kunne Maja Britt fortelle. I 
andre kommuner blir elevene 
i beste fall undervist noen få 
skoletimer i klasserommet om 
den samiske kulturen.  At de 
her i Rennebu får en hel sko-
ledag på Nerskogen, er viktig 
for å tilegne seg forståelse av 
hvordan det samiske samfun-
net fungerer.  

Lassokasting
Fra Fjellheim gikk så elev-

ene opp til lavvoen ved går-
den til familien Renander. Her 
ble det som sagt smaksprøver 
på reinskjøtt og varmt brød 
med smør på. I tillegg måtte 
vi naturligvis prøve lassokas-

ting. Det er itj nå som kjem tå 
sæ sjøl, heter det i sangen, og 
treffsikkerheten var så som så, 
for å si det på den måten. Å 
beherske lassoen er krevende 
og trenger masse prøving, men 
øvelse gjør som kjent mester 
og etter hvert ble da faktisk 
ett og annet ”reinsdyr” fanget 
inn, selv om det må sies at rei-
nen stod helt stille og hadde 
mistenkelige likhetstrekk med 
visse skoleelever fra Voll og 
Innset. 

Skolebussen meldte sin 
ankomst, og det var tid for 
oppbrudd. En helt forskjellig 
skoledag enn det vi er vant til 
er over, en dag som så avgjort 
var både lærerik, morsom og 
velsmakende.  

Du kan holde deg orientert 
om reindrifta i Trollheimen på  
www.trollheimen-sijte.no

 Av Jan Inge Flå

Gnistring i Grendene
Rennebu 3000 i samarbeid med de ulike grendal-
agene ønsker å invitere alle i Rennebu kommune 
til Gnistring i grendene. 

Gnistring i grendene er en møteserie der Rennebu 3000 
ønsker å besøke alle grendene for å bli bedre kjent med dem, 
samt få innblikk i utfordringene  og framtidsplaner den enkelte 
grenda har. Her er det viktig at alle aldersgrupper er representert, 
slik at alle blir hørt.

Tema:
•  Kort orientering om Rennebu 3000
•  Informasjon om: 
 ”Frie midler som lag, organisasjoner og enkeltpersoner
 kan ta del i” (bolystprosjektet)
 SMIL- midler 
 Næringsfond
•  Gode eksempler fra andre grendalag
•  Rennebu Frivilligsentral – informasjon om hva de kan 
 bidra med
•  Kaffedialog med kaffe og noe å bite i
•  Eventuelt

På tur til 
bjørnehiet
Beitesesongen 2009 var 
et år med mange utfor-
dringer i Rennebu. De 
største utfordringene 
knytter seg spesielt til 
bjørn og ulv. 

Det var mykt å ligge inne i 
bjørnehiet.

Det er kommet signaler 
fra barn og unge som lurer på 
om rovdyrene er farlige, hva 
de spiser osv. På bakgrunn 
av dette ble det fra Rennebu 
kommune søkt om tilskudd til 
informasjon om rovvilt. Målet 
er å få ut informasjon til elev-
ene for å øke kunnskapen om 
rovvilt. Rennebu kommune 
fi kk innvilget midler til dette 
arbeidet, og ved Innset skole 
har vi valgt å bruke midlene til 
bl.a. tur til det registrerte bjør-
nehiet i Rennebu.     

Tirsdag den 21. septem-
ber, dro 29 spente og forvent-
ningsfulle elever fra Innset 
skole på tur til bjørnehiet ved 
Skaumsjøen. Håvard Rønning, 
som er rovviltkontakt ved 
Statens Naturoppsyn, var med 
og fortalte om hiet og  bjørnen. 
Elevene var ivrige og hadde 
mange spørsmål angående 
bjørnen og hans levemåte. 
Etter ei interessant stund ved 
bjørnehiet, ble det bålbrenning 
på en fi n furuhaug med god 
mat og mye kos. 

I ettertid ble turen bearbei-
det i de ulike klassene, og ned-
enfor kommer noen sitat er fra 
elevene i 1. og 2. klasse: 

- Jeg gikk til en dam. Det 
var masse ting oppi der og det 
var en dyp dam. Jeg så klore-
merker på trærne. 

- Jeg var inni bjørnehiet. 
Jeg så kloremerker på trærne 
etter bjørnen. Kloremerkene 
var høyt oppi treet, så bjørnen 
måtte ha klatra høyt. 

- Det var artig å sitte på 
buss. Vi gikk i klissklassmyr 
langt inni fjellet. Jeg var inni 
bjørnehiet. Det var stort. Det 
var mykt å ligge inni der. 

- Jeg var inni bjørnehiet. 
Det var gøy. Vi dytta hveran-
dre og fl ira masse. 

- Det var kult å se inni bjør-
nehiet. Det var litt nifst også. 
Det var blåbærlyng og bjørne-
bær rundt hiet. 

- Jeg var inni bjørnehiet. 
Det var spennende å være 
inni der. Jeg så kloremerker på 
trærne. Bjørnehiet var stort. Vi 
spiste mat på en haug. 

- Jeg så kloremerker i trær-
ne. Det var gøy. Vi spiste pølse 
ved bålet.
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Ny giv i Rennebu 3000

– Jeg er veldig glad for at 
vi har fått revitalisert styrings-
gruppa med tre nye medlem-
mer, sier Evy Ann Ulfsnes. 
– Disse har tre forskjellige 
ståsted,  men alle befi nner seg 
i målgruppen til prosjektet, så 
de vil nok ha mange interes-
sante innspill til det vi skal 
jobbe med framover, sier hun. 

Gnistring i grendene
Noe av det viktigste som 

skal skje i Rennebu 3000 regi 
denne høsten,  er en møte-
serie som er kalt  ”Gnistring i 
Grendene”.  - Målet med den-
ne møteserien er å bli bedre 
kjent med hver enkelt grend, 
og få innblikk i de utfordringer 
og framtidsplaner den enkelte 
grend har, forteller Evy Ann 
Ulfsnes. – Vi håper at mange 
vil møte opp, og at alle alders-
grupper blir representert,  sier 
Evy Ann.

Mange grendalag
- Det er mange Grendalag 

I kommunen,  med høyst for-
skjellig aktivitetsnivå og med-
lemstall, forteller Evy Ann. I 
forbindelse med møteserien 
som nå skal arrangeres, har 
styringsgruppa i Rennebu 
3000 valgt  å slå sammen to 
og to grendalag. – Med dette 
håper vi at enda fl ere vil kom-
me på møtet, samtidig som de 
forskjellige grendalagene kan 
lære noe av hverandre,  sier 
Evy Ann.                                   

Vil engasjere folk på Berkåk
En av utfordringene 

Rennebu 3000 vil se på fram-
over,  er hvordan det skal ska-
pes engasjement rundt pro-
sjektet på Berkåk.  – Mange 
har nok fått inntrykk av at vi i 
Rennebu 3000 først og fremst 
er opptatt av det som skjer i 
grendene, og dette inntrykket 
ønsker vi å nyansere litt,  sier 
Evy Ann. – Vi ønsker oss et 
vitalt og attraktivt kommune-
sentrum,   men vi ser jo at pro-
blemstillingene kan være litt 
annerledes for dem som bor i 
sentrum i forhold til dem som 

bor i grendene rundt.  Vi er 
derfor veldig interessert i syns-
punkt og innspill fra lokalbe-
folkningen på Berkåk, sier Evy 
Ann.    

Frie midler, SMIL midler og 
Næringsfond

Gjennom Rennebu 3000 
er det mulighet for å søke 
om tilskudd til ulike prosjekt. 
Dette kan være alt mulig.  
Både arrangement ,  aktivite-
ter og ulike trivselstiltak kan 
søke om tilskudd, forteller 
Evy Ann. SMIL midler er en 
annen tilskuddsordning  det 
vil bli orientert  om på møtet.  
Dette står for ”Spesielle til-
tak i Landbrukets kulturland-
skap”,  og kan for eksempel 
være rydding og merking av 
gamle turstier, og andre ting 
som er med å gjøre kultur-
landskapet mer tilgjengelig, 
forteller Evy Ann.   Tilskudd 
direkte til næringsvirksomhet,  
er noe som kommer inn under 
Næringsfondet,  og nærings-
rådgiver Jan Bredeveien vil 
orientere om kriteriene for å få 
tilskudd herfra,  sier Evy Ann.

Frivilligsentralen
Rennebu Frivilligsentral 

vil også delta på møtene, og 
informere om hva de kan bidra 
med. – Det er nok mange som 
kun tenker på Frivilligsentralen 
i forbindelse med hjelp til 
eldre mennesker, men de kan 
jo bidra på så mange andre 
måter, forteller Evy Ann. 
Prosjektlederen avslutter med 
å presisere at disse møtene vil 
bli svært uformelle, og det er 
satt av god tid til kaffedialog 
ved bordene. – Vi vil at det skal 
være en lav terskel for å kom-
me med innspill vi kan jobbe 
videre med, og målet vårt er å 
bli best mulig kjent med hva 
som rører seg i de forskjel-
lige deler av kommunen vår, 
avslutter prosjektlederen entu-
siastisk!

Tekst Mona Schjølset
Foto Dagfi nn Vold

Ny styringsgruppe er på plass, og når prosjek-
tet i tillegg har fått tildelt  250 000 kr hvert år 
de neste tre årene til spennende prosjekt,  synes 
prosjektleder Evy Ann Ulfsnes at ting virkelig 
er kommet  på riktig spor. Tre nye medlemmer 
er på plass i styringsgruppa, og disse må vel 
absolutt kunne sies å være i målgruppa. 

Styringsgruppa i Rennebu 3000
Halvor Hoem, Tone Eithun, Jan Bredeveien, Merethe Fossum, Knut Ingolf Dragset og Evy Ann Ulfsnes.

Nerskogen grendalag og 

grendalaget Godt Mot 

Nerskogen skole 

Tirsdag 9. november

Klokken 19.30

Grindal Grendalag og 
Tverdal GrendalagFredheimTirsdag 2. novemberKlokken 19.30

Voll Grendalag og Hoelsjåren Grendalag 
Voll skoleTorsdag 4. novemberKlokken 19.30

Stamnan Grendalag og 
Gunnes GrendalagKaffe HyggenMandag 1. novemberKlokken 19.30

Innset Grendalag og Havdal/Gisnås Grendalag
ÅshusetMandag 15. novemberKlokken 19.30 

Nordskogen Grendalag 
Furuly, NordskogenMandag 8. novemberKlokken 19.30

Nye fjes i Rennebu 3000
Tone Eithun, Halvor Hoem og Merethe Fossum er nye medlemmer i styringsgruppa til 
Rennebu 3000, og vi stilte dem følgende spørsmål:
 1. Hvorfor sa du ja til å bli med i styringsgruppa til Rennebu 3000?
 2. Hva håper du prosjektet kan oppnå?

Tone Eithun (28) Berkåk
1. Jeg syntes det er et veldig spennende prosjekt, der jeg kan få mulighet til å påvirke framtida 

både for min egen del, og for Rennebu- samfunnet sin del. I tillegg til egne tanker om framtida i 
Rennebu, har jeg også kontakt med en del utfl ytta ungdom som kan ha nyttige synspunkter jeg kan 
ta med inn i styringsgruppa.

2. Jeg håper jo selvfølgelig vi når målet om 3000 innbyggere! Hvis alle har troa på at det er mulig, 
kan det jo skje… Ellers håper jeg det kan komme mange tiltak rettet mot ungdom som en følge av 
Rennebu 3000, det er en svært viktig målgruppe. Jeg ønsker også at det skal rettes fokus mot at folk 
skal fl ytte tilbake til Rennebu etter å ha bodd borte noen år, f. eks. i forbindelse med utdanning. Sist, 
men ikke minst, er jeg opptatt av at man skal ta godt vare på alle som bor i Rennebu, enten de har 
fl yttet tilbake, eller de faktisk har bodd her hele livet. 

Halvor Hoem (31) Trondheim
1. Jeg synes dette er et kjempespennende prosjekt, og det ligger en stor utfordring i premissene 

til prosjektet. Jeg synes også at det er greit at det sitter noen i styringsgruppa som ikke har bodd i 
Rennebu på noen år. Selv har jeg ikke bodd her siden jeg fl yttet ut for å begynne på videregående, 
men føler allikevel en sterk tilhørighet til Rennebu. Sammensetningen i styringsgruppa var også 
spennende, synes jeg.

2. Jeg føler meg ganske sikker på at prosjektet vil sette fokus på å få folk til å fl ytte tilbake til 
Rennebu etter å ha bodd borte noen år. Vi ønsker jo at folk skal fl ytte for å skaffe seg både utdan-
ning og nyttige erfaringer, men målet er jo at Rennebu skal bli en så attraktiv plass å bo at disse 
velger å fl ytte tilbake.

Merethe Fossum (31) Grindal
1. Jeg har nettopp fl yttet hjem igjen til Rennebu selv, og synes det er ei fi n bygd å bo i. Dessuten 

synes jeg det er et spenstig prosjekt, som det skal bli veldig spennende å følge framover.
2. Min fanesak for prosjektet vil nok være arbeidsplasser. Jeg håper vi skal være med å legge til 

rette for arbeidsplasser både for dem som allerede bor her, og de som forhåpentligvis kommer til-
bake hit. Dessuten synes jeg det er veldig viktig å ivareta de innbyggerne vi har på best mulig måte, 
både når det gjelder arbeidsplasser, barnehageplass, skole og kulturtilbud.

Det er ute i grendene det skjer, det er der mulighetene ligger. 
Møt opp – vis engasjement for å forme framtida sjøl!

Berkåk
FrivilligsentralenTorsdag 18. novemberKlokken 19.30
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Coop Kvikne ønsker alle velkommen 
til en hyggelig høsthandel!

Vi kan tilby et stort varespekter – Dagligvarer
Faghandel – Tipping – Propan- Sanitærbark

Post i butikk

Åpningstider:
mand-fred 9-19 lørd 9-18

COOP Kvikne - tlf 62 48 40 13

Viltaften
16. okt 10 fra kl 19.00 - kl 22.00

Påmelding innen 11. okt

Lutfisk og rakfisk
13. nov 10 fra kl 19.00 - kl 22.00

Påmelding innen 8. nov

Julebord
11. des 10 fra kl 19.00 - 22.00

Påmelding innen 6. des

Ring for bordbestilling 
tlf 62485550

Vi har åpen bar med levende musikk
til kl 02.00 alle disse kveldene

18 års grense i baren

www.kviknefjellhotell.no - tlf 62 48 55 50

Kjøkken
i alle prisklasser

Basis: flatpakket

Komfort: sammensatt

Premium: skreddersydd

Skreddersydde

benkplater, se

fossplater.no

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

Jonsered motorsager
i alle størrelser

Bytt ut gammelsaga – gode innbyttetilbud
Arnfinn Haugen fra Trondheim ble vinner av
Jonsered motorsag på årets rennebumartna.

Distriktets
kontorleverandør

Ta kontakt med vår 
avd. i Rennebu/Oppdal,
Øyvind Kjeka, tlf 907 20 667

Alt av maskiner, rekvisita og innredning 
– til kontoret og offentlige miljø

Alt i tømrer og snekker oppdrag.
Alt i mur og betong oppdrag.
Kran og transport oppdrag.

Betongsaging og  kjerneboring.
Torvtak og utomhus anlegg.

Hoel Byggservice
7393 Rennebu – Tlf 416 83 132

Byggentreprenør
Fundamenteringsarbeid for hytter og hus

Industribygg – Offentlige bygg
Rehabiliteringsarbeider – Landbruksbygg

Berkåk, 7391 Rennebu, tlf 72 40 22 00/ 918 30 075
fax 72 42 77 40 – gunnar@lhbygg.no



Toastmaster for kvelden 
var stortingsrepresentant Ola 
T. Lånke. Han innledet kvel-
den på treffende vis med et 
egenkomponert dikt, der siste 
vers lød slik: 

- Kvar og en har gjort sitt, 
og sammen er de dynamitt!

Lånke ga deretter ordet 
til fylkesmann Kåre Gjønnes, 
som i korte drag refererte 
begrunnelsen for tildelingene. 
Einar var førstemann ut.

- Einar har over førti års 
erfaring som lærer bak seg, 
hvorav 27 i rollen som rektor. 
Kongens fortjenstmedaje deles 
imidlertid ikke ut til mennes-
ker som har gjort jobben sin, 
det er det lille ekstra som tel-
ler. Einar har gjennom årenes 
løp gjort en stor innsats for 
barn og unge i bygda, gjen-
nom samfunnsengasjement 
og organisasjonsliv. Han er 
en ekte ildsjel, som bestandig 
har vist solidaritet og omsorg 
for menneskene rundt seg. 
Etter at han trådte inn i pen-
sjonistenes rekker, har han 
lagt ned en stor innsats i blant 

annet Hurunda Vassverk og 
Knausen lysstøperi, fortalte 
Gjønnes.

Tora sin bunke med 
begrunnelser var heller ikke 
av det beskjedne slaget. Det 
ble tegnet et bilde av et dyk-
tig og dynamisk ja-menneske, 
som til enhver tid har mange 
jern i ilden. Mange kjenner 
Tora best som politiker, ordfø-
rer og varaordfører. Men hun 
har også vært en ressurs som 
lærer, i hjemmesykepleien, 
som budeie, småbarnsmor og 
husmor. Rennebuborden og 
Rennebubunaden er langt på 
vei Toras verk. Fylkesmannen 
fortalte at hennes aller første 
engasjement var gjennom 4H 
i Aust-Agder, der hun trådte 
sine barnesko.

- 4H-løftet passer bra i så 
måte: Klart hode, varmt hjerte, 
fl inke hender og god helse. 
En bedre karakteristikk fi n-
nes neppe av Tora Husan, sa 
Gjønnes.

Fylkesmannen avsluttet 
sin tale med å si at han syntes 
Kongen hadde gjort et godt 
valg. Deretter fi kk Tora og 

fl otte taler. Både sønn og dat-
ter, ordfører og andre som 
på ulike vis har tilknytning 
til Tora og Einar var oppe på 
talerstolen for å hedre ektepa-
ret.

Av Merete Fossum

Einar overrakt hver sin med-
alje og diplom, til stor applaus 
fra de frammøtte. 

- Vi er overveldet. Det er 
utrolig gildt at så mange er 
samlet her i kveld, sa Tora.

Ektemannen var også takk-
nemlig og rørt over æren de 
var blitt vist.

- Vi har fått god hjelp hele 
veien. Uten fellesskapet ville 
ingenting ha lyktes. Vi er hel-
dige som har så mange fl otte 
mennesker rundt oss, konsta-
terte Einar.

Videre ble det festmiddag 
med rømmegrøt og spekemat, 
sang og musikk samt mange 

Det hører med til sjeldenhetene at et ektepar får tildelt Kongens fortjenstmedalje. Fylkesmann Kåre 
Gjønnes syntes Kongen hadde gjort et godt valg.
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Kongens heder til Tora og Einar
Ikke en stol var ledig i misjonshuset på Voll den 
siste lørdagskvelden i september. Drøyt hundre 
venner, slektninger og sambygdinger møtte opp 
da Tora og Einar Husan mottok Kongens for-
tjenstmedalje.

Rebustorget Berkåk, 7391 Rennebu
Tlff 72 42 76 66 - dagfi nn@mediaprofi l.no

www.mediaprofi l.no

design trykkreklame
Vi er kreative og kan hjelpe deg med å utarbeide 

bedriftens grafi ske profi l - fra idé til ferdig produkt:
logo, fargevalg, fontvalg, brevark, konvolutter, 

annonseutforming og det du ellers måtte ha behov for.
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Vi har
døgnåpen 
MINIBANK
Bruk ICA-døra fra Torget

Liv Heidi Uvsløkk
Dagligbank

Eva Romundstad
Dagligbank

Anne Reklev 
Dagligbank

Randi Syrstad Kvam
Leder Dagligbank

Eva Kjøsen Steigedal
Kunderådgiver PM

Takk for en hjertelig velkomst i Rennebu! 
Vi har åpent hver dag 9-15.30. Disse treffer du på Berkåk: 

Tore Gjerstad 
Avdelingsleder Berkåk
Kunderådgiver BM/PM

Randi Fagerli Vold
Kunderådgiver BM/PM 

Stein Carlsen 
Kunderådgiver PM

Maja Kjerstad Bjørnaas
Leder Personmarked
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Potter, kråker 
og pinuper i 
Birkabygget

I ”Høstutstillingen” 
som nå står i Birka-
bygget kan du i hvert 
fall oppleve – og ikke 
minst kjøpe – produk-
ter fra pottemaker Gro i 
Gro’s Keramikk, strikk-
aprodukter fra Kråke-
slottet og smykker med 
pinup-motiv fra Trygve 
Elmenhorst. 

Disse tre produsentene er 
månedens håndverker hos 
Birka i henholdsvis septem-
ber, oktober og november, og 
utgjør den nye salgsutstillin-
gen som skal stå i Birkabygget 
hele høsten. Her har du en 
gyllen mulighet til å kjøpe spe-
sielle julegaver, eller kanskje 
en liten påskjønnelse til deg 
selv? Alle tre står for kvalitets-
håndverk med særtrekk. 

Gro’s keramikk, som dri-
ves av pottemakermester Gro 
Kjellnes Løvik, tilbyr nydelige 
fat, krus, skåler og fi gurer. Hun 
bruker modellerte elementer, 
mye dekor, og beskjedent med 
farger. Hun var også å treffe på 
Rennebumartnan i år. For mer 
info: www.groskeramikk.no 

Kråkeslottet består av tre 
kreative damer som skaper og 
syr unike, funksjonelle plagg 
i spennende design. De syr 
av egenprodusert strikkestoff, 
men også i ullfl eece og andre 
ullstoffer. Kjoler, kåper, luer, 
hatter og pulsvarmere er noe 
av det de tilbyr. 

Se www.krakeslottet.no 

T. Elmenhorst støp og 
design tilbyr design, produk-
sjon, støping og modellar-
beid i gull, hvitt gull og sølv. 
Smykker med særpreg er hans 
varemerke, blant annet med 
pinup-motivet. Hele produk-
sjonskjeden, fra design til fer-
dig produkt, gjøres på verkste-
det i Drøbak.

Varene selges fra 
Rennebu Turistkontor i 1. eta-
sjen i Birkabygget på Torget 
i Rennebu. Åpent hverdager 
kl.10 – 15. Tlfnr. 72 42 77 05 - 
www.rennebu.net.

 
Av Marit Ødegaard Hagen, 
Birka

Klær og hjertesmykker på Rennebua

Akupunktør Solveig Elisabeth Hov
I lokalene til rørlegger AR Helgemo på Berkåk har Solveig Hov innredet et behandlingsrom for 

akupunktur. I lokalene fi nnes også Frua Spa og Go`fot`n. Solveig kan tilby akupunktur basert på 
tradisjonell kinesisk medisin, cupping, øreakupunktur og ørelysbehandling. Sin utdannelse har hun 
fra Akupunkturhøyskolen i Oslo, der hun har gått i 5 år. Utdannelsen er godkjent av NAFO (Norsk 
Akupunktur Forening). Solveig har nå akkurat kommet hjem fra et praksisopphold i Nanjing, Kina 
(bildet). Der har hun arbeidet på et kinesisk sykehus hvor akupunktur ofte blir brukt i den daglige 
behandlingen av alle slags pasienter. 

Samtidig som hun ønsker å få praktisert sin utdannelse i akupunktur, går hun nå andre året 
på sykepleien ved HiST. Målet er å kunne jobbe deltid som sykepleier, og deltid som akupunktør. 
Behandlingstidspunktene på klinikken på Berkåk vil pga. studiene helst bli i helger og på kveldstid, 
men det kan jo kanskje passe godt til travle pasienter som selv er i jobb.

25. mai 1950 ble 
Arbeidsviljen Landbruksklubb 
stifta i Refshus skole på 
Stamnan. 60 år senere er jubi-
lanten fylkets eldste nåværen-
de 4H klubb. Lørdag 9. okto-
ber markeres jubileet i forbin-
delse med årets høstfest. 

I avisartikler fra 1975, altså 
i det året klubben feiret sitt 
25 års jubileum, kan vi lese 
litt om historien bak klubben. 
I Fjellposten står det at det 
Jens P. Flå, Bjørn Bøe og Ola 
A. Myrmo  ble innbudt til en 
vanlig skoletime på Refshus 
ble innbudt. Der var kon-
sulent Lars Korvald (senere 
statsminister) fra Landslaget 

Det er ungdommene selv som styrer det meste i en 4H klubb. Her har vi spreke representanter fra jubileumsklubben Arbeidsviljen 4H 
som gleder seg til høstfesten. Fra v. Anna Gunnes Dalshaug, Margrete Lorentzen, Kristin Lorentzen, Sigrid Jerpstad, Mari Jerpstad, Lars 
Ingebrigt Rokkones, Kristian Emstad Bøe, Emil Jerpstad og Martin Emstad Bøe.

Arbeidsviljen 4H er 60 år

for Norske Jordbruksklubber 
til stede for å fortelle om 4H. 
I realiteten ble klubben stifta 
der og da, selv om navn og 
styret formelt kom på plass 
25. mai 1950. På dette første 
møte fi kk så klubben navnet 
Arbeidsviljen jordbruksklubb 
og til styret ble valgt formann 
Nils Kvam, nestformann 
Margit Illøkken, kasserer 
Mikkel Grøtte, skriver Jon Uv 
og revisor Erik Uvsløkk. 

Vi kan også lese at på den 
samme jubileumsfesten i 1975, 
ble klubbens to første klub-
bledere, Sigrid Meslo og Ola 
A. Myrmo utnevnt til æres-
medlemmer. Videre står det 

at omtrent 150 gjester ble 
servert innherredssodd på 
Sandbrekka og at daværende 
stortingsmann Lars Korvald 
var kveldens hedersgjest. 

Det er medlemmene som i 
stor grad styrer det som fore-
går i klubben gjennom året. To 
av dagens medlemmer, Sigrid 
Jerpstad og Kristine Lorentzen 
blir kveldens programledere.  
De vil lose de frammøtte gjen-
nom en kveld som på mange 
måter vil bli en tradisjonell 
høstfest, inneholdende pre-
sentasjon av medlemmenes 
oppgaver, åresalg og under-
holdning.

Ettersom 60 års jubileet 

også vil bli markert denne 
kvelden, er det funnet frem en 
god del skriftlig materiale fra 
klubbens historie. Mye av det-
te blir lagt fram på høstfesten, 
slik at tidligere og nåværende 
medlemmer her får mulighe-
ten til å studere bruddstyk-
ker fra klubbens første 60 år. 
Rådgiver i Arbeidsviljen 4H, 
Kristin Emstad Bøe forteller at 
det fremdeles er noen huller å 
tette. Klubben er derfor svært 
interesserte i å få kontakt med 
folk som sitter på materiell fra 
Arbeidsviljen 4H’s 60 år lange 
historie.

Av Jan Inge Flå

– Det er nok mange som 
har savnet dette, for fl ere kun-
der har nevnt det når de har 
vært innom hos oss, forteller 
Astrid Ramstad på Rennebua.

Hverdagsklær
Under Gave- og Interiør-

messa nå i august, kom dame-
ne på Rennebua i kontakt med 
et fi rma som forhandler hver-
dagsklær. – Vi bestemte oss 
fort for å gjøre et forsøk med 
klær i butikken, og nå har vi 
tatt inn en del skjorter, gen-
sere, overdeler og noen kjol-
er, forteller Astrid. - Noen få 
dongeribukser har vi også tatt 
inn, og responsen har vært 
god, sier Astrid. Damene på 
Rennebua har ikke rukket å 
reklamere så mye for manu-
fakturavdelingen sin enda, 
men jungeltelegrafen har alle-
rede gjort sitt til at besøket 
har vært økende i høst! – Vi 
må også nevne at vi har et lite 
utvalg med klær fra Elvira, og 

disse er litt mer beregnet på 
fi nbruk, forteller Astrid. 

Nye smykker
De driftige damene på 

Rennebua, har også utvidet 
vareutvalget på smykkefron-
ten. Den såkalte hjerteserien 
har vært veldig populær hos 
gullsmeder og andre gave-
forretninger, og nå er det 
også mulig å få kjøpt disse på 
Rennebua. – Vi hadde hørt 
om disse smykkene, og likte 
dem godt selv også, så derfor 
bestemte vi oss for å ta inn 
noen produkt fra serien, fortel-
ler Astrid. - Foreløpig har ikke 
ryktet om de nye smykkene 
gått like fort som for kleskol-
leksjonen, men vi regner med 
det kommer utover høsten, 
smiler Astrid. – Dette er typis-
ke gaveartikler, som passer 
kjempegodt både til bursdager 
og jul. Herved er tipset over-
levert til desperate herremenn 
som traver en smule febrilsk 

rundt på strøket her den 23. 
desember.

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfi nn Vold

Helt siden Berkåk Klær avsluttet sin virksom-
het for 5-6 år siden, har det vært mangelvare med 
manufakturforretning her. 

Hanna Haugan med 
klær de har i butikken 
- og smykker fra 
hjerteserien.
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Berkåk, 7391 RENNEBU
Jostein Drugudal

Tlf. kontor  480 48 100

Det er viktig at
ditt barn er synlig 

i trafikken!

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Graving – Planering
Transport

Levering av grus og pukk
Betongarbeid
Avløpsanlegg

De siste årene 
har vi delt ut over
500 refleksvester til
1. og 2. klassinger i
Rennebu og Oppdal. 

Vi i Gjensidige
ønsker å bidra til 
å gjøre ditt barn 
synlig i trafikken!

Oppdal 72 40 49 90  – Berkåk 72 42 82 50

Salg hos Comfort

Comfort Rennebu, Trondheimsveien 83, 7391 Rennebu
tlf 72 42 75 50 - epost rennebu@comfort.as

Døgntlf 91 31 30 30
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Også i år er det lokale variasjo-
ner i forvaltningen, Trollheimen 
Grunneierlag har i år valgt å frede rypa, 
mens både Austre Rennebu og Ilfjellet 
Grunneierlag  velger å selge kort til 
årets rypejakt. 

Erfaringer fra tidligere år
Leder i Trollheimen Grunneierlag, 

Knut Hårstad, forteller at de har valgt å 
frede rypa ut fra de erfaringene de har 
gjort de siste årene. – Vedtaket ble tatt 
på årsmøtet i april, der vi var enige om 
at rypebestanden i vårt område ville ha 
godt av et hvileår, sier Hårstad. Det er 
naturlig nok ikke alle som er like for-
nøyd med vedtaket, og mange hyt-
teeiere er nok skuffet over at det ikke 
blir rypejakt i Trollheimen i år. -Vi 
som sitter i grunneierlaget er nødt til å 
tenke litt mer langsiktig, og håper folk 
har forståelse for beslutningen, sier 
Hårstad.

Austre Rennebu Grunn-eierlag
Ifølge Nils Petter Gundersen i 

Austre Rennebu Grunneierlag, er ikke 
problemstillingen så framtredende for 
deres vedkommende. – Vårt område 
er tradisjonelt sett aller best egnet til å 
jakte skogsfugl, og siden de grunnei-
erlagene som ligger nærmest oss har 
valgt å selge jaktkort for rype i år, gjør 
vi også det, forteller Gundersen. – Det 

er imidlertid satt en grense for hvor 
mange ryper hver jeger kan skyte pr. 
dag. - En slik baglimit har vi hatt i fl ere 
år, og det har tradisjonelt ikke med-
ført noen problemer for jegerne, smiler 
Gundersen.

Ingen føringer fra Utmarksrådet
Rennebu Utmarksråd har også hatt 

temaet rypejakt / forvaltning på agen-
daen, men de går ikke ut med spesifi k-
ke anbefalinger til det enkelte grunn-
eierlag, forteller leder i Utmarksrådet, 
Morten Rødningen. – Det har vært 
en markant nedgang i rypebestanden 
over hele landet i løpet av de siste 15 
årene, og dette gjør seg også gjeldende 
i Rennebu, sier Rødningen. – Hva dette 
kan skyldes, er det vel fl ere meninger 
om, men det kan vel ikke være tvil om 
at økningen i bestanden av predatorer 
har en negativ effekt på rypebestan-
den, sier Rødningen. Både jaktfalk og 
ørn har økt i antall de senere år, mens 
det motsatte har vært tilfellet for rypa. 
Rødningen forteller at en av dem som 
gjennomførte rypetellinger i fjellet tid-
lig i høst, hadde observert 7 kongeørn 
på en og samme tur, noe som absolutt 
hører med til sjeldenhetene!    

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Sindre Vold Huus

Utbredelse av hjort i Rennebu
Mange har nok inntrykk av 

at hjortebestanden har vært 
økende de siste årene, og i 
følge sekretær i Utmarksrådet, 
Svein Erik Morseth, medfører 
også dette riktighet. I årene fra 
2000-2008 var det bortimot en 
tredobling av antall felte hjort 
her i kommunen. De to siste 
årene har utviklingen fl atet ut, 
og holdt seg stabil på mellom 
80 og 90 felte hjort pr. år. Også 
på landsbasis ser hjortebestan-
den ut til å ha økt, og i årene 
fra 2005-2008 ble det felt fl ere 
hjort enn elg, noe som også 
var tilfellet for Rennebu sitt 
vedkommende.

Merke- og utviklingspro-
sjekt hjort

Rennebu Utmarksråd har 

de siste årene deltatt i et mer-
keprosjekt for hjort, og ifølge 
Svein Erik Morseth har dette 
ført til mye ny kunnskap om 
hjortebestanden her i kom-
munen. Vi kan nå fastslå at vi 
har tre typer hjort her i kom-
munen, forteller Morseth, en 
type som har fast tilholdssted 
her hele året, en type som bor 
her om sommeren og et annet 
sted om vinteren, og en tredje 
type som holder til i Rennebu 
om vinteren og forfl ytter seg 
om sommeren. 

Hjortens trekkmønster
Nettopp denne kunnska-

pen om hjortens trekkmønster, 
er et av hovedmålene for mer-
ke- og utviklingsprosjektet, 
forteller Morseth. Gjennom 

GPS-merking av hjorten kan 
man følge med på trekkmøn-
ster og arealbruk, som igjen 
kan brukes som grunnlag for 
forvaltning av hjortestammen 
i regionen. 

Interessekonfl ikter
Hjorten er tradisjonelt sett 

et mer utpreget fl okkdyr enn 
elgen, og har også hatt rykte 
på seg for å forvolde skade, f. 
eks. beiteskader på utmark, 
og skade på avlinger på inn-
mark. For noen år tilbake ble 
hjortejakta forlenget fram til 
jul, og ifølge Morseth er det 
nå en generell oppfatning 
blant folk som driver med 
hjorteforvaltning, at man også 
burde starte hjortejakta 2-3 
uker tidligere enn hva som er 

tilfellet i dag. Hvis man kunne 
starte jakta tidligere, ville man 
hatt en mye større sjanse til 
å skyte de ”riktige” dyra, for 
eksempel de dyra som gjør 
mest skade på avlingene, sier 
Morseth. En slik framskyn-
ding av jakta, krever imidlertid 
godkjenning i mange forum, 
blant annet Direktoratet for 
Naturforvaltning og fl ere skal 
uttrykke sin mening om saken. 
Merkeprosjektet vi er med på, 
er en del av dokumentasjonen 
for å få starte jakta tidligere, 
forteller Morseth. 

Bieffekter
En uheldig bieffekt av økt 

hjortebestand, er at fl åtten 
sprer seg til stadig nye områ-
der av landet. Tidligere har 

Jevnt bra laksesesong
Bortimot 28 tonn laks er totalt tatt i Orkla i år, med en gjennomsnittsvekt på 5 kg. 

- Laksesesongen sett under ett har vært bra, og ekstra gledelig er det at statistikken viser at det er tatt bra med smålaks, sier Einar Øverland på Grøtte gård. I fjor ble 
det tatt alarmerende lite smålaks, og det var derfor spennende å se om denne utviklingen fortsatte også i år. - Heldigvis er fangststatistikken annerledes for årets sesong, 
så da kan det se ut som det var tilfeldigheter som gjorde slike utslag i fjor, sier Øverland. 

På Grøtte Gård har de hatt mange fornøyde kunder i sommer. – Laksefi skerne er slett ikke så kravstore, klarer de å ta en laks eller to er de fl este storfornøyde. – 
Mange av dem som har vært gjester hos oss i sommer, har allerede bestilt plass til neste år, så vi er i alle fall godt fornøyd, avslutter Einar Øverland på Grøtte Gård.

fl åtten stort sett vært mest 
utbredt langs kysten, men 
ettersom hjorten beveger seg 
fra kystområder og innover i 
landet i løpet av året, bringer 
den også med seg fl åtten til 
stadig nye områder. Foreløpig 
har ikke fl åttplagene vært sær-
lig utbredt i Rennebu, og vi får 
bare håpe at den ikke får skik-
kelig fotfeste her i kommunen, 
avslutter Morseth.

Av Mona Schjølset

Småviltjakt i Rennebu
Høsten er jakttid, og med det årets høydepunkt for dem som er 
aller mest interessert. Det store spørsmålet de siste årene, har 
vært hvilke områder som vil frede rypejakta, og hvilke områder 
som vil selge jaktkort. 
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Åpningstider:
Man-fre 9-18
Lør 9-16
Kiosk
Man-fre 18-21
Lør 16-21
Søn 12-21

Coop Marked Å
Tlf 72 49 86 50 - Fax 72 49 86 51
E-post: aa@marked.coop.no

Hos oss finner du det meste av det du trenger!

Chef gasskomfyr
sort eller hvit. ord.pris. 4990.- 

NÅ kr 3290,-

Nett – sikker strømforsyning Kraft – markedspris eller fastpris

Installasjon tilknyttet Euronics Berkåk

Berkåk, 7391 Rennebu
Tlf 72 42 80 00 - www.krk.no

Høststemning
på Å Gartneri

Speil og småmøbler
Gaver – interiør – blomster

Rørospledd – sauskinn
Fransk såpe for kropp og sjel

Åpn.tider
Man–tors 9-16.30

Fredag 9-18
Lørdag 9-14

Gasskjøleskap 
XCD 100 sort eller hvit
ord.pris 5900,-

Nå  kr 4990,-

Konfirmant 2011?
Skal du ha bunad til 
våren 2011 er det på tide
å bestille! 
Ta kontakt med Ingunn i
vår Husflidsavdeling

”FJØS ” MATERIAL innvendig kledning

Kun kr 350
pr m
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Offi siell åpning av 
nyskolen på Berkåk
Både lærere og elever 
er godt fornøyd med 
det nye skole- / admi-
nistrasjonsbygget som 
sto klart til bruk i høst. 
5. - 7. trinn har fått 
nye klasserom, i til-
legg er det arbeidsplas-
ser for ca. 30 lærere, 
administrasjonsloka-
ler, resepsjon, kantine, 
møterom og mye mer. 

Byggeperioden har vært 
på ca. 1 år, og det har naturlig 
nok vært et ganske hektisk år. 
Ifølge Solveig Anglen i bygge-
komiteen ble alt ferdig til avtalt 
tid, inkludert asfaltarbeid. Etter 
innfl ytting i nyskolen er det 
også foretatt en rehabilitering 
av HK bygget, Bandrommet 
og Formingsbygget. Dette 
arbeidet er ikke helt ferdig-
stilt enda. Gjennom rektor har 
skolen hatt stor innfl ytelse på 
det ferdige produktet, forteller 
Solveig Anglen. Blant annet er 
det skolen som har hatt total-
ansvar for skilting og inventar. 

Kulturskolen i egne lokaler
I det nye skolebygget, er 

det også lagt vekt på et ster-
kere samarbeid mellom kul-
turskolen og grunnskolen. 
Kulturskolerektor har nå eget 
kontor i administrasjonsfl øy-
en, og eget kontor / møterom 
for kulturskolelærerne. Ifølge 
kulturskolerektor Arnstein 
Solem er både han og resten 
av lærerne i kulturskolen strå-
lende fornøyd med den nye 
løsningen.

Åpning 19. oktober
Selv om nyskolen ble tatt i 

bruk fra første skoledag i høst, 
blir den offi sielle åpningen 
markert 19. oktober. Da blir 
det åpen skole utover etter-
middagen, og kl. 19.00 blir 
den offi sielle åpningen fore-
tatt med kulturinnslag ved 
hovedinngangen til skolen. 
Etterpå inviteres det til bløt-
kakefest og kulturelle innslag i 
Samfunnssalen.

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfi nn Vold

Invitasjon til alle interesserte:Åpen dag ved Berkåk skole/Rennebu ungdomsskole 
Tirsdag 19.10.2010Tidspunkt: Kl 16.00 – 19.30Dette skjer:•  Gjestene blir tatt i mot av elever som forteller om nye 

 arealer på 5-7.•  Publikum inviteres til å gå rundt i arealene for å se på 

 læringsaktiviteter i de forskjellige klassene.

 ( 5.-10.trinn)•  Til inntekt for TV-aksjonen vil 5-7.trinn:

 - Arrangere tombola - Selge kaffe og kakerKl 18.30: Underholdning i elevkantinaVed Tusenårsstedet:Kl 19.00: Offi siell åpning av Nyskolen v. ordfører og 

elevrådsrepresentanter Korpset spiller
Alle er hjertelig velkommen!

Gleder seg over ny skole: Gunnar Halgunset fra LH Bygg as, 
rektor Kari Haukdal, Solveig Anglen (leder i byggekomiteen) 

og ordfører Bjørn Rogstad.

42 
MILLIONER 
PÅ FLUKT

Det er en påstand som 
fortoner seg nærmest 
uvirkelig for oss som 
befi nner oss i trygge 
Norge. Riktig nok har 
vi våre problemer, 
men de blir små i en 
global sammenheng. 
Årets TV-aksjon er viet 
Flyktninghjelpen.

Å fl ykte er en desperat 
handling, men for millioner av 
mennesker er det den eneste 
utvei. Dette er mennesker 
som er blitt tvunget til å forlate 
hjemmet sitt på grunn av krig 
og konfl ikter. Mange beve-
ger seg til fots over enorme 
avstander, og det kan gå dager 
uten mat og vann.

Å fl ykte betyr ikke nødven-
digvis å krysse landegrenser. 
Om lag 27 millioner er i dag 
på fl ukt i eget land. En person 
som fl ykter over en lande-
grense har krav på beskyttelse 
i henhold til den internasjo-
nale fl yktningkonvensjonen, 
mens en som fl ykter i eget 
land ikke har samme beskyt-
telse. Flyktninghjelpen er spe-
sielt opptatt av å hjelpe internt 
fordrevne. 

Pengene fra årets innsam-
lingsaksjon skal brukes til å 
hjelpe mennesker på fl ukt i sju 
av de hardest rammede lan-
sene i verden; Colombia, Den 
Demokratiske Republikken 
Kongo, Sudan, Somalia, 
Det Okkuperte Palestinske 
Området, Afghanistan og 
Pakistan. Midlene vil være 
avgjørende for å kunne starte 
hjelpearbeid i land hvor nye 
konfl ikter oppstår.

Årets TV-aksjon vil foregå 
søndag den 24. oktober. Du 
kan regne med å få besøk av 
en bøssebærer mellom kl 16.00 
– 18.00. Rennebu har et godt 
nettverk av fantastiske bøs-
sebærere som gjør en viktig 
innsats på innsamlingsdagen. 
Vi har tradisjonelt vært av de 
kommunene som har plassert 
seg høyt oppe på innsamlings-
statistikken. Vi regner med at 
årets resultat ikke vil bli noe 
unntak fra denne regelen.

Formannskapet i Rennebu 
er aksjonsutvalg og har alle-
rede bevilget kr 7.000 til aksjo-
nen.

Ta godt i mot bøssebæ-
rerne!

Astri Snildal, sekretær

Aksjonsdag ved skolen på 
Berkåk

I år har Berkåk skole “Mini aksjonsdag” fredag 22. oktober fra kl 11 - 13 
i samfunnshuset på Berkåk. Det er 1. - 4. klasse som har ansvar for dagen, 
mens 5. - 7. har oppgaver i tilknytning til skolens åpne dag den 19. oktober 
(se omtale nedenfor). Denne dagen er alle hjertelig velkommen både i skol-
en og i samfunnshuset.
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Rennebu 
som kraft-
kommune

Ei kraftutbygging med-
fører store forandrin-
ger både i det aktuelle 
vassdraget og naturen 
rundt. 

I Rennebu er dette gjort 
på en skånsom måte både av 
grendakraftverka og av Orkla-
Granautbygginga. Orkla-
Granautbygginga er i mange 
sammenhenger fremhevet 
som en vellykket utbygging 
miljømessig og en varig stimu-
lans for bygda.

Foruten at kommunen 
fi kk utført mange tiltak  under 
utbygginga, har den også 
betydd mye for kommuneøko-
nomien i ettertid. Ytelsene til 
Rennebu kommune fra KVO 
har i 2010 totalt vært:

- Eiendomsskatt 
9,8 mill.kroner
- Naturressursskatt 
7,0 mill.kroner
- Konsesjonsavgift 
1,9 mill.kroner

KVO leverer i tillegg 22 
GWh (millioner kWh) og 
Statkraft 22 GWh til Rennebu 
til en pris på 10,27 øre/kWh. 
Markedsprisen i 2010 er ca 35 
øre/kWh.

Rennebu har i tillegg den 
såkalte Grana-avtalen med 
Trondheim Energi Kraft. 
Dette utgjør 18,986 GWh. 
Betingelsene for denne avtalen 
er 10,27 øre + 50%.

For Rennebu kommune 
har inntektene hvert år siden 
1983 utgjort ca 17-18 mil-
lioner kroner over det de ellers 
ville ha fått - justert for tapte 
skjønnsmidler og   lignende. 
Samlet over disse årene vil det 
si at kommunen har fått til-
ført nesten 500 millioner kro-
ner som følge av Orkla-Grana 
utbygginga. I følge ordfører 
Bjørn Rogstad har disse ekstra 
pengene ført til at kommunen 
har bra standard og godt ved-
likehold på barnehager, skoler, 
omsorgsboliger, helsesenter 
og annen infrastruktur. 

— Som følge av kraftut-
bygginga kan vi ha et høyt 
servicenivå. Hvis vi ikke hadde 
hatt kraftutbygginga, ville det 
ha vært magert i kommunen 
vår. Men    kanskje har vi lagt 
oss til noen kostbare vaner. På 
den annen side mener jeg at 
det må være lov å ta ut slike 
penger til drift, blant annet 
innen helse og omsorg, sier 
Rogstad. 

Ordfører Rogstad kan også 
fortelle at i fylkessammenheng 
ser en at Rennebu ikke blir til-
delt så mye skjønnsmidler som 
andre kommuner, og dette 
skyldes nok de gode inntek-
tene fra kraftutbygginga.

I oktober 2010 er det 100 år siden det første elektrisitetsverket i 
Rennebu ble satt i drift. Dette blir markert med et jubileum den 
14. oktober. 

I den forbindelse har de tre samarbeidende parter Kvikne-
Rennebu Kraftlag, Kraftverkene i Orkla og Rennebu kommune 
med økonomisk støtte fra Meldal Sparebank og Blilyst gått 
sammen om å lage ei jubileumsbok og arrangere et gratis kraft-
seminar. Boka blir i salg bl.a. ved Turistkontoret.

Gunnar Gunnes studerer grøfta som bestefar Sivert Gunnes gravde 
for å  få vannet fra Gautvella og Fjellslettbekken til Kvenntjønna 
ved hjelp av torv- og tømmerdemninger. Dalsbekken renner ut fra 
Kvenntjønna og fi kk dermed mye større vannføring.
Grøfta som ble gravd på Gunnesmarka for å lede vann fra 
Fjellslettbekken til Kvenntjønna var ca. 600 m lang, og på det dypes-
te omlag 5,5 meter.

Foregangsmannen 
Sivert J. Gunnes
Sivert J. Gunnes (1863-1931) var bonde og selvlært 
ingeniør – en foregangsmann på mange områder. 
Da han først fi kk tanken om elektrisk kraftverk, 
tenkte han på bekken Tynna som ligger lenger 
ned mot Jåren. 

Denne planen viste seg imidlertid ikke å være gjennom-
førbar på grunn av manglende interesse blant bygdefolket. I 
stedet begynte han å planlegge et privat elektrisitetsverk ved 
Gunnessaga, ei gårdssag han hadde bygd noen år tidligere. Saga 
var drevet med vannkraft. Fallet var på ca 44 meter, og vannet 
kom fra Dalsbekken. Problemet var imidlertid at det ikke var vann 
i bekken mer enn ei kort tid om våren. Det var nok til saga, men 
det var ikke tilfredsstillende for et elektrisitetsverk. Dermed var 
det nødvendig med regulering av vannet. Sivert planla da å føre 
vann fra Fjellslettbekken via Kvenntjønna og Landløpsbekken 
til Dalsbekken. Han beregnet helt på egen hånd hvordan dette 
skulle gjøres, sammen med dimensjonering av selve elektrisitets-
verket. 

De ferdige planene og beregningene for verket ble lagt frem 
for ingeniør Høeg ved Siemens Schuckert i Trondheim for å få 
bekreftet at de var riktige. Høeg sa senere i en minnetale han 
holdt over Sivert, at ved første øyekast virket planene litt rotete 
og uoversiktlige, men ved nærmere ettersyn viste de seg å være 
meget godt gjennomtenkt. Sivert var helt og holdent selvlært 
når det gjaldt tekniske kunnskaper. Dermed visste han sikkert 
ikke så mye om det rent formelle, og om hva som var alminnelig 
fremgangsmåte med skriftlige planer for et slikt prosjekt.

Etter at han hadde fått bekreftet at planen var gjennomførbar, 
satte han sommeren 1909 i gang med vannreguleringsarbeidet 
inne på marka. Fjellslettbekken ble ledet ut av det opprinnelige 
faret med ei torvfylt tømmerdemning som var 3-4 meter høy og 
7-8 meter bred. Ved Kvenntjønna ble det også nødvendig med ei 
demning. Den ble laget av torv, og var ca 1 meter høg og 10-12 
meter lang. I tillegg til disse demningene måtte han grave fl ere 
grøfter med en samlet lengde på 4-500 meter. 

Sommeren etter, i 1910, bygde han selve verket. Siemens 
Schuckert leverte det elektriske utstyret, og ingeniør Høeg var 
rådgiver i elektroniske spørsmål. Dynamoen til verket var en 
3-leders likestrømsdynamo, som var en forholdsvis ny type den 
gangen. Turbinen var av typen peletong, og Sivert hadde bereg-
net den selv. Han hadde laget en modell som han sendte til 
Ørens Mek Verksted for å få den støpt. Det var ikke den første 
turbinen han hadde beregnet. Både til saga på Gunnes og andre 
gårdsager hadde han fått gjort turbiner etter egne modeller.

Bygdefolket stilte seg i første omgang nokså skeptisk og uin-
teressert til denne kraftutbygginga. Elektrisitet og elektrisk lys var 
ennå noe nytt og ukjent her i   landet, og for mange i Rennebu 
var det nok noe de bare så vidt hadde hørt om. Det var derfor 
ikke så rart at folk tvilte litt på om de ville få praktisk nytte av å 
bygge et kraftverk. Enkelte tvilte nok også på om prosjektet til 
Sivert var praktisk gjennomførbart. Men, etter hvert som arbeidet 
skred fram, og folk fi kk bedre kjennskap til hva det hele egent-

lig dreide seg om, begynte stemningen å forandre seg. Til dels 
undrende måtte de konstatere at tiltaket så ut til å lykkes og at 
det hadde noe for seg. Nokså karakteristisk er hva en av naboene 
sa etter at grøftene og demningene inne på marka var ferdige og 
en i 1910 kunne begynne å lede vatn gjennom systemet: N Sivert 
fæ det nå te! I fjor låggå´n sæ bekk, og no ha´n jammin låggå vatn 
åt bekka au!

Da anlegget først var kommet i stand, i oktober 1910, ville folk 
gjerne være med, og det var ikke vanskelig å skaffe avtagere på 
krafta. I første omgang var det bare folk i Gunnesgrenda som fi kk 
nyte godt av elektrisiteten. Men det ble ordnet med luftnett over 
elva, slik at også strekningen Stamnan – Skjerve kunne kobles til. 
Dermed var det i mars 1911, knapt et halvt år etter at verket var 
ferdig, i alt 35 husstander som var forsynt med elektrisk kraft. I 
tillegg ble også meieriet og ei lita kvern snart kobla til.

Det var spennende da strømmen skulle settes på for første 
gang, og barna Kari, Jakob og Erik på 10, 8, og 4 år, var med da 
de skulle starte for første gang. Da strømmen ble satt på sa de 
voksne til barna at nå måtte de springe (500 meter) for å se om de 
kom før strømmen hjem.

Av Dagfi nn Vold

Eksportør av kraft
Rennebu har allerede dekt over 50% av sitt kraftforbruk på 45 GWh fra grendakraftverk. Fortsatt er det fl ere små bekker som 

er aktuell for utbygging, og eksisterende Tynna kraftverk kan bygges ut til vesentlig større produksjon enn i dag. Kvikne-Rennebu 
Kraftlag A/L har konkrete planer om sammen med Statskog og grunneier Arnt Gisnås å bygge ut Byna på Ulsberg under navnet Kløfta 
kraftverk AS. Forventet anleggsstart er 2011, og verket vil ha en forventet produksjon på 16,5 Gwh.

Kraftproduksjonen i Rennebu er dermed større enn kraftbehovet som er i kommunen. Bare grendakraftverka produserer tilsammen 
ca 25 GWh, og det er vel halvparten av kraftbehovet som er i kommunen - ca 45 GWh. I tillegg er KVOs produksjon innen Rennebus 
grenser på 670 GWh. Det vil si at netto eksport av kraft fra Rennebu er på hele 650 GWh - noe som tilsvarer nesten 15 kommuner på 
Rennebus størrelse. KVOs totale strømproduksjon er på 1.250 GWh.
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Invitasjon til gratis “KRAFTSEMINAR” i Samfunnssalen på Berkåk 14. oktober 2010:

100 år med Rennebukraft 
- kraftas betydning for bygdeutvikling
Program for dagen
13.00: Registrering og kaffe
13.30:  Ordfører Bjørn Rogstad, Rennebu kommune: Åpning
13.45:  Professor Reidar Almaas, Senter for bygdeforskning: Kraftas betydning for bygdeutvikling
14.45:  Prosjektleder for fornybar energi Åslaug Haga, Norsk Industri: Fornybare muligheter
15.30:  Pause med kaffe
16.00: Produksjonssjef Knut Ivar Nyhaug, TrønderEnergi: Orklautbyggingen - en vellykket utbygging 

og stimulans for bygda
16.30:  Styreleder Kari Hanna Gunnes, Gautvella Kraftverk AS: Kraft som attåtnæring, grunneierorganisering
17.00:  Redaktør Dagfinn Vold, Mediaprofil as: Fra Dalsbekken til Uganda
17.30: Elverkssjef Inge Olav Hatvik, Kvikne-Rennebu Kraftlag: Det lokale kraftverket – en aktiv medspiller

Ordstyrer: Næringsrådgiver Jan Bredeveien, Rennebu kommune

Påmelding til Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05, epost: turistkontoret@rennebu.net

Arrangører:

Sponsorer:

Ingvald (født 1913) 
og Leif (født 1917) var 
henholdsvis nummer 4 
og 6 i en  søskenfl okk 
på 9 på småbruket 
Hosethaug på Grindal. 

Brødrene ble tidlig enga-
sjert som maskinpassere i drif-
ten av daværende Grana kraft-
verk. Det fortelles at interes-
sen for elektrisitet var enorm 
og det foregikk visst nok man-
ge slags utprøvninger av elek-
triske installasjoner både i låve 
og loft på Hosethaugen.

I siste halvdel av 50-årene 
startet Ingvald og Leif plan-
leggingen av Grana kraftverk. 
De utarbeidet fl ere alterna-
tive planer. Det såkalte Stor-
Grana-alternativet fra året 
1960 viser det store kraftpo-
tensialet i området med en 
samlet produksjon på 640 
GWh. 

Historien om Orkla-Grana 
startet med en avisartikkel i 
Adresseavisen i mars 1960. 
Artikkelen gikk på utnyttelse 
av vannkraften i Grana i to 
kraftstasjoner ned til Grindal.

I et møte den 16. desem-
ber 1960 ga falleierne i Grana 
håndgivelse til brødrene Leif 
og Ingvald Resell om at de 

innen 10 år skulle få fallene 
utbygd. Det ble prøvd mange 
måter – først til fylkets kraft-
selskap, som avslo. Videre 
ble en henvendelse sendt til 
kraftlagene i Midtre Gauldal, 
Oppdal, Meldal, Orkdal og 
Rennebu om å gå sammen 
om utbygginga. Det var bare 
Orkdal som svarte, og de sa at 
de skulle bygge ut Svorka og 
derfor ikke kunne bli med. De 
andre svarte ikke på henvend-
elsen. Ingvald Resell skrev i en 
artikkel i Årsskrift for Rennebu 
historielag i 1981 at ”det var 
synd, for hadde de vist interes-
se ville det ha satt alle kraftlag i 
en gunstig situasjon”.

Brødrene Resell henvendte 
seg så til internasjonal stor-
fi nans for å bygge ut i egen 
regi. Men det ble forlangt 
garantister, noe de ikke klar-
te å skaffe for så store beløp. 
Deretter gikk forespørselen til 
Trondheim E-verk, som også 
var avvisende. 

Gjennom ingeniør Arne 
Hørløck fra Trondheim hen-
vendte så brødrene seg til 
Grängsberg Bolag i Sverige. 
Det førte til at direktør Särning  
og kraftverksdirektør Jönsson 
sammen med ingeniør Hørløck 
og Ingvald Resell besiktiget 
damstedet på Nerskogen. De 
fant damstedet interessant, og 

fallene i Grana på betingelse 
av at Rennebu fi kk være med 
på utbygginga med 15% eier-
andel. Ingvald Resell kom-
menterte dette i sin artikkel i 
Årsskrift for Rennebu historie-
lag 1981 med at ”det vil si at 
Rennebu i 1982 har en kapasi-
tet på 13.000 kW, med en års-
produksjon på ca 50 millioner 
kWh, en kraftmengde som vil 
gi store inntekter til Rennebu 
når anlegget er nedbetalt”.

Til slutt i artikkelen skrev 
Resell at ”en annen historie er 
at det innenfor Rennebu fi nnes 
betydelige kraftkilder som kan 
bygges ut en gang i fremtiden. 
En kan være glad at Rennebu 
ikke gikk inn som medlem av 

STK, dermed ville bygda ha 
mistet alle de privilegier som 
en utbyggingskommune bør 
ha”.

Trondheim Elektrisitetsverk 
søkte konsesjon på Grana 
i 1969, men myndighetene 
ønsket samordning med pla-
nene i de øvre delene av Orkla. 
Dette dannet grunnlaget for 
dannelsen av KVO.

Det endelige kraftverket 
ble ikke like omfattende som 
Stor-Grana, men mye bygger 
på de opprinnelige planene, 
blant annet plasseringen av 
Granasjøen.

Av Dagfi nn Vold

direktør Jönsson sammen med 
Sveriges fremste ekspert på 
kraftutbygging, ingeniør Nils 
Wretblad fra Vattenkraftbyrån 
i Stockholm, kom senere 
og besiktiget det påtenkte 
damstedet på Nerskogen og 
Lauvåsen, og de tok blant 
annet prøver av grunnforhol-
dene. Det ble utarbeidet et 
overslag, og de kom frem til 
en årsproduksjon på 330 milli-
oner kWh. De søkte så om å få 
føre ut halvparten av kraften, 
men fi kk avslag.

Etter dette ble både Sør-
Trøndelag fylke og Trondheim 
E-verk interessert, og det førte 
til en avtale om at Trondheim 
E-verk fi kk rettighetene til 

Brødrene Resell - oppdagerne av Nerskogsmagasinet
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Rennebua A/S
Skinn og husflid, Tlf  72 42 61 51

Hanna 977 82 114  - Astrid  915 41 940

Velkommen inn,
her finner du mange fine ideer

Vi har nå 

dameklær
i butikken

Høst = 
strikketid

Vi har mønster og garn til
VM-genseren 2011

– et sted for positiv fritid

Pris sesongkort 2010/2011
Voksen f.o.m 16 år kr 2600,-
Ungdom 7-15 år kr 2000,-

Pris før 1.12.10:
Voksen 2300,- – Ungdom 1750,-
I tillegg får du familierabatt på kr 500,-

fra og med tredje kort ved samlet kjøp av kjernefamilie.

• Brøyting – strøing med traktor

• Transport – traktor m/henger

• Massetransport 

– lastebil m/henger

• Levering av Grus og pukk i 

samarbeid med Lauvåsen Pukk

Sigrid Helene Bjerkli, 926 41 560

Bank. Forsikring. Og deg.

Det lønner seg å samle bank og forsikring på ett sted, som inntil 
25 prosent rabatt på forsikringene dine som helkunde.

Uansett hvilken situasjon du er i, har vi skadeforsikringen 
for deg, tilpasset dine behov. Velg mellom en av våre 

toppforsikringer eller en standardforsikring.

Det er godt å være forsikret om uhellet først skulle være ute.

I dag. Og i morgen.

I dag. I morgen. Og deg.

Du fi nner oss på Rennebu, Oppdal og tlf 07300
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SKUDDET
Emil Frøseth ved Nerskogen skole intervjuet seg selv om en skremmende epi-
sode på skolens fjelltur.
Hva drev du med? - Jeg drev med å orientere, med Yung Even.      
Hva så du? - Jeg så en hvit- svart rype som fl øy rett over oss.  
Hva hørte du? - Jeg hørte ett smell som var veldig høyt. 
Hva tenkte du? - Jeg tenkte at det var noen som skøt rett rundt oss. 
Hva følte du etterpå? - Hva som kunne skjedd, viss vi hadde blitt skutt. Jeg ble 
litt skremt.
Hva tenkte du da Gry skreik på deg? - Jeg lurte på om det var pga skuddet.
Emil ved bålet. Det var godt med en matbit etter skuddet.

Varhøtjønna. Her fl øy rypa opp når vi var ved bjørkebeltet 
ved Varhøtjønna helt til venstre ved vatnet.

Da jeg sto opp måtte jeg 
skynde meg på badet, for det 
var jo snart skoletur, jeg gruet 
meg litt om det kom til å bli 
så kaldt, men der tok jeg feil. 
Jeg fant fram noen stygge men 
varme klær. Det var stekt egg 
til frokost, jeg elsker egg, men 
ikke når jeg tenker på de stak-
kars kyllingene som ligger og 
svømmer i panna som døde 
frosker. Etter frokost var det 
pakking, jeg fant frem man-
ge varme klær, lue og votter, 
mamma lagde kakao i en ter-
mos, også la jeg en fi n trekopp 
der det sto Frida på i den blåe 
lille sekken. Jeg måtte lufte 
hunden min Nikita, og gi hen-
ne mat. Da jeg var ferdig med 
all pakking, kledde jeg på meg 
varme klær og satte meg på 
den røde lille sykkelen som sto 
parkert i garasjen. Jeg ventet 
på Emil, han er alltid så treig til 
å kle på seg.   

Da han kom ut syklet vi til 
skolen, for vi skulle møte opp 
å snakke sammen før turen. 
På skolen var alle godt kledd, 
de minste skulle bare sykle 
fra bommen, vi i mellom trin-
net skulle sykle fra skolen. Vi 
la sekkene i bilen til Gry. Så 
begynte vi å sykle, været var 
ganske så bra. Det var litt kaldt 
men vi blir varmere av å sykle. 

Det var slitsomt å sykle, 
men jeg fi kk låne den nye 
og gode sykkelen til snille 
Kristine, sykkelen hennes 
var mye bedre sete, og gir på. 
Det var Skarbakkene som var 
verst, men jeg tenkte på da vi 
skal sykle nedover etterpå, og 
da kommer det til å gå gan-
ske så fort. Vi stoppet et par 
ganger for å drikke. Jeg fi kk 
godteri av Kristine. Da vi var 
nesten fremme stoppet vi ved 
siden av en gammel høyløe 
som hadde både en stor hes-
teslede og spader. Været var 
bare så fi nt!    

Da vi var fremme der vi 
skulle legge fra oss syklene 
og bære sekkene videre var 
det nesten umulig å ta på oss 
de store sekkene, for vi var så 
trette fra før, men det var ikke 
så langt å gå. Da vi kom fram 
til leiren hadde småtrinnet 
allerede satt opp teltene, det 
var et for jentene og et for gut-

tene. De hadde stelt i stand bål 
også. jeg ble så glad og kastet 
meg ned på gresset som en 
slapp skilpadde. 

Da alle var på plass spis-
te vi mat og drakk kaffe, te, 
og kakao. Etter det gikk hele 
gjengen en tur litt høyere opp 
på fjellet, der klatret vi mye i 
fjellhyller, men det ble brått 
slutt da noen begynte å kaste 
steiner nedover hylla. Til slutt 
var det på tide at de minste 
skulle gå hjem til skolen, jeg 
klemte alle de minste og sa 
god tur. Da de hadde dratt, 
pakket vi ut sekkene og la på 
plass sovepose så vi slapp det 
om kvelden.   

Så fi kk vi litt fri lek i mens 
Gry skulle sette opp orien-
tering i fjellet, vi lagde doer 
av steiner og satte dorull ved 
siden av. Da Gry kom lærte 
hun oss om kompass og gav 
oss et kart og delte opp grup-
per. Det var jeg og Kristine, og 
Yung Even og Emil. Det var 
vanskelig å fi nne poster. Mens 
jeg og Kristine var ferdige med 
å fi nne alle de 9 postene holdt 
guttene fortsatt på andre siden 
av vannet med å fi nne post nr 
5. 

Det var da alt skjedde, jeg 
Kristine, Gry og Magne holdt 
på å snakke og lage pølse og 
potetmos på andre siden av 
vannet. Da hørte vi smellet vi 
hadde hørt fl ere ganger før om 
dagen. Da så vi  fi re jegere og 
en hund som var på rypejakt, 
de var bare femti korte meter 
over Yung Even og Emil. Å i 
det fl øy det en rype som et lyn 
rett forbi Yung Even, og der 
kom skuddet, vi grøsset, jeger-
ne skjøt rett ved siden av gut-
ten. Vi ropte og skrek som gale 
ulver etter guttene og skrek 
at de måtte komme tilbake. 
Gutten ropte tilbake og kom 
mot oss. Da så vi at jegerne 
snek seg  tilbake i motsatt ret-
ning som noen lure rever. Da 
guttene kom tilbake til leiren 
hadde de ikke sett jegerne bare 
rypa, og de hadde hørt lyden.

 Vi begynte å spise pølse og 
potetmos. Vi måtte kaste halv-
parten av potetmosen for den 
hadde Gry sølt brennveske i, 
men det var god mat og jeg 

ble mett. Når vi hadde spist 
så ryddet vi på plass fatene og 
vasket bort, men potetmosen 
rakk vi ikke rydde bort, før Gry 
klarte å tråkke i den.

 Etter maten var det fri lek 
Gry slappet av, mens vi gikk 
på andre siden av vannet og 
klatret oppover noen fjell hyl-
ler. Og der ble vi og lekte helt 
til Gry ropte på oss, foreldrene 
skulle jo komme snart så vi 
måtte nesten gjøre klart litt 
kaffe. Det var foreldrene mine 
som kom først, Anita Lund 
Frøseth og Egil Arne Lund 
Frøseth. De hadde med Nikita, 
hun ble så glad for å se oss 
hun logret med halen som en 
vill løve. Mamma hadde med 
ferske boller hun hadde bakt 
selv, de var så gode. Etter litt 
kom foreldrene til Kristine, 
Ivar Fjellstad og Inger Marie 
Fjellstad. Inger Marie hadde 
med kjeks og twist og boller. 
Vi koste oss den kvelden og 
lekte boksen går og en støvel 
lek i mørket. Men det ble også 
slutt, Emil skulle bare løpe på 
noen digre steiner, og der falt 
han og trynet i steinene så lang 
han var, men det gikk bra med 
tennene for de var beskyttet av 
fersk bolle.

 Til slutt måtte de gå, og vi 
skulle snart sove for det hadde 
begynt å regne litt. Mamma 
hadde også fortelt da hun kom 
at det hadde regnet noe for-
ferdelig på Nerskogen hele 
dagen, men vi hadde bare 
hadde sol hele dagen.

 Til slutt måtte vi legge oss 
vi begynte å ordne oss kl halv 
10 og det ble stille 11, vi fi kk 
egentlig være våkne til 12, 
men vi var så trøtte etter alt vi 
hadde gjort. Om natta våknet 
jeg tre ganger, det var så kalt 
at glidelåsen på soveposen var 
ødelagt og den var så tynn. 
Om morgenen var jeg så kald 
som en snømann. Jeg fi kk låne 
soveposen til Gry for hun måt-
te opp å lage varmt vann. Da 
alle hadde stått opp spiste vi 
grillet pølse til frokost og drakk 
kakao. 

Da vi hadde spist fi kk vi 
forskjellige jobber, jeg og Yung 
Even skulle samle  inn alle 
postene som lå strødd rundt 

hele vannet. De fl este postene 
hadde blåst bort. De andre 
skulle begynne å pakke og ta 
ned telt. Da alle var ferdige 
med alt slitet, måtte vi si ha det 
til leiren å gå med sekkene ned 
til syklene. Sekkene var ikke så 
tunge denne gangen, vi hadde 
spist opp det meste av maten 
i sekken, og jeg var ikke noe 
sliten.  

Når vi kom ned til syklene 
la vi de tunge sekkene i bilen til 
Gry og vi begynte å sykle. Jeg 
tok Magne sin sykkel Kristine 
tok tunge min og Magne fi kk 

Mandag-tirsdag 20.-21. september var de eldste ved 
Nerskogen skole på fjell- og sykkeltur med overnatting til 

Vardhøtjønna da det smalt skudd like ved to av guttene i 
et lite bjørkebelte oppi lia.

Kristine sin. Nedover  skar-
bakkene var det så gøy, vi sus-
te ned like fort som den kalde 
vinden. Gry og Magne var litt 
lenger bak, vi delte på saft fl as-
ken til Emil. Jeg og Emil var de 
første som skulle sykle ned til 
huset vårt så vi måtte si ha det. 
Da jeg kom hjem hoppet jeg 
ut fra de varme svette klærne 
og dusjet en lang varm dusj. 
Bedre turer fi nnes ikke!                          

Tekst: Yung Even Fjellstad
Foto: Gry Østvik og 

Renate Mjøen

Hele 1.–7. klasse på Nerskogen skole på toppen av ”Nonstoppen”.
Bak f.v: Vegard Lund (7), Kristine Voll Fjellstad (11), Frida Lund 
Frøseth (12), Chul Aron Fjellstad (8), Iver Breen (7), Magne 
Langeng(10).
Foran f.v: Ken Adrian (6), Malin Rånes (6), Yung Even Fjellstad 
(11), Emil Lund Frøseth (10)og Jon Andre Rånes (9).

Kristine Fjellstad sykler alene opp Skarbakkan.
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Statoil Berkåk
tlf 72 42 71 50
sove@statoil.com
www.statoilberkaak.no

På tide med en
skikkelig bilvask?

Hovedk. Berkåk
tlf 72 42 82 00

avd. Soknedal
tlf 72 43 34 07

ØKONOR BERKÅK
www.okonor.no

berkak@okonor.no

For deg som vil noe

Regnskap - Økonomi - RådgivningBSU – Boligsparing
for ungdom
Få tilbake 4.000,- på skatten
Spar penger på bankens absolutt beste sparekonto. 
Topp rente fra første krone og i tillegg kan du spare 
inntil kr 4.000,- på skatten.  

For deg under 34 år
BSU er et spareprodukt der du sparer til boligformål. 
Høy rente kombinert med direkte fradrag i skatten gir deg
Soknedal Sparebanks  beste sparetilbud til ungdom.

Skattefradrag - inntil 4.000,- pr år
Du får skattefradrag når du sparer med BSU -
inntil kr 4.000 pr år! Maks årlig sparebeløp er 20.000,- 
som gir 20% tilbake på skatten.

Totalt kan du spare 150.000,- på en BSU konto. 
Renter kommer i tillegg.

Kun til boligformål
Sparebeløpet og renter kan bare brukes til kjøp av ny bolig, 
eller til nedbetaling av lån på ny bolig.

7288 Soknedal 72 43 00 40 – www.soknedal-sparebank.no

trelast - maling – verktøy - ovner  
tørrmørtel - motorsag

BERKÅK
Postmyrveien 22

7391 Rennebu

Tlf 72 42 82 80

Fax 72 42 82 81

Man-tors 8-16. Fre 8-18. Lø 9-14

Opprett en byggekonto hos oss!

LADY
PURE COLOR, 3 L

kr 469,-
fra 29/9-20/10

Vask bilen hos oss!
Bilvaskemaskin – 3 Selvvaskeplasser
Gratis bruk av støvsuger

Prøv vår beste vask
– poleringsvask kr 275,-
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I vår ble det kjent at 
årets Stipend for unge 
utøvere i Rennebu 
skulle tildeles Joakim 
Bergsrønning.  Den 
offi sielle utdelingen 
av prisen ble foretatt 
under Kulturkvelden 
som ble arrangert  i 
forbindelse med årets 
Rennebumartna.  Her 
var Joakim og hans 
band GIBS Quartet en 
sentral del, og de unge 
musikerne imponerte 
alle med både tekniske 
fi nesser og spilleglede!

Pengene fra stipendet ble 
brukt til å kjøpe en tenorsaxo-
fon.  – Dette er en fl ott jazz-
saxofon fra 1961, som jeg var 
så utrolig heldig å få fi ngrene 
i,  forteller Joakim entusiastisk.  
Han setter stor pris på tildelin-
gen,   og sier at både han og 
resten av bandet syns det var 
kjempeartig å få så mye spil-
letid under årets Kulturkveld 
der stipendet ble utdelt.  – Å 
spille sammen med en eta-
blert artist som Heidi Skjerve 
er ikke hverdagskost for stu-
denter som oss, sier Joakim.  
Responsen har vært stor etter 
at tildelingen ble offentliggjort, 
og han har fått bare positive 
tilbakemeldinger, både fra 
folk han har møtt og gjennom  
elektroniske medier.

Startet i skolekorps
Som de fl este andre startet 

også Joakim sin musikalske 
karriere gjennom musikkskole 
og skolekorps. Etterhvert som 
han begynte på ungdomssko-
len, vokste interessen for spil-
ling, og det ble mer og mer 
øving. På den tiden spilte han i 
Rennebu Skolekorps, Rennebu 
Musikkorps og Trøndelag 
Ungdomskorps, og ifølge ham 
selv gikk det stort sett i musikk 
hele tiden. – I den forbindelse 
har jeg lyst å nevne en som fi kk 
stor betydning for mitt veivalg 
den gangen. Ingolf Dragset 
var dirigent både i skolekorps 
og voksenkorps på den tiden, 
og han ga meg mange gode 
råd og inkluderte meg i sam-

Stipend for unge utøvere 2010 
til Joakim Bergsrønning

musikken, og øver  ca. 4-8 
timer daglig, i tillegg til under-
visning ved konservatoriet.  I 
tillegg spiller jeg barytonsax 
i Christiansand Storband, og 
underviser bortimot 50 elever 
på saxofon og klarinett, for-
teller Joakim. Som om ikke 
dette skulle være nok, er han 
også for tiden musikalsk leder 
i Reithaug Storband i Nord-
Trøndelag, samt at han tar på 
seg spilleoppdrag sammen 
med andre musikere. Dermed 
er det vel ingenting som skulle 
tilsi at Joakim vil få fritidspro-
blemer med det første…!

Musikk som livsstil, hobby 
og yrke

Joakim er ikke i tvil om at 
han så langt i livet har hav-
net på riktig hylle, og han ser 
absolutt for seg en framtid der 
det kanskje er mulig å leve av 
musikken.  – Jeg har jo noen 
drømmer for framtida, men 
for å nå mine langsiktige mål, 
må jeg også leve i nåtida, sier 
Joakim fornuftig. – Det frister 
både med studier og spilling i 
utlandet etterhvert, så det blir 
spennende å se hva jeg kan få 
til framover, sier Joakim.

Liker å spille for eldre men-
nesker

Å spille på ”hjemmebane” 
er noe Joakim synes er artig. 
– Det er ekstra spennende å 
opptre når familie og venner 
sitter i salen, samtidig er det 
også ekstra artig at disse får 
et inntrykk av det jeg driver 
med gjennom hele året, sier 
Joakim. Det å spille for eldre 
mennesker er også noe Joakim 
synes er stas. – De er så posi-
tive, og kommer gjerne bort og 
gir meg en klapp på skulderen 
etter en konsert, det setter jeg 
utrolig pris på! Joakim nevner 
i denne sammenhengen sin 
oldefar, Johannes Røsdahl. – 
Han er mitt forbilde på hvor-
dan du skal være som men-
neske, forteller Joakim.  Han 
fortalte mye fra gamle dager,  
når materielle goder vi ser på 
som en selvfølge i dag, var 
ganske fjernt for de fl este. 
Nyttig livsfi losofi  å ta med seg 
videre for en ung mann med 
framtida foran seg! 

 
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfi nn Vold

taler, forteller Joakim.  – Det 
var også han som nevnte at 
det fantes en videregående 
utdanning der det var mulig å 
studere musikk, og i tillegg få 
generell studiekompetanse. 
Midt i blinken for en som var 
litt skolelei, gliser Joakim.

Orkdal Storband
Mens Joakim gikk ung-

domsskole på Berkåk, spilte 
han i orkesteret til tre av musi-
kaloppsetningene 10. klasse 
har. – Rune Skjolden er primus 
motor for musikalorkesteret, 
og han var en stor inspira-
sjonskilde, skryter Joakim.  – 
Han lærte meg grunnprinsip-
pene i improvisasjon, og etter 
en tid fi kk jeg også tilbud om 
å spille i Orkdal Storband, der 
Skjolden er musikalsk leder. 
Dette var starten på min over-
gang fra klassisk saxofonist 
til jazz og rytmisk, forteller 
Joakim.

Studerer i Kristiansand
Joakim er i dag 1. års stu-

dent ved Konservatoriet for 
Rytmisk Musikk i Kristiansand, 
hvor han trives veldig godt. 
– Jeg legger opp dagene etter 

Gi panten til Hjelpekorpset
— Gi oss panten, sier Stein Robert Haugen i Rennebu Røde Kors 

Hjelpekorps i Rennebu. Hjelpekorpset har satt ut kontainere for  
fl askeinnlevering ved miljøstasjonene rundt omkring i kommunen. 
Ved å legge fl askene i kontainerne er du med og støtter det lokale 
hjelpekorpset. Hjelpekorpset har drevet med fl askeinnsamling tid-
ligere, men med disse kontainerne håper de å få ennå bedre respons 
på innsamlingen. 

— Vi har en del driftsutgifter med korpset, og alt arbeid er basert 
på frivillighet. Vi håper derfor på god respons, og  vil takke alle som 
bidrar, sier Stein Robert Haugen.

Zumba i 
Rennebu!
I høst starter det opp et 

splitter nytt treningstilbud 
i Rennebu. Zumba Fitness 
ble oppfunnet på midten av 
90-tallet av sør-amerikaneren 
Alberto ”Beto”  Perez. Han 
har jobbet som treningsin-
struktør for forskjellige kjendi-
ser, og er koreograf for mange 
internasjonale pop-stjerner. 
Zumba er en blanding av den 
tradisjonelle musikken cum-
bia, salsa, samba og merengue 
og pulserende latinorytmer. 
Kanskje ikke akkurat den dan-
seformen som er mest utbredt 
i Rennebu.

Starter opp i oktober
Veronica Pedersen ble 

kjent med denne trenings-
formen gjennom reklame på 
TV og internett, så fi kk hun 
mulighet til å hive seg med på 
en prøvetime under et besøk i 
Oslo. Dermed ble hun bitt av 
Zumba-basillen, som hun selv 
uttrykker det, og nå vil hun 
bringe dansegleden videre til 
sine sambygdinger. 

Stor interesse
For å sondere terren-

get litt, opprettet Veronica 
en gruppe på Facebook, og 
i løpet av halvannet døgn 
kom det 23 påmeldinger! Når 
Rennebunytt går i trykken, er 
det 65 påmeldte, fordelt på to 
grupper.  – Det er kjempeartig 
at så mange er interessert, og 
jeg gleder meg til å komme i 
gang, sier Veronica sprudlen-
de.

Zumba passer for alle
Heftige latinrytmer og til-

hørende dansetrinn høres 
kanskje ikke ut til umiddelbart 
å sammenfalle med stive hof-
ter og gjennomsnittlig trøn-
dersk løssluppenhet, men iføl-
ge Veronica er dette overhodet 
ikke noen hindring. – Zumba 
er en treningsform som pas-
ser til alle og det kreves ingen 
spesielle kvalifi kasjoner for å 
bli med, sier Veronica. – Her 
er det ingen spesiell koreografi  
som skal øves inn, og intensi-
teten i trinn og bevegelser kan 
hver enkelt tilpasse etter sin 
egen form. 

Oppdager nye muskler
Gjennom å danse Zumba, 

bruker man først og fremst 
kjernemuskelaturen i rygg, 
mage og hofter. – Dette er ofte 
muskelgrupper som ligger litt 
brakk, forteller Veronica, og 
mange vil nok i starten bli vel-
dig oppmerksom på at de har 
muskler de ikke har vært klar 
over. – Men det er bare sunt, 
og gjør veldig godt for hele 
kroppen, smiler Veronica.

Av Mona Schjølset

Ordfører Bjørn Rogstad overrekker diplomet til Joakim Bergsrønning som synlig bevis på at han 
ble tildelt Stipend for unge utøvere for 2010.
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www.torslaft.no

Tradisjonell handlaft 
Hellaft/Stavlaft
Tilbygg, 
restaurering etc

Snekkering, lafting,
restaurering, grunnarbeid

Ta kontakt på telefon 416 56 996 
www.rennebuhytteservice.com

- Vi påtar oss alle typer 
transportoppdrag

- Utleie av containere 
i samarbeid med RETURA

Mob 971 85 666
retrans@loqal.no

Din transportør

Vi utfører
Tømrer-/

snekkeroppdrag
Nybygg og 

rehabilitering

Johan Myklegard
7393 Rennebu

tlf 72 42 67 48 - mobil 907 93 870

hus – hytter – tilbygg – restaurering – grunnmur

Vi bygger ferdige element inne

Ulsberg, 7398 Rennebu
mail: post@jt-bygg.no
Tlf: 48 21 26 67
www.jt-bygg.no

Utfører alt
innen bygg

Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Vann og energibrønner

Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

Edvin Eide: 950 34 056
Seierdalen, 7398 Rennebu
edvin.eide@oppdal.com 

Etablert 1989

Rørlegger/avd.lager ved Mærk bru
- mellom Jerpstad og Berkåk
Oddvar Lien: 901 64 232 

hhytter med særpreghhytter med særpreg
Vi disponerer 

hyttetomter i flere

felt på Nerskogen 
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Da er det igjen klart 
for Kulturvukku i 
Rennebu, og også den-
ne gangen er det et fyl-
dig kulturtilbud som 
presenteres. 

Det hele starter som van-
lig med RennebuSpæll for 
skolekorps lørdag 23. oktober, 
så går det slag i slag hele uka, 
før Kulturvukku avsluttes med 
Orgelkveld i Berkåk kirke søn-
dag 30 oktober.

Walt Disney`s verden
Tema for årets Rennebu-

Spæll er Walt Disney`s verden, 
og det er vertskorpset Rennebu 
Skolekorps som åpner ballet kl. 
12.00. Leder i arrangements-
komiteen, Kristin Reitan, for-
teller at det i år er noen færre 
påmeldte korps enn tidligere. 
– Det er 11 korps som deltar 
i årets RennebuSpæll, og rent 
praktisk betyr det at vi star-
ter konserten litt senere på 
dagen, forteller Kristin. – Vi 
hadde fullbooket før som-
merferien, men så er det en 
del korps som har trekt seg nå 
i høst. Det viser seg at Nord-
Trøndelag har høstferie uka 
før Rennebuspæll, og dette 
gjorde det vanskelig for korp-
sene herfra å delta, sier Kristin. 
– Uansett tror vi det vil bli et 
like artig arrangement som det 
bruker å være, og med temaet 
Walt Disney`s verden er det 
jo duket for både fl ott musikk 
og morsomme sceneinnslag, 
avslutter Kristin Reitan.

Ida Jenshus på Sandbrekka
Også Rennebu Bygde-

ungdomslag trår til under 
Kulturvukku. Lørdag 23. 
oktober har de fått tak i Ida 
Jenshus, som skal spille på 
Sandbrekka. Den populære 
artisten slo for alvor gjennom 
i forbindelse med NRK satsin-
gen ”Lyden av Lørdag” høsten 
2007. Debutplaten ”Color of 
the Sun” kom i 2008, og fi kk 
strålende kritikker. Nå er opp-
følgeren klar for salg, og den 
blir å fi nne i butikkhyllene fra 
11. oktober. Perfekt timing 
for Bygdeungdomslaget med 
andre ord, og vi regner med 
at det vil bli smakebiter fra det 
nye albumet under konserten 
på Sandbrekka. 

Klubb, fl esk og duppe
Et annet populært inn-

slag under Kulturvukku har 
vært Orgelkomiteens serve-
ring av klubb, fl esk og duppe i 
Hallandsstuggu. Også i år blir 
det mulighet til et gourmet-
måltid med tradisjonsmat, og 
det skjer i Hallandsstuggu tirs-
dag 26. oktober kl. 14.00.

Sangkveld og Lysbildekåseri
Det blir mye sang i for-

bindelse med Kulturvukku. 
Tirsdag 26. oktober blir det 
sangkveld med lokale aktø-
rer i Rennebu Kirke, så følger 
Rennebu Songkor opp med 
åpen sangøvelse i omsorgs-
boligene på Berkåk dagen 
etter. Torsdag 27. oktober 
blir det sang for de minste på 
Frivillighuset. ”Syng med oss” 
er for barn og foreldre, og star-
ter kl. 11.00. Etterpå blir det 
salg av lunch. 

Grease
Et av de desiderte høyde-

punktene under Kulturvukku, 

er 10. klasse sin musicalfore-
stilling. Premieren blir torsdag 
27. oktober kl. 19.30, og i år 
er det den kjente musicalen 
”Grease” som skal tolkes av 
årets avgangselever. Historien 
utspiller seg i et High School 
miljø på 1950 tallet, hvor 
Danny og Sandy treffes og 
forelsker seg en sommer. Om 
høsten møtes de igjen på sam-
me High School, hvor de hører 
til i totalt forskjellige miljø. Så 
blir spenningen å se om forel-
skelsen overlever de utfordrin-
gene de møter i den nye hver-
dagen på skolen. En klassisk 
historie som nå skal dramati-
seres av unge skuespillere fra 
Rennebu!

Bilder og keramikk på 
Frivillighuset

I forbindelse med 
Kulturvukku blir det utstil-
ling av bilder og keramikk i 
Frivillighuset. Knut Einar Voll 
er født og oppvokst i Rennebu. 
Han er for tiden student ved 
høyskolen i Telemark, hvor 
han tar sikte på å utdanne 
seg til faglærer i formgiving, 
kunst og håndverk, og under 
Kulturvukku blir det altså 
anledning til å kikke nærmere 
på hans arbeider. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfi nn Vold

Kulturvukku i Rennebu

Korps-
samarbeid 

på tvers
Mange har kanskje 
observert en buss med 
Oppdalsreklame som 
står parkert utenfor 
samfunnshuset annen-
hver onsdagskveld. 

Det er slett ikke omleg-
ging av bussrutene som er på 
gang, derimot er det Rennebu 
Musikkorps og Oppdal 
Musikkforening som har inn-
gått et musikalsk samarbeid 
denne sesongen.

Synkende medlemstall
- Vi har opplevd en ned-

gang i medlemstallet de siste 
årene, og det samme var til-
fellet på Oppdal. Derfor synes 
begge korpsene det er artigere 
å treffes til felles øving, fortel-
ler Halldis Nyrønning, som er 
leder i Rennebu Musikkorps. 
- Vi har øvelse hver onsdag, 
og treffes annenhver gang på 
Berkåk og Oppdal, forteller 
Halldis.

Steinkjerspell
Første musikalske mål for 

musikantene er Steinkjerspell, 
som arrangeres på Steinkjer 
i november. – Dette er en 
korpskonkurranse etter sam-
me mal som RennebuSpæll, 
forteller Halldis, slik at korp-
sene premieres både for musi-
kalsk innsats og sceneinnslag. 
– Vi skal ha seminar den første 
helga i oktober, og da håper vi 
det dukker opp mange krea-
tive ideer, sier Halldis.

NM i Janitsjar
Et av de store målene etter 

jul, vil være NM i Janitsjar 
som arrangeres i Trondheim i 
april. – Dette gleder vi oss til, 
det er artig for oss korpsfolk 
å treffes både til spilling, og 
til sosialt samvær etterpå, sier 
Halldis. Når korpsene er ferdi-
ge med Steinkjerspell, skal de 
øve litt hver for seg fram mot 
jul. Rennebu Musikkorps skal 
være med på den tradisjonelle 
julekonserten her i bygda, og 
Oppdalingene har nyttårskon-
serten sammen med Oppdal 
Juniorkorps.  

Felles sesongavslutning til 
våren

Korpsene har allerede 
planlagt felles sesongavslut-
ning til våren. – Hvor vi 
skal, og hva som skal skje er 
ikke helt klart enda, fortel-
ler Halldis. Både tradisjonelt 
korpsstevne, Blåtur og andre 
alternativ har vært diskutert. 
– Uansett er Oppdalingene 
en sosial gjeng vi trives godt 
sammen med, så vi får det 
nok artig samme hvor vi drar, 
avslutter Halldis.

Tekst: Mona Schjølset

Under fjorårets RennebuSpæll 
samarbeidet Soknedal skolekorps  
og Rennebu skolekorps med stor 
suksess.

10. klasse sin musikal i fjor var 
Singin in the rain. Her med 
Julie Smeplass, Mari Nyhaug og 
Mari Meslo i aksjon på scenen.
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Tid for oppussing til jul?

Folk vil gjerne bli ferdige til 
jul, og etter høytiden vil de bli 
ferdige til konfi rmasjon, fort-
setter hun. Slik går det slag i 
slag, så å si og de ulike årsti-
dene setter hver på sin måte 
preg på hvilke varetyper det til 
enhver tid omsettes mest av i 
bedriften.

Farger på vei tilbake
Høsten er for mange tiden 

til å gjøre noe innendørs, og 
da kommer temaet fort inn på 
maling. Byggmakker Berkåk er 
stor på maling og Gunn trek-
ker umiddelbart fram den nye 
malingstypen fra Jotun. Å få 
til en god matt maling har så 
langt vært litt av en utfordring, 
men den nye Lady Pure Color 
innfrir forventningene, og vel 
så det, mener Gunn. Lady 
Pure Color er en akrylmaling 
med glans 01, og det vil si at 
den er helmatt, ripefast og 
vaskbar. Butikksjefen anbe-
faler oss å ta turen innom for 
selv å se prøver av vidunderet.

Fargene er i det hele tatt 
på veg tilbake, da er det i før-
ste rekke snakk om duse far-
ger som går i grått, jordfarger 
og blåtoner. Vi ser det overalt, 
bl.a. i klesbransjen, mye av 
dette henger jo sammen, sier 
Gunn. Trendene endrer seg 
raskt, det er ikke så lenge siden 
høyglans var det store. Nå er 
den altså på vikende front til 
fordel for mattere malinger. 
Det selges for øvrig mye annet 
enn maling på Byggmakker. 
Både til nybygg og oppussing 
velger mange i dag tapet. En 
av årsakene til tapetens come-
back, er en vesentlig forbedret 
design og kvalitet i forhold til 
det vi var vant til ”før i tiden”, 
sier hun.

Baderomsplater og parkett
Baderomsplater er også 

et produkt det selges mye av. 
Mange velger dette framfor 
fl is, og det skyldes bl.a. at pla-
tene er meget enkle å legge og 
så er kvaliteten mye bedre enn 
før. I tillegg er de utrolig enkle 

å rengjøre, det burde bety en 
del det også. Laminatgulv er et 
produkt Byggmakker omset-
ter en del av. Tendensen her 
er at de mørke til en viss grad 
viker plassen for de lysere 
typene. Parkettgulv, altså gulv 
i heltre, er forøvrig et pro-
dukt som ser ut til å være på 
fremmarsj igjen, sier Gunn på 
Byggmakker.  

Damenes aften
Damenes aften begynner 

etter hvert å bli litt av et begrep 
innen Byggmakkerfamilien. 
I slutten av oktober inviterer 
bedriften bygdas (og nabo-
bygdenes) hunkjønn til en ny 
kveld fylt med interiørtips, 
utveksling av ideer og demon-
strasjoner av ulike produkter. 
Leverandører av maling, tapet 
og gulv er til stede og demon-
strerer sine produkter. I tillegg 
vil damene selv få anledning 
til å prøve å legge både gulv 
og tapet. I likestillingens navn 
burde vi kanskje arrangere 
”guttas kveld” også, funderer 
Gunn. Da bør vi kanskje foku-

Høsten er så avgjort oppussingstid, det merkes 
også hos Byggmakker Berkåk.  Det selges mye 
til oppussing og vedlikehold hele året, på denne 
tiden er det i første rekke interiør som gjelder, for-
teller Gun Brattset. 

Investert i ny kran
Gunnar Halgunset i LH Bygg Entreprenør AS har investert i ny kran. — Behovet var stort, og vi manglet en 

kran i systemet. Vi solgte den vi hadde sist vinter, og det var beohv for å få tak i en ny, forteller Gunnar. 
— Krana er en såkalt 55 tonner, med hydraulisk bomlengde på 40 meter. Dette er ei moderne kran som er 

datastyrt når det gjelder oppsett og klarering av sikkerhetsutstyr. Vi er veldig godt fornøyd med krana.
Akkurat i disse dager står krana i Føssa kraftanlegg på Å i Meldal, der vi holder på å støpe ny dam. Krana 

egner seg ellers til alt som har med bygningsmessig arbeid, elementmontasje og fl ytting av bygninger. 
Er det noen som har behov for oppdrag med krana, er det bare å ringe til Gunnar på LH Bygg Entreprenør 

AS.

sere på arbeidsklær, driller 
og sånt. Men alvorlig talt, 
er det interesse for en sånn 
kveld, stiller vi gjerne opp, 
så det er bare og ta kontakt 
om en slik kveld er ønskelig, 
avslutter hun.

Av Jan Inge Fkå

Butikksjef Gunn Brattset ved Byggmakker på Berkåk 
viser litt av det gode utvalget i butikken.
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Ingen 
forskjell 

på 
årstidene

Rennebu Dør & Vindu 
produserer og selger 
produkter som i liten 
grad påvirkes av tren-
der og årstider. For som 
Olav Hårstad så riktig 
sier det; dørene står jo 
der året rundt. 

Men noe har endret seg 
også blant RDV’s kunder. 
Dagens kunder vil i mye større 
grad enn tidligere ha malte 
dører. Og når vi snakker om 
malte dører, mener vi nes-
ten utelukkende hvitmalte, 
det være seg eggehvit eller 
andre lyse farger. Bare de siste 
10 % blant kundene ønsker 
såkalt aldringsmalte dører. 
Aldringsmaling er derfor noe 
vi godt kan kalle et nisjeseg-
ment hos oss, sier Olav. En 
annen årsak til den relativt 
beskjedne etterspørselen etter 
aldringsmaling, er prisen. 
Disse produktene koster en 
god del mer enn tradisjonelle 
hvite dører, sier han. 

 I dag vil fl ertallet ha hvitmalte 
dører og lister.

Når vi snakker om dører, 
hører lister naturlig med. 
Dørlistene skal også helst være 
hvite, ikke så rart det kanskje. 
I tillegg leverer RDV dørvri-
dere, og her er det mye å velge 
i. Noen vil ha messingvridere, 
andre ønsker svarte. Kort sagt 
kan vi si at kundene får det 
de vil ha. Den fl otte utstillin-
gen vår er til stor hjelp, her får 
kunden fysisk se hvordan det 
ser ut og kan bestemme seg 
deretter, sier Olav.

Også hos RDV er høsten 
synonymt med ”tid for oppus-
sing”. Vinteren og våren er 
tenke- og planleggingstid, 
tror Olav. Når sensommeren 
kommer er tiden kommet for 
gjennomføring av prosjektene. 
Mange vil bli ferdige til jul, så 
andre halvår er generelt mye 
travlere enn resten av året, og 
sånn har det alltid vært, sier 
han.

Man kan godt si at før var 
baderomsinnredning ei bade-
romsinnredning, der rørlegge-
ren på en måte bestemte hva 
folk skulle ha. Det ble liksom 
bare montert speil og skap i 
samme slengen som selve rør-
leggerarbeidet ble utført. I dag 
tenker kunden mye mer på 
design og kvalitet, og kundene 
vil naturligvis selv bestemme 
hvordan de vil ha det i hjem-
met sitt, forteller han.

Høyglans og LED
Nå til dags skal det gjer-

ne være høyglans, det skal 
være LED belysning og det 
skal være masse skuffeplass. 
Skuffer har i stor grad erstattet 
skapdørene, og det kan vi jo 
på sett og vis forstå. I skuffene 
er det lettere å se hva man har, 
i stedet for å rote rundt inni et 
skap, tror Bjørnar. Skuffene 
leveres også med demping, 
det gjør dem mer ”myke og 
vennlige” og er også en med-
virkende årsak til at mange 
foretrekker skuffeløsninger 
fremfor dører.

Mye å velge i
På kjøkkenet er det vesent-

lig mer å velge i nå enn før. En 
av trendene er høyere blande-
batteri, slik at en for eksempel 
lettere kommer til med kasse-
roller og kjeler. På toalettet går 
det mer og mer i vegghengte 

artikler, det være seg selve toa-
lettet, toalettbørsta eller andre 
produkter, for den saks skyld. 
En av årsakene til dette er nok 
at rengjøringen blir mye enkle-
re, og spesielt damene ser på 
dette som en viktig faktor, tror 
Bjørnar. I tillegg gir det jo et 
ryddigere totalinntrykk, legger 
han til. 

Lyse farger
Generelt kan vi si at inn-

redninger selges i lyse farger. 
Vil folk ha farger på badet, 

pynter de heller med farge-
rike håndduker, såper eller 
planter. Toalettbørsteholdere, 
oppheng for såper, pedalbøtter 
og håndduker går det jevnt og 
trutt av, forteller Bjørnar. Det 
meste selges i børstet stål eller 
krom, treprodukter går det 
ikke noe særlig av lenger. 

Rørleggerarbeid
Ellers er stordelen av virk-

somheten knyttet til rørlegger-
arbeid i alle tenkelige varianter 
ute i et vidstrakt distrikt. Arnt 

Funksjonalitet framfor pris

Prisen spiller mindre rolle i dag enn for noen år siden. 
Det forteller Bjørnar Toset hos A.R. Helgemo AS. 
Rørleggerbutikken på Berkåk selger innredninger, dusjkabinett, 
toaletter, vask og servanter, kort sagt det meste 
du trenger til bad og kjøkken.

Roar Helgemo og hans med-
hjelpere er ustanselig på farten 
og utfører kjernevirksomheten 
i bedriften. 

Egen butikk
Men butikken er viktig. Her 

får kunden se ulike løsninger 
på innredninger og utstyr, og 
her kan de slå av en prat med 
oss. Det blir noe helt annet 
enn bare å bla i brosjyrer, sier 
Bjørnar Toset.

Av Jan Inge Flå

Så mye som mulig skal opp fra gulvet i dagens bad. Det letter i hvert fall rengjøringen.

Ny renovatør i Rennebu
Fra 1. oktober overtok Retura Sør-Trøndelag all innsam-

ling av avfall fra private husholdninger og hytter i Rennebu. 
Abonnentene skal i utgangspunktet ikke merke noen endring, 
men noen utfordringer kan selvsagt dukke opp i starten. Rennebu 
kommune er medeier i HAMOS Forvaltning, og det er HAMOS 
som har ansvaret for at renovasjonsordningen i kommunen fun-
gerer. HAMOS leier deretter inn entreprenører for å utføre opp-
draget. Renovasjonsbilen som i hovedsak skal gå i Rennebu er 
dekorert med motiv fra Jøldalen.
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Hoveng Media

Vis dine gamle smalfilmer rett på TV´n

Tlf: 72 42 67 36 - Mob: 908 08 204
E-post: post@hoveng.no

Rebustorget
7391 Rennebu

gamle videobånd til DVD

Ta vare på minnene!

For mer info besøk vårt nettsted:  www.hoveng.no

mediaproduksjon i distriktsnorge

– Vi tar jobben!
Snekkerarbeid – Grunnarbeid, støping, gulvpuss

Husmaling – Snømåking – Brøyting – Rengjøring

Transport i vanskelig terreng – Vedlikehold og tilsyn

Tlf 959 18 815 - e-post: epost@rbsba.no

www.rbsba.no

Har du behov for rørlegger?

Åpningstider:
Mandag-Fredag 08.00 - 16.00
Lørdag 10.00 - 13.00

Telefon butikk:  72 42 64 64
Mobil:  46 44 92 72

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

J. O. Vognild
Lyngstad, Nerskogen, 7393 Rennebu

tlf 72 42 64 21 – mob 416 54 516
john.ovogn@loqal.no

Vi tilbyr:
Allmennpraksis – Pleieartikler
HD røntgen – Tannbehandling 
ID merking av hund og katt
Specific dyrefor
Førstehjelpset

Ring for timebestilling
97 61 51 51 

Vakttelefon ved akutt sykdom: 72 49 77 99

Vi kan gi råd og tips om forskjellige løsninger, 
enten det er snakk om bolig eller hytte.

Vi kommer gjerne på befaring.

Vi har erfarne og allsidige rørleggere.

Vi har stor innbydende butikk der vi har utstilt forskjellige 
dusjløsninger, baderomsmøbler osv.

Vi er hyttetorget-forhandler.

Industriveien 4, 7391 Rennebu



Flagget til 
topps

Elevene og lærere ved 
Nerskogen skole feiret at 
det fortsatt blir skole på 
Nerskogen med å heise fl ag-
get til topps. Kommunestyret 
vedtok nylig å opprettholde 
skolen på Nerskogen, men ta 
saken opp til ny vurdering om 
to år.

Elevene ved skolen var 
samstemte i at de var glade 
for fortsatt å ha skolen på 
Nerskogen, selv om de eldste 
syntes det også er greit å kjøre 
til Berkåk.

Anita Lund Frøseth og Siv 
Breen stilte med sjokolade-
muffi ns og brus, og skolens 
fortsatt eksistens ble behørig 
feiret sammen med barneha-
gen.

27optimisme i Rennebu

I forbindelse med 
debatten rundt skole-
struktur i Rennebu og 
nedlegging av butik-
ken på Innset, samlet 
grendafolket seg til et 
møte for å diskutere 
hva de kunne gjøre for 
å skape en mer posi-
tiv trend framover. På 
dette møtet ble Innset 
Grendalag stiftet, og i 
løpet av et halvår har 
laget fått over 250 med-
lemmer! 

– Vi er kjempefornøyd 
med oppslutningen, og det er 
mye som skjer på Innset for 
tida, sier leder i Grendalaget 
Håvard Rogogjerd.

Skolejubileum, Bilquiz og 
treff for 2-hjulstraktor

I forbindelse med at 
”nyskolen” på Innset fei-
ret 25 år i høst, arrangerte 
Grendalaget en storstilt jubi-
leumsmarkering. På dagtid 
var det opplegg for både store 
og små, med underholdning, 
skolevandring, kaffeservering 
og sosialt samvær. Om kvel-
den ble det arrangert god, 
gammeldags grendafest for 
alle over konfi rmasjonsalder.  
Tidligere i høst ble det arran-
gert treff for 2-hjulstraktor, 
noe som var såpass populært 
at det allerede er planlagt nytt 
treff til neste år! På vårparten 
arrangerte Grendalaget noe 
så sjeldent som et Bilquiz, 

Stor aktivitet i Innset Grendalag

og også dette arrangementet 
samlet mange deltagere. – Vi 
ser at grendafolket er interes-
sert i det som skjer i bygda og 
stiller opp på arrangement, så 
da er det virkelig artig å prøve 
å få til noe, sier Rogogjerd.

Næringsutvikling
Innset Grendalag har fl ere 

undergrupper som har for-
skjellige arbeidsområder. – Et 
av de viktigste arbeidsområ-
dene er næringsutvikling, og 
Grendalaget har en gruppe 
som arbeider med å se på 
muligheter som fi nnes her, 
forteller Rogogjerd. – Det var 
veldig artig at Kroken Bakeri 
åpnet på Innset nå i høst, og 
vi håper at dette kan inspi-

Mais-åker i Gunnesgrenda
Mange har sikkert lurt på hva det er som vokser ved siden av veien i Gunnesgrenda. Erik 

Kvam forteller at de har mais på ca 10 dekar som et prøveprosjekt som kufôr. 
— Det startet med at det var spennende å prøve noe nytt. Jeg begynte å lese litt om det, 

og fant ut at kyrne kan melke mer samtidig som en  får mer avling pr dekar, forteller Erik. 
Mange her i Rennebu har begrenset areal, og med mais får en utnyttet arealet bedre. 

Erik gjorde et lite forsøk over 14 dager i fjorvinter. Åtte kyr som er ganske lik var med i 
forsøket. Fire fi kk mais og fi re fi kk ikke mais. Han veide melka hver dag og fant ut at kyrne 
melket i snitt 4,3 kilo mer for dagen. 

— Forsøket kan ikke legges frem som en vitenskapelig rapport, men det førte til at vi har 
større areal med mais i år, og vi har tro på mais som fôr. Med et bedre fôr kan vi også redu-
sere kraftformengden. Dermed  kan vi oppnå fl ere gevinster, sier Erik.

rere andre som kanskje går 
med en gründer i magen, sier 
Rogogjerd.  – Ellers har vi også 
valgt å sette fokus på å gjøre 
Innset til en attraktiv plass 
å bo, og da er det viktig med 
aktiviteter og arrangement 
som engasjerer bygdafolket. 

Sentral beliggenhet
Innset ligger sentralt plas-

sert langs både E6 og Rv3, og 
dette ønsker vi i Grendalgaet 
å sette enda mer fokus på, sier 
Rogogjerd. Det er også mange 
hytteeiere i området, som vi 
ønsker å komme i tettere dia-
log med. - Mange av disse kan 
ha nyttige innspill til arbeidet 
Grendalaget gjør, og de kan 
også ha kontakter og kompe-

tanse som vi kan dra nytte av.

Kjøper butikken 
Grendalaget på Innset har 

bestemt at de skal kjøpe den 
nedlagte butikken på Innset. 
– Vi venter bare på at Coop 
skal utbedre en vannskade på 
huset, sier Rogogjerd. Det er 
en egen gruppe i Grendalaget 
som jobber med å se på mulig-
heter for hvordan huset kan 
brukes. Aller helst håper vi å 
få til noe næringsrelatert virk-
somhet her, men vi er sel-
følgelig åpne for alle forslag. 
Hovedsaken er at det blir akti-
vitet i huset, avslutter lederen i 
Grendalaget. 

Tekst: Mona Schjølset

– Det var veldig artig at Kroken Bakeri åpnet på Innset nå i høst, og vi håper at dette kan inspirere andre 
som kanskje går med en gründer i magen, sier Håvard Roggogjerd. 

Spekepølse med rips
Utbenet fenalår

Hjortemorr 
Kalvesalami 
Biffchorizo

Vinner i Landskonkurransen i spekemat 2010

Produkter og utsalgssteder: www.hognamat.no

Tegning - Prosjektering - Byggesøknader
Hus - Hytter - Næringsbygg
Reguleringsplaner - Avløpsplaner

Fridar Skjerve
Lerkeveien 32, 7391 Rennebu – tlf 913 94 196 –  fridskj@online.no

Du kan også lese 
Rennebu Nytt i pdf-utgave på 

www.rennebunytt.no
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Gartnertips 
fra Oddvar 

Vinteren nærmer seg med 
stormskritt, og det er absolutt 
på tide å forberede hagen på 
snø og kulde, og ikke minst 
gjøre de nødvendige forbere-
delser hvis man har håp om 
at noe skal dukke opp av jorda 
når våren kommer igjen…

Tenk på snøen
- Det er viktig å tenke på 

hva snøen gjør med planter 
og busker, sier Oddvar Skjerve 
på Spiren. - Snøen bryter ned 
greiner, og kan ødelegge gan-
ske mye hvis man ikke forbe-
reder seg, sier Oddvar. Han 
anbefaler å klippe bort greiner 
som stikker altfor mye ut, fjer-
ne dødt løv og støtte / binde 
opp planter som er litt vide, 
både bærbusker og andre bus-
ker. – Ellers er det jo anbefalt 
å beskjære busker og trær om 
våren, men det vil være lurt å 
ta litt før snøen kommer også, 
sier Oddvar. Når det gjelder 
Tuja og Sypress, anbefaler han 
å ha strie rundt disse før vinte-
ren kommer.

Blomsterløken må i jorda
Hvis man ønsker at nye 

løkplanter skal dukke opp 
av jorda når våren kommer 
igjen, er det på høy tid å plan-
te blomsterløken nå. – Selv 
om gradestokken har begynt 
å krype ned på minussiden 
enkelte netter, er det ikke noen 
fare å sette løk enda. Når tæla 
kommer er det naturligvis for 
sent, så det er i grunnen ikke 
noe å vente med, sier Oddvar. 

Oppussing og nytt kjølerom
De som har vært innom 

Spiren i det siste, har ikke 
kunnet unngå å legge merke 
til at det pusses opp og males 
i butikken. – Vi har kjøpt nytt 
kjølerom og ny innredning 
til blomster, og da fant vi ut 
at vi også ville male litt her, 
forteller Oddvar. – Vi malte 
i Okergult her for 10-12 år 
siden, så det var på tide med 
en liten ansiktsløftning. Nå har 
vi valgt en helt lys farge, og vi 
ser allerede stor forskjell, selv 
om ikke alt er helt ferdig enda, 
sier Oddvar. Snart står julese-
songen for døra, både når det 
gjelder blomster og det øvrige 
vareutvalget. – Vi gleder oss 
til å fylle opp hyllene med nye 
varer utover nå, og håper alt vil 
komme til sin rett i et lyst og 
trivelig butikklokale, avslutter 
Oddvar på Spiren.

Av Mona Schjølset

Gull til 
Hognamat
Under landbrukskonkurransen for spekemat og 
fl atbrød på Mære i Nord-Trøndelag oppnådde 
Hognamat fra Rennebu gull for sin spekepølse 
med rips og et utbenet fenalår oppnådde, mens 
hjortemorr, biffchorizo og kalvesalami oppnådde 
sølv. 

13 dommere i fi re juryer bedømte produkter fra små og store 
bedrifter rundt omkring i Norge, og kåret de beste produktene 
til gull, sølv og bronse. Totalt fi kk ni produkter gull, ni produkter 
sølv og 10 produkter bronse. Hognamat stakk av med hele fem 
av medaljene. Ingen gjorde det samlet så godt.

— Ripspølsa var faktisk det produktet vi startet med, og den 
er basert på gammel og lokal  oppskrift. Det var derfor kjempe-
artig at vi fi kk gullmedalje for den, sier Arnt Strand i Hognamat. 

Årsaken til at de startet med egen foredling var at de syntes 
de ikke fi kk godt nok betalt for sauene de leverte til slakteriet. 
Men Arnt innrømmer at det etter hvert har blitt litt mer omfat-
tende og større enn de trodde i starten. Siste året har de hatt en 
fi n utvikling i omsetninga, og Arnt sier at de er helt avhengig av 
faghjelp. Derfor har de fått med seg Jan-Ove Tverfjell, som har 30  
års erfaring fra bransjen, bl.a. fra Spis på Oppdal. 

Smaker seg fram
Da Rennebu Nytt var innom for å ta en prat om medalje-

drysset, var det matpause på Hognamat. Dermed ble det god 
anlednign til å smake på produktene. Bestselgerne i volum er 
viltpølsa, hjortemorren og salamien. De tre ”slakterne” kunne 
fortelle at når de lager nye varianter av spekematen smaker de 
seg frem med kombinasjoner av krydder og kjøtt. Biffchorizoen 
ble. f.eks. til som følge av opplevelser og erfaringer Arnt og kona 
Astrid hadde etter studiereiser. Og undertegnede kan fortelle at 
de ikke har vært helt på bærtur. Biffchorizoen har fått anerkjen-
nende nikk fra de mange veltrimmede smaksløker. 

Litt overrasket
Arnt forteller at de må innrømme at de ble litt overrasket over 

all responsen og god-ordene de fi kk på Mære. Det er første gang 
de deltar på en slik konkurranse, og de var dermed spente på 
responsen. 

— Vi har tro på produktene våre og det vi holder på med, så 
ut fra det var det kanskje ikke så overraskende, sier Arnt.

Umiddelbar respons
Karl Olav Mærk står for kontorarbeidet i bedriften, og han 

forteller at de fi kk umiddelbar effekt av medaljene. Bunnpris & 
Gourmet på Tyholt ville så snart som mulig ha alle fem produk-
tene de fi kk medalje for. Ellers selges Hognamat sin spekemat på 
ICA Berkåk og Oppdal, og Mega på Oppdal, Orkanger, Røros og 
Tynset og Statoil og Prix på Kvikne.

Hognamat er medlem i Rørosmat, og de vil også varsle sine 
kunder om Rennebubedriftens gode spekemat.

Av Dagfi nn Vold

Karl Olav Mærk med et utvalg premierte produkt. Arnt Strand og Jan-Ove Tverfjell skjærer opp fersk kjøtt til ny spekematproduksjon.

Kommunal gjeld
Fra 2003 til i dag har kommunesektoren i Norge nesten doblet gjelden sin. I følge de siste tilgjengelige tallene fra Statistisk 

Sentralbyrå er den samlede nettogjelden til norske kommuner nå oppe i 190 milliarder kroner. Samtidig har Regjeringen bedt kom-
munene øke sosialhjelpen, fylle basseng, drive barnehager og ansette fl ere lærere.

I noen kommuner er den kommunale gjelden på mer enn 100.000 kroner pr innbygger. Verst er det i Hammerfest med en gjeld på 
107.245 kroner pr innbygger. På motsatt ende av skalaen, med såkalt negativ gjeld, er Utsira med 7.326 kroner på bok pr innbygger.

Rennebu kommune hadde ved utgangen av 2009 en gjeld på 44.712 kroner pr innbygger, mens Meldal er den av nabokommunene 
som har minst gjeld – 24.433 kroner pr innbygger. Oppdal har 38.426 kroner, mens Midtre Gauldal har mest på 45.726 kroner.
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Jeg liker kaffe. Og torg. Det er der ting skjer. Det er der folk 
møtes, slår av en prat, kjøper syltetøy og lefser av ei torgkjerring, 
setter seg ned med avisa og kaffen. Torg er viktige. Er det slik 
på torget på Berkåk? Forhåpentligvis. Som utfl ytta rennbygg er 
jeg ikke så ofte på det torget, dessverre. Men sannelig ligger det 
godt til rette for all slags hyggelig og sosialt menneskelig samvær 
der nå. For det er det torg alltid har handlet om – mennesker 
som møtes, enten til uformelt samvær eller i offi sielle ærender. 
Til handel eller forlystelse, underholdning eller avstraffelse. Jeg 
sitter med kaffen min på torget på Berkåk. Hilser til en kjen-
ning, ser meg rundt på et fornyet og fl ott område, spekket av 
lokal symbolikk. Her er vann, stein, gress og tre i skjønn foren-
ing. For hva er det Rennebu markedsfører seg som (i tillegg til 
å huse Norges ledende husfl ids- og håndtverksmesse)? Jo, som 
en landbruks- og vannkraftkommune med rike fi ske- og frilufts-
muligheter i elv, skog og fjell. Da får vannet, granitten, gresset 
og tregulvet en dypere mening, ikke sant? Det hele krones av 
turbinen (det er der pengene ligger) og lysmasta (noe må jo 
strømmen brukes til) med de morsomme antennene og de vakre 
blå skjermene! Til og med en scene er det funnet plass til. Det er 
mer enn torget i Trondheim kan skryte av! 

Når kaffen er drukket tusler jeg mot Rennebuhallen og 
tar en kikk på’n Magne Myrmo. På sokkel. Neppe tilfeldig at 
bygdas treski-kjendis er skåret i tre? Og i skogsbygda vår er 
det bra han ikke vant på glassfi berski... Hvordan hadde en slik 
skulptur tatt seg ut? Skiløperen på sokkel er i levende og godt 
driv framover, med 70-talls-sveis under topphuva og man ser 
idrettsmannens innbitthet i ansiktet. Og siden dette var før høy-
teknologiske skimesterskap med aerodynamiske kondomdrak-
ter bærer atleten knickers og anorakk! Stilig! Lurer på hvordan 
Petter Northug kommer til å se ut på sokkel i Mosvik om noen 
år... Myrmo-statuen er laget av treskjæreren og kunstneren 
Karsten Brundtland fra Hallingdal, og fremstår som solid plantet 
i Rennebus natur- og kulturlandskap. Ofte blir statuer laget av 
en person først etter dennes død. I Rennebu bryter man denne 
tradisjonen, sammen med Namsos’ Åge Aleksandersen og 
Trondheims Hjallis og Arve Tellefsen. Og hvorfor ikke? Rennebu 
har ikke altfor mange skulpturer – sørg iallefall for å se nøye på 
denne om du ikke allerede har gjort det. 

I løpet av noen få minutter har jeg opplevd 
landskapsarkitektur og skulpturelle former i en 
liten radius på Berkåk. Og det bare fordi jeg liker 
torg. Og kaffe. (Og kaffen, jo den var medbragt i 
egen kopp – fra bensinstasjonen på andre siden 
av E6’n.)

Øystein Voll
Kunsthistoriker

Magne Myrmo foran statuen av seg selv ved 
Rennebuhallen på Berkåk.

Foto: Dagfi nn Vold

Kaffe og 
kunst

Spinning på Berkåk
Trimtilbudet ”OppSpinn” på Berkåk har siden det ble etablert høsten 2007 blitt populært. Spinning er en aktivitet som de fl este kan delta på, og det fi nnes timer som 

er tilpasset både dem som er i skikkelig god form, og alle oss andre, som ikke er i fullt så god form… Spinn45 er en økt som er lagt opp for dem som kanskje ikke har 
trent så mye før, eller om man for eksempel ønsker å trene seg opp igjen etter skade / sykdom. Spinn 1 er en time med kortere treningsøkter, fengende musikk og fl ere 
pauser, passer stort sett for alle. Spinn 2 har lengre økter, og passer best for dem som har trent litt før. Intervall er en time preget av fl ere korte, effektive treningsbolker. 
I tillegg har man TeenSpinn, som er rettet mot ungdom, med ungdommelig musikk og trøkk. 

Yngve Teigen, som er daglig leder for OppSpinn, er godt fornøyd med utviklingen. – Vi har siden oppstarten utvidet tilbudet, og vi treffer nok fl ere typer trimmere, 
både mosjonister og dem som har trent mye, sier Yngve Teigen. Instruktørkorpset er naturlig nok også utvidet siden oppstarten, og det er pr. i dag 7-8 faste instruktører 
som er i sving. – Spinning er en sosial aktivitet, og man får høre musikk samtidig som man trener. Jeg oppfordrer alle til å komme å prøve seg på spinningsykkelen, jeg 
tror ikke de vil angre, avslutter Teigen. 

For timeplan og nærmere informasjon se www.oppspinn.net  
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i lokalene hos Frua Spa
(tidligere Byggmakker)

Åpent hver onsdag
Ta med håndduk!

Ring for timebestilling
Mob 913 43 836

Enda mer Rennebu i

Vårt populære program

" Torsdagskveld "
har nå fått ny programleder med på laget.

Du lytter til oss på 
FM 102,8 / 104,5
eller på  www.opp.no

Sivert Berg
- kjent for de fleste 
- hører du 
torsdagskvelder 
kl 19 - 21

Hamos Forvaltning IKS er interkommunalt avfallsselskap som 
betjener innbyggerne i Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Snillfjord,

Skaun, Rindal, Surnadal, Hitra, Frøya og Rennebu.

Hytterenovasjon
Vi har i sommer oppgradert mange av

våre Returpunkt fritid i Rennebu, og håper
at våre hytteabonnenter setter pris på dette

Åpningstider for gjenbrukstorget på Berkåksmoen
Torsdager 09.00 – 16.00

Lørdager (partallsuker) 09.00 – 14.00

Vi ønsker alle våre abonnenter en riktig fin høst.

Grønøra, PB 94, 7391 Orkanger
Tlf 800 41 888 • faks 72 48 37 01
mail: firmapost@hamos.no
www.hamos.no

Helse er helhet – senk skuldrene hos meg.

– en oase på fjellet

Introtilbud:
45 min rygg- og nakkemassasje kr 300,-
60  min Sjokolademassasje kr 400,-

Vi selgergavekort!

Åpningstider:
Man 12-19
Ons 12-20
Søn 15-20

Tove Solem Helgemo
tlf 922 83 592

JULEGAVENE
kjøper du aldri for tidlig!

Månedens håndverkere i

SEPTEMBER: Gros keramikk:
Keramikk med positive budskap

OKTOBER: Kråkeslottet: 
Varm strikk og filt, med fine detaljer

NOVEMBER: Smykkedesigner
Trygve Elmenhorst:
Pin up damer til han som ikke tør 
å tatovere seg, og "diamantringer" 
til damene.

Disse har nå felles 
SALGSUTSTILLING
i Birkabygget 
(Rennebu turistkontor).
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KUNNGJØRINGER
Akupunktør Solveig Elisabeth Hov
For timebestilling ring tlf 975 14 938
Industriveien 4, Berkåk - sammen med Frua Spa og Go`fot`n.
E-mail: solveigelisabeth@msn.com 

Åpningstilbud:
Førstegangskonsultasjon: 300,-
Påfølgende behandlinger: 220,-
10% avslag for medlemmer på Oppspinn!

Åpningstider etter avtale!

”Rennbyggin” i Trondheim
har gleden av å invitere til høstfest
lørdag 6. november 2010 kl 19.00

Sted: Kantina til Coop Norge, Østre Rosten 108.
Koldtbord.

ERIK´S spiller til dans.
Åresalg.

Inngang: kr 250,-
Påmeldingsfrist: søndag 31. oktober 2010.

Påmelding til: Eli Hukkelås, tlf 72 55 40 81/901 20 898 eller 
mail: elihukkelaas@live.no

Hvis det blir nok interesse, vil det bli satt opp buss fra Rennebu. 
Ta evt. kontakt med Kjell Olav Hoel tlf 951 44 130.

Vi ønsker velkommen til høstfest!

HYGGEKVELD
i nye lokaler i Ambulansebygget Berkåk
torsdag den 21. oktober kl 19.30
Hva skjer:
• Innslag fra Kulturskolen
• Musikk av Kåre m/flere /allsang
• Spennende underholdning
• Diktlesning
• Trim 
• Åresalg (gaver mottas med takk)
Inngang kr 50.00 – Servering

ALLE ER VELKOMMEN!

Årsmøte i Rennebu Skytterlag
Fredag 12. nov kl 19.00 i Skytterhuset, Gammelstødalen.
Vanlige årsmøte saker. Se rennebuskytterlag.com for sakliste.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøte, sendes rennebu@skytterlag.no eller 
Bjørn Inge Haugset innen 29. okt 2010.

Hjelpepleier / omsorgsarbeider 50% fast,
med turnus tredje hver helg

Hjelpepleier / omsorgsarbeide 20,18 % x 2 fast
Med turnus annen hver helg 

Vi ønsker en person som:
• er positiv og tar ansvar
• er kreativ
• er fleksibel
• har stor arbeidslyst og kan bidra til et godt arbeidsmiljø
• tar etikk på alvor og viser respekt for våre beboere
• gir tjenester som er faglig forsvarlig
Personlig egenhet vil bli vektlagt

Vi tilbyr lønn etter avtale og god pensjonsordning.

Spørsmål om stillingen kan rettes til enhetsleder IPO Borgny Lien  
tlf 72 40 25 12, eller e-post borgny.lien@rennebu.kommune.no
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk søknadsskjema som
du finner på www.rennebu.kommune.no under ”Stilling ledig” -
”Rennebu kommune” - ”Selvbetjening”.
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om søknadsskjemaet,
tlf  72 42 81 00 eller postmottak@rennebu.kommune.no

Søknadsfrist: 25.10.2010
Rådmannen

SESONGINFLUENSAVAKSINEN ER KOMMET

Det vil bli influensavaksinering på legekontoret den 12.10. og 13.10. 
fra kl 12.00-15.00.
Du trenger ikke time, det er bare å møte opp.

Influensavaksinen anbefales til alle som har fylt 65 år, og til barn og
voksne med;
- alvorlig luftveissykdom
- kronisk hjerte-/karsykdom
- kronisk nyresykdom
- nedsatt motstandskraft mot infeksjoner
- diabetes.

Kommuneoverlegen i Rennebu, 
Peter M. Trojanowski

Oktober:
7. Mottak av klær Refshus skole     15.00-18.00
8. Skrefsrudkveld R. Misjonshus 19.30
12. Formiddagstreff Omsorgsboligene 11.00
13. Fotball Rennebu Kunstgras

G12 Rennebu2 – Oppdal 18.00
J12  Rennebu – Orkdal 18.00

13. Onsdagsskolen (3-7 år) Menighetshuset 17.00-18.30
21. Hyggekveld Ambulansebygget 19.30
22. Mini aksjonsdag Samfunnssalen 11-13

1.-4. klasse Berkåk skole
23. – 30. Kulturvukku i Rennebu

Eget program i neste Rennebu Nytt

Rennebu Skolekorps har øvelse i samfunnshuset hver torsdag kl 18.00-20.00
Rennebu Mannskor har øvelse på Berkåk skole hver tirsdag kl 19.30-22.00
Rennebu Songkor har øvelse på Voll skole hver onsdag kl 19.30-22.00
Rennebu Mussikkorps har øvelse onsdager kl 18.30-21.00 (Oppdal / Berkåk)
Hørselshjelp på Frivilligsentralen første torsdag i måneden kl 10.00-12.00
Rennebu Hundeklubb har kurs i Valp / Hverdagslydighet ved meieriet 
tirsdager kl 18.00
Rennebu Skytterlag har treningsskyting på innendørsbanen
tirsdager kl 17.00 og torsdager kl 18-20
Oppspinn alle hverdager, for timeplan se www.oppspinn.net
Frisktrim i Rennebuhallen onsdager kl 10.30-11.30
Step i Rennebuhallen torsdager kl 19.30-20.30

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

LHL Rennebu

Gratis innrykk i kalenderen, 
kontakt Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05

e-post: turistkontoret@rennebu.net

Dette skjer i Rennebu

Ca 40 dekar jord til leie på Berkåk.
Michel Kosberg, tlf 72 42 76 40

Takk for gaver og blomster jeg fikk på 70-årsdagen min. 
Takk til Berkåk menighet for boka jeg fikk.

Kari Marit Næve



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

En aktiv medspiller som har nett, kraft, installasjon og Euronics Berkåk

Åpningstider:
Man-tor 07.30-16.00
Fre 07.30-17.00  –  Lør 10.00-14.00

Skifte oppvaskmaskin? Vi har suksess-kaffetrakteren
Senseo fra Philips,
samt et godt utvalg av 
kaffeputer fra Friele.
Ta en kopp kaffe og nyt den deilige, 
kremete og fyldige smaken.

Fra kr 798,-

Real Life modellen fra
Electrolux er ekstra
stor, og har en meget
fleksibel innredning. 
Kom innom for en
demonstrasjon.

Snø på parabolhodet 
gir dårlige TV-signaler!
Vi har beskyttelsen du trenger.
ParaProtection kr 398,-

Har du tenkt å 
anskaffe deg 
varmepumpe til vinteren?
Vi anbefaler at du bestiller nå!
Ta kontakt med Torbjørn hos oss – 
han er autorisert Fujitsu-montør.

8-20 (18)
Berkåk, tlf 72 42 71 17 Tilbudet gjelder t.o.m lørdag 9. okt

– rett rundt hjørnet

3-pk nystekte
boller
rosiner, 
sjokolade, 
hvete

pr pk 1000


