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”Tider skal komme. Tider skal henrulle. Slekt skal følge slekters gang”, synger vi i en kjent julesang. Julen er igjen i
anmarsj, og vi forbereder oss til noen forhåpentlig gode
fridager sammen med familie og venner. Julen er familiens høytid framfor noen. Vi vet at noen må jobbe også
denne julen for å holde hjulene i gang, men de fleste
klarer vel å få noe tid til å være sammen med sine nærmeste. Enten hjemme eller på hytta. Det snakkes iblant
om ”kvalitetstid”. Julefeiring i familiens skjød må kalles
kvalitetstid!
Vi vet også at dette av ulike grunner ikke gjelder alle.
For noen vil høytiden være preget av sorg. De gruer seg
kanskje særlig til disse stille dagene. For da kjennes
savnet ekstra sterkt. Andre vil feire høytiden alene,
enten fordi de har valgt det, eller fordi det bare er blitt
slik. Ikke sikkert det er ønsket. Kanskje vi vet om noen
som nettopp i jula ville satt pris på å få en telefon?
Kanskje skal vi huske å sende av gårde en oppmuntrende sms eller hilsen på annen måte, ikke bare i ukene
før, men også når jula er kommet. Det kan være en måte
å være med å tenne lys i mørke på.
Akkurat da jeg satte meg ned for å skrive denne lederen,
kom en informasjon fra Statistisk Sentralbyrå inn på
bordet om at folketallet i Rennebu har økt med 26 hittil i
2013. I opplysningene lå også hvor mange barn som var
født og hvor mange som har gått bort. Det var egentlig
da denne salmestrofen jeg innledet med kom for meg.
”Tider skal komme. Tider skal henrulle. Slekt skal følge…”
Noen går bort, mens noen nye kommer til. Det er både
vemodig og oppmuntrende på samme tid. Epoker tar
slutt. Livet går likevel videre og nye slekter overtar.
At tidene skifter og slektene fornyes har vi kanskje lært å
forholde oss til som noe naturlig. At et menneskeliv ikke

varer så lenge, bare et lite sekund i den store sammenheng, er noe vi kanskje ikke tenker så mye på til daglig.
I den tida før jul arbeider vi også med nytt kommunebudsjett. Et budsjett for et nytt år vil alltid måtte bygge
på regnskapene for foregående år. En økning her og et
kutt der, kanskje. Men drifta, den skal gå videre. Og vi
er opptatt av å forbedre oss også i kommunen. Helst litt
bedre tjenester til våre innbyggere er vårt ønske for
kommende budsjettår. Klarer vi det? Kanskje på noen
områder. Noen steder må vi kanskje slå oss til ro med at
det er godt nok som det er uten vekst. Men vi liker ikke
å måtte redusere, selv om det av og til kan være nødvendig.
Tilbake til folketallet og høytiden. Jula handler som vi vet
også om en folketelling. Det fortelles om et par foreldre
på leting etter husrom. De trengte et sted å være når
fødselen skulle foregå. Vi har muligens ikke det samme
problem. Men av og til er vi kanskje også på leting etter
et sted hvor vi kan holde til. Dypest sett handler jo jula
om at det finnes et fast punkt i tilværelsen hvor vi kan
søke forankring. Kanskje noe å tenke litt over i dagene
som kommer?
Jeg vil ønske alle i Rennebu, i hus som i hytte,
en riktig god jul - med mye kvalitetstid!

Førjulsaktiviteter på Voll og Nerskogen skole
På Nerskogen skole og Voll skole er planleggingen av førjulsaktivitetene godt i gang.
Det blir adventssamlinger der vi tenner lys og synger
sammen hver mandag morgen. Juleverksted med mange
slags aktiviteter blir det også
tid til. Siste skoledag før juleferien er fredag 20. desember.
Da serveres det risengrynsgrøt
med premie til den som finner mandelen. Det som krever
aller mest forberedelser er nok
likevel julekonsertene torsdag
12. desember. Elevene er godt
i gang med øving allerede, og
det blir nok forhåpentligvis en
fin opplevelse for de som kommer. Det blir to konserter der

elevene skal opptre både klassevis og som skolekor.
Den første konserten blir i
Nerskogen kapell kl 12.30. Da
håper vi mange tar turen dit
for å se og høre oss selv om
det er midt på dagen. Kl 19.00
samme kveld er det ny konsert
i Rennebu kirke. Konsertene er
åpne for alle. Etter siste konsert
blir det avslutning for familie
og gjester på Voll skole. ”Det er
morosamt med jula for dessa som
er små…” – og for oss som er
så heldige å få være sammen
med dem i adventstida.
Av Heidi Reitås Sæther

Sju slag med
kulturskolen
I år inviterer kulturskolen til førjulskonsert med sju slag. Dette innebærer
både musikalske og kunstneriske overraskelser som ikke nødvendigvis har
noe med julebakst å gjøre.

Vi spurte om jula...
Vi tok oss en tur ut for å høre litt om juleforberedelser og tanker om jula. Vi stilte
følgende spørsmål:
1. Kjøper du julegaver eller lager du også
noen selv?
2. Hvilke uteaktiviteter liker du å holde på
med i jula?
3. Er det noe du bare MÅ ha i jula?
Nora Stene, Grindal og Malin Olufsen Lien, Voll
- Vi laget nok flere julegaver da vi var mindre,
og må nok innrømme
at vi nå stort sett kjøper
de fleste julegavene.
- Vi er begge glad i uteaktiviteter i jula. Mens
Nora liker å gå på langrennsski er Malin mest glad i å kjøre slalom - da gjerne
på Nerskogen Skisenter.
- Vi må ha julebrus, pepperkaker og sjokoladenisser i
jula.
Reidar Sæter, Berkåk
- Julegavene blir stort sett
kjøpt, og det er nok
kona Marit som står for
alle innkjøpene.
- Snømåking og slalomkjøring.
- Jeg må ha både kveite
og pinnekjøtt i jula.

Kulturskolen i Rennebu inviterer til førjulskonsert i Innset kirke den 3. desember.
Kulturskolen i Rennebu sin
tradisjonelle førjulskonsert i
Innset kirke går i år av stabelen 3. desember. Elevene er i
innspurten av øvingsperioden,
akkorder skal sitte, tekster skal
læres utenat og kunstverk skal
avfotograferes. Det er alltid en
hektisk, men artig tid like før
konserten skal presenteres for
fullsatt kirke.
Samspill
Kulturskolen legger stor
vekt på samarbeid og samspill. Dette er ekstra tydelig når kulturskolen inviterer
til konsert. Her får publikum

blant annet høre LODI, MELT,
Yatzy og 7UP, alle kjente band
med utspring i kulturskolen.
Mjuken BigBand ligger i hardtrening og representerer korpset i konserten. I tillegg er de
andre deltakende elevene satt
sammen i små og store samspillgrupper som får trening i å
spille sammen i ukene før konserten. Her er alle like viktige i
prosessen mot et felles mål!
Fra ”Lys” til ”Sju slag”
I fjor presenterte kulturskolen en konsert med tema
”Lys”. I år ble lærerkollegiet
enige om å konsentrere seg om

Julegrantenning
Tradisjonen tro arrangeres det julegrantenning flere steder i bygda vår.
På Innset arrangerer Grendalaget sammen
med Husflidslaget og Historielaget julegrantenning på Innset skole med servering av gløgg
og pepperkaker 1. desember kl. 15.00.
På Voll blir det julegrantenning på den nye
sosiale møteplassen Nerbakken 1. desember
kl. 14.00 og på Stamnan blir det julegrantenning samme dag kl. 16.00.
Julegrana på Nerskogen Landhandel tennes 1. desember ca. kl. 16.30 og på Fredheim,
Grindal blir det julegrantenning søndag 8.
desember kl. 14.00.
På Berkåk er det Rennebu Mannskor som
står for julegrantenninga, og dette skjer søndag
1. desember kl 18.00

”Sju slag”, et tema som opptar
mange i førjulstida. Men temaet trenger ikke å handle om
julebakst. I vår hverdag møter
vi mange slags musikksjangere, vi har mange slags kunstuttrykk og alt dette kan presenteres på mange slags måter. Så
dette vil bli en variert konsert
med mer enn sju slag!
Konserten arrangeres i
Innset kirke tirsdag 3. desember kl 18.30.

Elisabeth Nyberg, Berkåk
- Begge deler! Jeg kjøper
nok de fleste, men synes
det er koselig å lage dem
selv.
- Når det er måneskinn
og det knitrer under
skoene, er det hyggelig
med gåturer. Ellers er
det også fint å ake.
- Lutefisk på julaften er
viktig!
Hanne Johnsen og datteren Silje Aleksandra (snart 6
år), Berkåk
- Jeg kjøper de fleste julegavene, men broderer
også litt. Ungene lager
julegavene selv.
- Det er gøy med snøballkrig, aking og skigåing. I
tillegg liker Silje
Aleksandra å lage snøengler (og hun gir
umiddelbart en demonstrasjon på hvordan
man gjør det).
- Jeg må ha kalkun, mens Silje Aleksandra synes det er
like viktig med julebrus, julekjole, juletre og selvfølgelig
et besøk av julenissen.
Ingrid Larsen,
Nordskogen
- Jeg kjøper de fleste julegavene.
- Med akebakke rett utenfor huset, er dette en fin
aktivitet for hele familien.
- Ribbe og multekrem
hører jula til. I tillegg er
det godt med småkaker.
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Elevbedrifter med julesalg
Arbeid med elevbedrift er i full gang for årets
niendeklassinger, og det jobbes for tiden iherdig
med produksjon av karameller, syltetøy, kalendere, kopper, hundehalsbånd, klokker, kransekaker
og diverse annet bakverk, samt mye annet som
elevene selv produserer
16. og 17. desember
skal elevene ha julesalg på
Frivilligsentralen, og dersom
man fortsatt mangler noen
julegaver, kan det være lurt å
ta seg en tur.
– Ja, her er det absolutt
mulig å finne julegaver, og det
er mange gode alternativer for
dem som har alt, sier Rune
Stuen, som har ansvaret for
elevbedriftene ved Rennebu
Ungdomsskole.
I Nora og Malins hage
Nora Stene og Malin
Olufsen Lien er en av gruppene som skal utfordre egne
kokkekunster i tiden framover.
De skal produsere karameller, ripsgele og multesyltetøy.
I tillegg skal de lage kalendere
med bilder de selv har tatt.
– Vi har allerede prøvd oss
på karamellproduksjon, men
da kokte vi dem litt for lite,
forteller jentene. Smaken var
derimot helt upåklagelig, så
med en liten justering i resten
av prosessen regner de med at
sluttresultatet skal bli bra.
Canis Torquibus
Dette velklingende firmanavnet er det Thea Emilie
Pedersen Havdal som står
bak. Det er latin, og betyr
”Hundens halsbånd”.
- Jeg skal lage hundehalsbånd til både store og små
hunder, og de passer naturligvis også for katter, forteller
Thea. Halsbåndene kan tilpasses kundenes ønske, og her
kan den firbente smykke seg
både med bokstaver, nagler og
annen pynt. Thea har valgt å
starte opp et enmannsforetak,
og hun ser slett ikke mørkt på
verken produksjon eller andre
arbeidsoppgaver.

– Det er jo ganske lærerikt
å gjøre alt selv, og dessuten
kan jeg jo ta imot bestillinger
og produsere etterhvert som
jeg får tid, smiler Thea.
Bakerens Beste
Denne fristende overskriften henspeiler på firmanavnet
til Martin Myrbekk, Jan Arild
Lund og Simon Aleksander
Stuen. Som alle forstår dreier
det seg her om kulinariske fristelser, og guttene har planlagt
produksjon av kanelsnurrer
og stratosboller. Det er ingen
av de tre som påberoper seg
nevneverdig
bakererfaring,
men de regner med det skal gå
greit.
– Vi har fått låne Kroken
Bakeri, og så regner vi selvfølgelig med at både mamma og
de andre foreldrene kan bistå
med faglig assistanse hvis det
trengs, sier Martin optimistisk.
MTM
Magnus
Brendeløkken,
Tony Grønvold og Magnar
Grendal har etablert bedriften
MTM, og her skal det produseres skiferklokker. Skifer har
guttene fått sponset gjennom
Norema på Oppdal, og det
dreier seg da om avkapp som
de selv må tilpasse med diamantsag. Dersom kundene
ønsker det vil det også være
mulig å få spesialtilpasset en
inskripsjon på klokkene. Det
kan være visdomsord, navn,
årstall e.l.
– Det er vel ingen av oss tre
som har spesielt fin håndskrift,
men hvis kundene ønsker
inskripsjon har vi helt sikkert
noen i familien som kan hjelpe
oss med det, sier Magnus.

Nora Stene og Malin Olufsen Lien produserer karameller, ripsgele og multesyltetøy.

Thea Emilie Pedersen Havdal lager
hundehalsbånd for store og små hunder.

Tony Grønvold og Magnus Brendeløkken
produserer skiferklokker. Magnar Grendal
er også med i bedriften.

Martin Myrbekk, Jan Arild
Lund og Simon Aleksander
Stuen har startet elevbedriften
Bakerens Beste, og baker kanelsnurrer og stratosboller.

Av Mona Schjølset

Julebutikken på Nerskogen
Nerskogen Landhandel
er godt i gang med forberedelsene til jul.
Innehaver Torill
Dullum Lund kan friste
med et godt utvalg
i hyllene og utvidet
åpningstid i desember.
Til våren går Nerskogen
landhandel inn i sitt tredje år.
Siden åpninga i april 2011 har
pila gått bare en vei – nemlig
oppover. I dag har butikken
fem faste ansatte og en stor
kundekrets, der hyttefolket
utgjør en viktig del.
Tradisjonelt har det
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vært slik at mange hyttefolk
kommer i romjula og blir til
første nyttårsdag. I fjor merket vi imidlertid en klar økning
blant dem som velger å feire
julaften på hytta. Det viser at
de trives godt på Nerskogen
og har alt de trenger i nærheten, sier daglig leder Torill
Dullum Lund.
Forskjellig julemat
Torill har lagt stor vekt på
å tilby det vareutvalget kundene etterspør, og mener
dette er mye av årsaken til at
Nerskogen Landhandel har
kommet for å bli.
Det er viktig å treffe

på de varene folk vil ha. Et
godt utvalg av frukt og grønt
og ferske brød har blitt veldig
godt mottatt, forteller Torill.
Lutefisken står sterkt som
julemat i Rennebu, men på
Nerskogen er det ikke nødvendigvis den som ligger på
tallerkenen når jula ringes inn.
Her spiser både fastboende og hyttefolk veldig
forskjellig julemat. Av den
grunn er det viktig med et godt
utvalg. Folk vil ha det de er
vant til, sier Torill.
Turistkontor for Nerskogen
Nerskogen Landhandel har
også et utvalg med såkalt non-

food – gaveartikler av forskjellig slag. I juni fikk butikken
egen tippekrok, og denne har
blitt godt mottatt.
Vi har fått fine tilbakemeldinger på tippekroken. Nå
er det viktig at folk fortsetter å
bruke den, slik at tilbudet kan
være en del av butikken også i
framtida, sier Torill.
Butikken fungerer på mange måter som et slags turistkontor i Nerskogssamfunnet.
Det kommer mange spørsmål som angår det som skjer
i grenda, og de ansatte svarer
så godt de kan. Allerede tidlig i høst fikk Torill spørsmål
om hun visste om noen som

kunne stille opp med hest og
slede til julegudstjenesten i
Nerskogen kapell første juledag.
Informasjonsrollen er
bare trivelig. Det er artig med
et levende grendesamfunn der
man kan anbefale hverandre,
avslutter Torill.
Av Merete Fossum

Torill Dullum Lund er klar for
julehandel på Nerskogen.

Lesetips fra biblioteket Beste PiB
Julen er en høytid der de fleste av oss har stort fokus både på mattradisjoner og andre juletradisjoner. Dessuten er den for mange et kjærkomment
avbrekk i en travel hverdag, og mange benytter anledningen til å synke ned
i sofaen med en god bok.

Rennebu Nedre Handel ble beste Post i
Butikk (PiB) i fjerde kvartal 2012.

Anne Margrete Sletten og Frøydis Olaussen er godt fornøyd
med utviklingen på Bua på Voll.
Biblioteket har godt utvalg av julelektyre for både store og små.
- Det kommer bestandig en
del nye bøker utover senhøsten, og vi ser at det blir ekstra
utlån i perioden før jul, sier
bibliotekar Bente Gunnesmæl.
I år er det både spennende
biografier, typiske julebøker og
barnebøker å finne blant nyhetene på biblioteket.
Sterke biografier
Veldig mange har i høst
latt seg røre og imponere over
historien til den 16 år gamle
Malala Yousafzai, som har
blitt et internasjonalt symbol på fredelig motstand, og
den yngste noensinne til å bli
nominert til Nobels fredspris. I
boken Jeg er Malala får vi høre
historien om hvordan hun som
ung jente har kjempet for retten til skolegang, og stått opp
for jenters rettigheter. I oktober 2012 ble hun skutt i hodet
av Talibansoldater, og få trodde
hun kom til å overleve.
I Lenas Dagbok fortel-

les en historie fra et av de
mørkeste kapitlene i det 20.
århundre, nemlig beleiringen
av Leningrad under andre verdenskrig. Boka kan sammenlignes med en russisk utgave
av Anne Franks dagbok, og er
både historisk interessant og
hjerteskjærende lesning, sett
gjennom øynene til en ung
jente.
Hobbybøker
Når det gjelder hobbybøker, er julen absolutt et favorittema for mange forfattere
og redaktører. På biblioteket
finnes kokebøker med julemat
fra A til Å, det er hobbybøker
med tips til julegaver, julepynt og juleaktiviteter, og ikke
minst den flotte boken Norges
vakrese julehjem. Her får leseren et kresent utvalg av reportasjer fra Maison Interiør, og vi
får bli med inn i norske hytter
og hus og se hvor fint det blir
når de har pyntet til jul.

Gjør ventetiden kortere
For de yngste leserne kan
desember fortone seg som en
evigvarende måned, og da kan
det være fornuftig å ha noen
gode bøker på lur for å gjøre
ventetiden litt kortere. Jul i
Flåklypa har vært en slager på
kino, og den finnes naturligvis
også i bokform på biblioteket.
Her kan vi lese historien om
Solan og Ludvik som ønsker
seg snø til jul, og Reodor som
bygger snømaskin. Like før
jul forsvinner Reodor, og de
to andre må stelle til jul alene,
samtidig som de prøver å redde Flåklypa fra verdens verste
snøstorm.
I Verdens fineste julefortellinger er julehistorier fra
hele verden nøye plukket
ut og redigert av Anne BullGundersen. Boken har vakre
illustrasjoner og kjente fortellinger, og kan være trivelig
lesing for både små og store.
Av Mona Schjølset

I konkurranse med 41 andre Post i Butikk (PiB) i region
Trondheim Vest ble Rennebu Nedre Handel kåret til den
beste i fjerde kvartal 2012. Kriteriene det vurderes etter er
kvalitet, kundebehandling, orden og ryddighet, pliktoppfyllelse og kompetanse.
— Det var ekstra artig at vi fikk denne utmerkelsen i
fjerde kvartal, da det er mye ekstra med julepost, sier daglig leder Frøydis Olsussen. Hun synes det er ekstra artig i
konkurranse med mange store PiB at de kan gjøre det så bra.
Frøydis forteller at de blir målt gjennom hele året på forskjellige ting, og hun er meget godt fornøyd med at i år er
det ikke registrert noen feilbehandling ved PiB´n på Bua.
— Det har mye å si også for oss som butikk at vi kan ha
tilbudet om PiB for våre kunder. Vi har pakkeutlevering for
kunder helt fra Meldals-merket til Eibakkan, og når de kommer innom blir det gjerne også en handel, forteller Frøydis
- som forteller at tippinga har samme effekt.
Snart starter trafikken med julepakker og andre julesendinger. Siste frist for å være sikker på at både brev og pakker
skal nå frem til jul er 16. desember.
Frøydis synes kundene på Bua er flinke til å handle
lokalt, og det gjør seg også utslag på økt omsetning så langt
i 2013. Dessuten vil både Frøydis og Anne skryte av det gode
arbeidsmiljøet. — Vi gleder oss til å gå på arbeid, og det
smitter nok også over på kundene våre, tror Frøydis - som
har som mål at Bua en gang skal bli ÅRETS PiB.
Av Dagfinn Vold
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Lokale produkter
Aviser – Tipping
Velkommen til en
trivelig handel!

Åpningstider i jula:
Søn 22. des
12.00 – 17.00
9.30 – 17.00
Man 23. des
Julaften 		
9.30 – 14.00
1. og 2. juledag
stengt
Fre 27. des
9.30 – 21.00
9.30 – 18.00
Lør 28. des
Søn 29. des
11.00 – 17.00
Man 30. des
9.30 – 17.00
Nyttårsaften
9.30 – 15.00
Ons 1. jan
stengt
9.30 – 11.30
Tors 2. jan

Telefon 72 42 55 22 – narbutikken.nerskogen@ngbutikk.net

vi setter spor
oxygen.no

Lokal drivkraft

Vi ønsker våre
kunder og forbindelser
ei god jul og
et godt nytt år!

ESSO Berkåk

tlf 72 42 73 37 – mob 958 66 161

Har du husket det
aller, aller viktigste?
Det er enkelt å forsikre bilen og det nye
kameraet. Litt tyngre er det å se for seg
hvordan du skal kunne takle hverdagen på
best mulig måte hvis livet blir vanskelig.
Snakk gjerne med oss om hvordan du kan
sikre deg selv og familien. Vi kan finne fram
til en løsning som passer både deg og
økonomien din.
Kom innom våre kontorer i Oppdal eller
på Berkåk, eller ring oss på 72 40 49 90,
så hjelper vi deg.

A13_0171/11.13

Gjensidige Oppdal-Rennebu
gorb.no
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Nerskogen Hyttegrend – så bjart mot Trollheims tind

Den første hytta i Nerskogen
Hyttegrend er produsert, og den vil
stå innflyttingsklar til påske.

Det er Svarthetta Eiendom AS
som står som regulant og som har
fått utført arbeidet med infrastruktur
i Nerskogen Hyttegrend – som ligger
i lia litt sør for Nerskogen skole. Det
er så langt klargjort 32 tomter, og det
er Lund Hyttebygg AS som har kjøpt
fire av disse og som har opsjon på
resten. Lund Hyttebygg er allerede
i gang med å produsere hyttene på
de fire tomtene, og grunnarbeidet til
den første hytta er kommet i gang i
disse dager.
Tenker grendautvikling
Jan Perry Lund ved Lund
Hyttebygg forteller at Nerskogen
Hyttegrend er en ny måte å bygge
hytter på på Nerskogen. Det er et
tett regulert felt, og han sier det er
viktig å bygge tettere for å bruke
mindre areal.
— Feltet ligger i grenda, og vi ser
på det som grendautvikling. Når vi
får samlet så mye på begrenset areal,
håper vi det skal gi grunnlag for nye
næringer, sier Lund.
Nederst
i
feltet
mot
Nerskogsveien er det regulert til
næringsareal, og det kan være aktuelt for butikk og andre næringsformål.
— Tanken er at denne satsingen skal styrke tilbudene som er på
Nerskogen og være med på å skape
et sentrum i grenda.
Sentralt og god utsikt
Nerskogen Hyttegrend ligger
nært de oppkjørte skiløypene på
Nerskogen, og har dermed gode
utfartsmuligheter. Det er også fin
utsikt fra tomtene, og en ser blant
annet rett over på Nerskogen
Skisenter.
— Erfaringer fra andre steder
har vist at fin utsikt og lett tilgang til
utfartsterreng er noe av det viktigste
for valg av fritidsbolig, forteller Lund.
To hyttemodeller
— Vi har inngått avtale med

Heimdal Eiendomsmegling om salg
av hyttene vi bygger. De har også
vært med på å velge ut to hyttemodeller i bindingsverk som vi starter
med. Det er én modell med oppstuggu og den andre med dobbel vinkel,
og bakgrunn for valget av disse to
modellene er erfaringer Heimdal
Eiendomsmegling har i markedet,
sier daglig leder Stig Holthe-Berg.
Det er begge romslige hytter med
henholdsvis tre og fire soverom. Den
første hytta er produsert, og klar for å
settes opp så snart grunnarbeidet på
tomta blir ferdig.
Allerede interesse
Lund og Holthe-Berg forteller at
de allerede har merket interesse for
det nye prosjektet – både helt konkret og via omveier.
— Nerskogen er blitt en god merkevare, og under den nylig avholdte
boligmessa i Trondheim fikk vi mye
spørsmål om Nerskogen. Vi erfarte at
de som kom til oss var godt oppdaterte på området, så det er tydelig at
det er økt kunnskap og interesse for
Nerskogen, sier Lund.
Alle som bygger hytte på
Nerskogen har kjente som får informasjon om området, og på denne
måten kan en si at ”relasjonsmarkedet” øker og blir større og større.
Komme til ”dekket bord”
Trenden i hyttemarkedet viser at
det er flere og flere som vil komme
til ”dekket bord” og et ferdig hytteprosjekt. Dette er en grei løsning
som kjøperen setter pris på i en travel hverdag. Samtidig viser det seg
fra andre områder som blant annet
Skeikampen og Beitostølen at fortetta hyttebygging inn mot sentrum og
lett tilgjengelig utfartsterreng og skibakke har gitt suksess. I området er
det derfor regulert inn et fellesområde som kan brukes til kjelkebakke,
gapahuk og andre sosiale aktiviteter
foruten område til næringsformål.

Nerskogen Hyttegrend ligger fint til på oversiden av Nerskogsveien
og med lett tilgang til utfartsterreng.

Lund Hyttebygg starter med å bygge fire hytter for salg,
og det er disse to modellene som blir bygget.
Den øverste vil også bli i en speilvendt utførelse.

For mer informasjon om Nerskogen Hyttegrend kan en enten kontakte Lund
Hyttebygg for visning eller Heimdal Eiendomsmegling.
Av Dagfinn Vold
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Hytte med

1

Familien til Tor Egil Odden har hatt hytte på Kvikne siden
1970, og etter at hans foreldre gikk bort ble avgjørelsen tatt om
å selge hytta. Tor Egil og kona Beate var derfor på let etter en ny
plass for å bygge hytte. De ønsket seg ei tomt med solnedgang,
kortere reisetid fra Trondheim og sentralt både med tanke på
butikker og utfartsterreng. Et annet ønske var fred og ro på hytta
og området rundt.
Litt tilfeldig
— Nerskogen var ikke i bildet, og Oppdal syntes vi var litt for
langt å kjøre til, sa Beate.
Valget på Berkåk var imidlertid litt tilfeldig. Tor Egil skulle sent
på høsten 2010 se på ei hytte på Røåsen som var annonsert for
salg. På tur ned til Berkåk igjen traff han Geir Aspeggen og Roar
Havdal, og Geir kunne fortelle at han hadde hyttetomter på gang
i samme området.
— De virket som trivelige karer, og vi avtalte å se nærmere på
saken, forteller Tor Egil. De diskuterte saken på hjemmebane, og
dagen etter var tomt hos Geir Aspeggen boks.

2

Lokale håndverkere
Sommeren 2011 ble bygginga satt i gang, og det var Roar
Havdal og Jens Olav Dragset som fikk jobben med å sette opp
byggesettet fra Idéhytta fra Malvik, som de hadde valgt.
— Vi er en familie med seks barn, fire svigerbarn og seks barnebarn. Vi ville derfor ha litt romslig hytte. Valget falt på en oppstuggu-modell med 12 sengeplasser, og som vi tilpasset til vårt
behov, forteller Beate.
De forteller at de ønsket å bruke mest mulig lokalt næringsliv, og Jon Olav Vognild og Geir Aspeggen gjorde grunnarbeidet,
mens Edvin Eide stod for rørleggerarbeidet og Kvikne-Rennebu
Kraftlag det elektriske arbeidet.
— Vi er fryktelig godt fornøyd med utført arbeid og resultatet.
Hytta og beliggenheten er blitt slik vi drømte om, og vi trives veldig godt, sier de to. De forteller også at den nærme beliggenheten
til Byggmakker også er gull verdt.
Det ble mange dagsturer oppover til Berkåk høsten 2011, og
1: Beate og far Rolf Munkvold slapper av i stua som har fantastisk
utsikt mot fjellpartiene rundt om kring.
2: Beate i trappa opp til oppstuggu som også inneholder to soverom.
3: Tor Egil har god utsikt også fra det romslige kjøkkenet.

3
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panoramautsikt
Tor Egil og Beate Odden har nyoppført hytte i
Røåsen på Berkåk, og trives utmerket med
sentral beliggenhet og panoramautsikt.

4

Tor Egil husker spesielt godt torvlegginga i november det året.
De fikk kjøpt paller med torv av Geir Aspeggen, og snekkerne
hjalp til i innspurten for å få torva på plass – for det var meldt snø.
Dagen etter snødde det.
Mer enn et veikryss
Berkåk er i fin avstand fra Trondheim med vel en times kjøring.
— Berkåk høres kanskje ut som et veikryss, men det er sentralt og et fantastisk utgangspunkt for turer rundt omkring. Det
er kort vei til Oppdal og mulighetene som finnes der, og skiløypa
inn til Skaumsjøen går like bortenfor nåva. Berkåk er derfor sentralt for å oppsøke steder etter behov.
Helårshytte
De ønsket å gjøre den nye hytta så praktisk og enkel som
mulig – en lett tilgjengelig helårshytte med alt de trenger når de
kommer frem. Når de skulle til hytta på Kvikne måtte de planlegge og pakke i flere timer. Målet med den nye hytta var å ha alt
tilgjengelig på hytta slik at det var enkelt å ta turen oppover uten
å bruke så mye tid på pakking. Derfor har de blant annet ekstra
frys- og kjølekapasitet i boden for oppbevaring av mat. Terskelen
skal være lav for å dra på hytta.
— Vi har også et liv i Trondheim, og det er viktig at en ikke
drar på hytta for å se på samme ”gullrekka” som en gjør hjemme.
Det må være en lengsel til fjellet og til å gjøre noe annet, understreker de begge. De er begge lærere i barneskolen, og mye av
feriene legges derfor til hytta.

5

Fikk utsikten sin…
Første oppholdet på hytta var påska i fjor, og da var hytta så
godt som uinnredet. Nå er hytta så godt som ferdig, og Beate
har fått utsikten og solgangen hun ønsket seg. Fra stuevinduet
ser hun Allmannberget på Oppdal, Ramsfjellet, Trollheimen og
Ilfjellet, og midtsommers er sola oppe helt til kl 23!
Av Dagfinn Vold
4: Fra verandaen kan Beate og Tor Egil se alt fra Oppdalsfjell i sør,
Trollheimen i vest og til Ilfjellet i nord.
5: Sønnen Espen trives godt foran pc´n i loftstua.
6: Det står igjen litt arbeid på verandaen, men ellers er hytta ferdig.
6
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med Birka og månedens håndverksbedrift
Tradisjon søm og håndverk
Fredag 6. desember kl 17- 20

Vi er en godkjent
biloppsamlingsplass og
tar imot kassert landbruksutstyr og metallavfall.

Terminalveien 8, 7391 Rennebu - tlf 488 44 401
www.rennebusmia.no - netthandel

ku n st o

fo r

er

: TR Ø N D
K

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

BIR

Tradisjonelt smedarbeid

Kl 17.00 Birkas salgsutstilling åpner.
LA G
E
Møt månedens håndverksbedrift
Tradisjon søm og håndverk og hennes
produkter, og se vår flotte salgsutstilling
med produkter fra 130 håndverkere.
Kafé i Frivillighuset:
An
Salg av kaffe, kaker og Fredriks suppe.
t
a s j o n a lt s e n
Lokalene i Sparebank 1 SMN:
Håndverk som varmer, barneaktiviteter ved Rennebu
Husflidslag
Ute på Torget: Kranseloftet
Kl 17.30 Presentasjon av månedens håndverksbedrift
i desember, Tradisjon søm og håndverk, ved Solfrid
Valdimarsson i Birkabygget.
Kl 18.30 Musikalsk innslag ved Kulturskolen
Kl 19.30 Minikonsert med Rennebu Mannskor i Birkabygget og trekning på gratislotteri!

g h å n d v e rk

i Birkabygget og Frivillighuset på Berkåk

Hjertelig velkommen

BIL -elektrisk
BIL -mek.verksted
BIL -oppretting
BIL -lakkering
Pris og utførelse etter avtale

BERKÅK AUTO AS
7391 Berkåk – Tlf 72 42 62 00

mob 920 54 569 - e-p: omargunnes@yahoo.no
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Salgsutstilling åpen: Hverdager 10 -15 t.o.m. 19.des

Fredag 13. og 20.des: 10-18. Lørdag 7.,14. og 21. des.: 10-14
www.birka.no - www.facebook.com/birkafb

Hjemmegjort og velgjort

Johanne og Knut Haugen er stort sett sjølforsynt med mat. Denne spekeskinka har hengt til
modning i nærmere to år. Når den er godt og vel halvspist kokes knoken, og det blir ”gammelkjætt” til middag. En favoritt i familien! På bildet ses også ”kjættmær” og ”lævermær”.

For svært mange nordmenn står svineribbe på
menyen en eller annen gang i jula. Det er imidlertid blitt færre av oss som følger maten fra jord
til bord. Johanne og Knut Haugen på Stamnan er
blant de få som fremdeles behersker kunsten med
å slakte og bearbeide gris.
Som mangeårige gårdbrukere på Jåra vet Johanne og
Knut å utnytte de matressursene som finnes både hjemme
på garden, i skogen og på fjellet. De er ”sjølbergan” med det
meste av mat, og både stabbur
og fryser er fylt opp med kortreiste godsaker.
- Det er mange som sier at
det tar lang tid og følger mye
prakk med å slakte sjøl. Men
om man rekner tida en bruker på å kjøre til og fra butikken for å handle mat gjennom
et helt år, så er det ikke sikkert
at det blir så ille likevel. Ikke
minst smaker det mye bedre
med hemslakta gris, smiler
Knut.
Lang erfaring
Det har vært gris på garden
så lenge Knut kan minnes, og
slaktinga var han med på allerede tidlig i guttedagene. Han
var en 16-17 år første gangen

han slakta sjøl, med Ingebrigt
Stavnehagen som læremester.
Han var bygdaslakter på den
tida, og satt naturlig nok inne
med mye verdifull kunnskap.
- Slaktegrisene våre i dag
er helst galter. Kastrerte dyr
er gjerne rensligere. Jeg forer
mest på bygg den siste tida før
slakting. Det gir god smak på
kjøttet. Nåtidens griser skal
være så magre, men smaken
sitter i fettet, forteller Knut.
God foring og godt stell
danner grunnlaget for bra
kvalitet på kjøttet. Når grisens
siste time er kommet, er kjapp
avliving uten stress en viktig
faktor.
- Når det går få minutter
fra grisen kommer ut til den
er død, rekker den ikke å bli
stresset, konkluderer Knut.
Julemat og hverdagsmat
Når det kommer til bearbeidelse av kjøttet, tar Johanne

Grisen er avlivet og tømt for blod. Nå kan skolding og senere partering ta til. Normal slaktevekt er cirka
130 kilo. Foto: Monica Syrstad
Det er viktig med rett temperatur på vatnet når grisen skal skoldes. Mellom 70 og 75 grader er optimalt.
Blir det for kaldt, løsner ikke busta. Blir det for varmt, løsner ”hållrussu” (det øverste hudlaget) og busta
står igjen. Foto: Monica Syrstad
Knut Haugen slakta sin første gris da han var 16 år. Denne dagen er det grisen til Håvard Bruholt (16)
som har bøtt med livet, og Knut har vært med som mentor. Foto. Monica Syrstad
over mye av arbeidet. Nå blir
det blodpannekaker og blodklubb, koteletter og syltelabber, spekepølser og leverpølser, kjøttkaker, stekeflesk og
spekeskinker. Grisehodet tas
vare på og forvandles til hodesylte. Tunga saltes lett, kokes
og blir til nydelig pålegg. Og så
ribba da, selvfølgelig. Her skal
kotelettkammen følge med. Da
blir den best. Mer fett og mer
smak, forsikrer Johanne.

Hun bruker gamle, håndskrevne oppskriftsbøker til
kjøttmaten.
”Tradisjonsmat
i Rennebu” er også et flittig
brukt oppslagsverk. Ellers går
det mye ”på i von”. Johanne
begynner å få mange års ansiennitet på kjøkkenet, og da går
det gjerne av seg sjøl.
Avslutningsvis så må man
jo bare spørre: Hvordan står
det til med månefasene under
slaktinga? Blir den tilpasset

dager med voksende måne,
slik gammel skikk tilsier?
- Jeg vil helst slakte på
”vaksan” måne, men ofte blir
det slik at Knut prioriterer
andre ting akkurat da. Jeg tror
vi har slaktet på ”tveran” måne
flere ganger, uten at resultatet har blitt mislykka av den
grunn, smiler Johanne.
Av Merete Fossum
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Jul i Rennebu
Siste innspurt på ”hemlaga”
julegaver! Vi har mange
mønsterbøker med ideer.

Vi ønsker oss mye snø
og gode forhold i bakkene
og i turløypene!
tlf 72 42 61 08 - 976 80 819
www.nerskogenskisenter.no

God jul og godt nytt år!

Nyttige julegaver?
motorsager, skogs- og verneutstyr, snøfresere m.m.

God Jul &
Godt Nyttår
ønskes alle!

te
ts bes
e
t
k
i
r
Dist lg i garn!
utva

Velkommen
til julehandel!
God jul!

Åpningstider før jul
fre 20.12
kl 10-19
lør 21.12
kl 10-17
man 23.12
kl 10-19
julaften
kl 10-12
mellomjula kl 10-14
nyttårsaften stengt

Rennebua AS
Torget, Berkåk, Tlf 72 42 61 51

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

7288 Soknedal

Vi ønsker våre kunder
God Jul og Godt Nyttår!
Kjører

Statoilkoppen 2014 - Oppdal
Trondheim

Ny kopp
daglig

Bestilling før kl 12.00 blir levert samme dag

– samme
lojale
Tidligrute
mobreisefølge.
979 64 449
William 930 17 977
Håvard 476 58 275

249,199,- ved innlevering av
Statoilkopp med 2013-oblat.
I salg fra 2. desember

Statoil BErkåk
PARALLELLVEIEN 10
7391 RENNEBU
Tlf. 72427150

Gipling
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Det har gått med mange
arbeidstimer, men nå er
Rennebusmia AS godt
i gang med produksjonen i de nye lokalene
i Terminalveien på
Berkåk. I desember blir
det offisiell åpning.

Gløder for ild og jern

Det er en svært trivelig
arbeidsplass de har fått seg,
Ivar Fjellstad og Leiv Christian
Sundset. Bygget består av en
del som brukes til smie, og
en del som brukes til butikk.
Butikkdelen består av tømmer fra et gammelt stabbur fra
Orkdal, og rommet er innredet
med eldre møbler og antikvariske gjenstander. Det er nærmeste nabo, Torslaft, som har
satt opp bygget. Her fyres det
på peisen hver dag, og kaffen
står som regel klar.
Her trives vi godt. Et
godt arbeidsmiljø har mye å si,
både for kundenes del og for
vår egen del. Nå har vi skapt et
godt fundament for trivsel, forteller Leiv.
Tradisjon og særpreg
Smiing på tradisjonelt vis
er naturlig nok hovedgeskjeften. Akkompagnert av amboltens klang produserer Ivar
blant annet dørlås, dørbeslag,
opphengskroker,
skiltoppheng, lysekroner og lysestaker,
for å nevne noe. Han tar også
på seg større oppdrag som
trapper, porter og rekkverk. De
fleste produktene kan tilpasses
kundens ønsker og behov.
Nedslagsfeltet er hovedsakelig Rennebu, Meldal, Midtre
Gauldal og Oppdal. Hytte- og
fritidssegmentet utgjør en viktig del av kundemassen.
Det er ikke så mange
utøvere av tradisjonelt smedarbeid lenger. Hos oss er det
ingen masseproduksjon og
ingen like varer. På den måten
får hvert enkelt produkt sitt
eget særpreg, forteller Ivar.
Rekruttering
I tillegg til smedarbeidet
tar Rennebusmia også imot
skrapmetall. Bedriften har
godkjent biloppsamlingsplass
og mottak for demontering
av kassert landbruksutstyr.
Rennebusmia er også behjelpelig med innhenting og opprydding av skrapmetall, og
som kunde kan man få tilkjørt
bromcontainer dersom det er
ønskelig.
Det er greit å ha flere
bein å stå på. I tillegg til bromhandelen har vi en god del
antikke gjenstander til salgs. I
utgangspunktet er det mulig
å kjøpe det meste av det som
er utstilt inne i kundemottaket,
forteller Sundset.
Rekruttering er avgjørende for at det gamle smedyrket skal kunne overleve,
og Rennebusmia har egen
lærling. Ronny Holmstedt fra
Oppdal skal etter planen ta
sitt fagbrev i Rennebusmia når
den tid kommer. I tillegg foreligger det planer om å arrangere smedkurs på nyåret.
Dette blir et kurs i

1
1: Ivar Fjellstad er en av få her til lands som behersker den eldgamle
smedkunsten. Maskinhammeren fra 30-tallet er i daglig bruk, og de
fleste produktene kan tilpasses kundens ønsker og behov.
2: Rennebusmia har utvilsomt et av Rennebus flotteste kundemottak. Her viser Leiv Christian Sundset fram den gamle veggklokka.
3: Rennebusmia tar gjerne oppdrag på etterspørsel. Her et utkast til
fenalårstativ.

3

4: I selve smia er det naturlig nok uønsket med stor trafikk av besøkende utenom avtale. Innehaverne har imidlertid liten lyst til å sette
opp skilt med «Adgang forbudt» og har derfor funnet en humoristisk
måte å formidle dette på: Klokkevisere i smijern som, avhengig av
anvist himmelretning, forteller om smedens humør. Dersom viserne
peker oppover, er man velkommen inn. Peker de derimot nedover,
skjer ankomsten på eget ansvar.

4
grunnleggende smiing. Med
to esser og to ambolter blir
det trangt om saligheta med
mange i rommet, så her blir
det maks fire deltakere i første
omgang. Dersom interessen er

der, så er det ingenting i veien
for å arrangere flere kurs etter
hvert, avslutter Ivar.
Av Merete Fossum

2

Rennebunytt

13

Impex Byggevarer Stokke
Innset, 7398 Rennebu – Tlf 950 96 245
impex@loqal.no – www.impexbygg.com

Regnskapshuset avd Berkåk
smnregnskap.no

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

Regnskap og rådgivning
Lønn
Fakturering, purring, inkasso
Etablering, generasjonsskifte
Online regnskap

tlf 72 42 82 00
berkak@smnregnskap.no

27,8 cm

Sjekk når bilen din skal på

Rennebu

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

Telefon 959 18 815

periodisk (EU)-kontroll på
www.automester.no
Service og reparasjoner på alle bilmerker
Diagnoseutstyr til de fleste bilmerker.
PKK (EU) kontroll. Frontruteskifte/reparasjon.
Åpent: mandag-fredag kl 07.30 –15.30.

Renhold, vindusvask, skift gardiner
Tilsyn/omsorg, følgetjeneste
Snømåking, brøyting
Snekkering, reparasjoner og vedlikehold,

BERKÅK BIL a.s
- autorisert bilverksted -

7391 RENNEBU – Tlf 72 42 75 90

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

Telefon 72 42 64 64 – Industriveien 4, 7391 Rennebu
mandag – fredag 08.00 - 16.00 – lørdag 10.00 - 13.00
14
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Førjulskveld hos Birka
Fredag den 6. desember ønsker Birka velkommen til sin årlige Førjulskveld
på Berkåk.

Reduksjon i statsstøtten til E-verk
I det foreliggende statsbudsjettet fra den nye
regjeringen er det kraftige nedskjæringer i
statsstøtten til e-verk. Slik det ser ut nå, kommer støtten til å bli redusert fra 120 millioner
til 30 millioner i 2014, noe som også vil få
konsekvenser for Kvikne-Rennebu Kraftlag.

Rennebu Mannskor deltar også på Birkas førjulskveld.
‘Tradisjon søm og håndverk’ er kåret til månedens
håndverksbedrift i desember,
og blir kveldens hovedattraksjon. I tillegg blir det underholdning, matservering, salg av
lokale produkter og mye mer!
Tradisjon søm og håndverk
drives av Solfrid Valdimarsson,
som holder til i Selbu, og har
Selbu Husflid som nær samarbeidspartner. Valdimarsson
produserer hodeplagg og
tilbehør som halser, votter,
pannebånd og pulsvarmere.
Produktene selges under merkenavnet SOFFA.
- Jeg lar meg inspirere av
norske strikkemønstre, da spesielt Selbuvottens mangfoldige
mønstre. Jeg bruker ren norsk
ull i alle maskinstrikkede produkter, men forer med polarfleece, noe som gjør at pro-

duktene ikke klør. Vi har også
håndstrikkede luer. Her velger
vi å bruke islandsk ull, forteller
hun.
I Birkas begrunnelse for
kåringen heter det blant annet:
Solfrid Valdimarsson lager flotte, behagelige produkter som
varmer godt på kalde dager.
Hun tar vare på og viderefører
tradisjonelle norske strikkemønstre, og bruker også friske
farger og elementer av humor i
produktene sine.
Førjulshygge
På Førjulskvelden blir
det salg av lokale produkter
blant annet fra Kranseloftet,
og presentasjon av Birka og
månedens håndverker, nevnte Valdimarsson. Du møter
også Rirkula, ved Jan Helge
Helgesen, som var månedens
håndverker i november. Birkas

salgsutstilling er selvsagt åpen.
Her presenteres nå produkter
fra over 130 Birka-håndverkere
fra hele landet, i et stort spekter av teknikker og materialer.
I tillegg kan du kjøpe gavekort til Rennebumartnan, og
butikkene på Torget holder
kveldsåpent. Kulturskolen vil
by på underholdning, og ikke
minst – i Sparebank1 SMNs
lokaler blir det mulighet for de
yngste til å utøve “håndverksglede” under veiledning av
Rennebu Husflidslag.
Har du etter alt dette ennå
ikke kommet i julestemning,
så sørger Rennebu Mannskor
for den når de stemmer i og
byr på vakker julesang som
avslutning på det hele.
no

Se program på: www.birka.

- Vi faller nok utenfor ordningen fra nyttår, og det vil
dessverre medføre en liten økning på strømregningen for
våre kunder, sier e-verkssjef Kristin Reitan ved KvikneRennebu Kraftlag.
Støtte til grisgrendte strøk
E-verksstøtten har blitt gitt til de e-verkene som ligger
ute i distriktene, der avstanden mellom kundene er stor,
og lengden på linjene er lange. Kvikne-Rennebu Kraftlag
er nettopp et slikt e-verk, og i 2013 var de eneste e-verk i
Trøndelag med denne typen støtte.
- I landsmålestokk er vi et lite e-verk, og et av de som
ligger aller mest grisgrendt til. For oss er det viktig at
våre kunder i Kvikne og Rennebu har den samme gode
leveringskvaliteten og beredskapen som ellers i landet.
Strømmen skal jo fram selv om det bare er to kunder i et
område, sier Reitan.
Vil være åpne
Det siste året har Kvikne-Rennebu Kraftlag arbeidet
målrettet med å redusere en del kostnader, og Reitan føler
at både ledelsen og de ansatte har vært positive i denne
prosessen. Bortfall av statsstøtten kommer derfor på et ubeleilig tidspunkt.
- For en gjennomsnittlig husholdning utgjør støtten ca.
750 kr i året, så de kostnadsreduksjoner vi har klart å gjennomføre det siste året blir på en måte ”spist opp” når vi
mistet denne, og det syns vi er beklagelig ovenfor kundene,
sier Reitan. Samtidig påpeker hun at nettleien har vært på
samme nivå siden 2009, og at det derfor ikke er helt urimelig at det nå vil bli en liten økning.
- Grunnen til at vi går ut med dette nå, er at vi ønsker
å ha en god og åpen kommunikasjon med kundene, og vi
syns det er viktig at de får informasjon om dette før den første strømregningen på nyåret kommer, sier Reitan.
Av Mona Schjølset

Solfrid Valdimarsson med sin bedrift Tradisjon søm og håndverk er månedens utstiller.
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Besøk vår julepyntede butikk
og få inspirasjon
Vi har mange fine gavetips

Din drømmehytte

Vi kan hjelpe deg med din
blomsterhilsen i inn- og utland.
Bestill gjerne julehilsen allerede nå,
for levering til jul.

Ønsker alle våre kunder og
forretningsforbindelser

God jul og godt nytt år!
Sande Hus og Hytter AS – tlf 950 93 400

www.sande-hytter.no

Adventstilbud

Lilla Azalea kr 59,Åpningstider i desember
mandag-torsdag
fredag
lørdag

09-17
09-18
09-14

lørd 7.12 og 14.12
man 16.- ons 18.12
tors 19. - fre 20.12
lørdag 21.12
søndag 22.12
lille julaften
julaften
mellomjula

09-16
09-18
09-20
09-18
14-18
09-18
09-12
10-14

7335 Jerpstad – Tlf 72 49 42 12
www.aagartneri.no

Din leverandør av grus i Rennebu
leverer alle fraksjoner i knust fjell

Hyttetomter
til salgs
Transport med
lastebil og traktor
tlf 926 46 626 - www.grusirennebu.no

Snøbrøyting

Berkåk, 7391 Rennebu
Mob 926 46 626 – geir_aspeggen@hotmail.com

kommende filmer på støren kino
mandarinsaft
- Den magiske juledrikken
Familieforestilling
Søndag 8. desember kl 17.00 kr 130/100

Hobbiten
Smaugs Ødemark 3D
11. desember

koHt fyrer løs
- er det mulig å få fred?
Fredag 13. desember kl 19.00 kr 410/385
Julebordspakker kr 895,-

Gavekort
Gavekort kjøpes på valgfritt beløp, og kortet
kan benyttes på valgfritt arrangement.
Gavekortet kan skrives ut hjemme, påføres
personlig tekst og man kan velge et bilde
med julemotiv!
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kill buljo 2
20. desember

HundreårinGen
som klatret ut gjennom
vinduet og forsvant
25. desember

Ny giv i Rennebu
Bygdeservice
Rennebu Bygdeservice ble startet opp av en kameratgjeng i 2003, og pr. i dag
er det fem heltids snekkere som er tilknyttet virksomheten. De tar på seg
både hyttebygging, restaurering, monteringsarbeid, og mange typer små og
store byggeoppdrag.

Kom med forslag på
Årets Rennbygg 2013!
Jon Brattset og Per Nils Johansen ble kåret til
Årets Rennbygg 2012. Nå er det tid for å kåre
Årets Rennbygg 2013, og til det trenger vi din
hjelp.

Jon Brattset og Per Nils Johansen ble kåret til
Årets Rennbygg 2012.

Bak f.v.: Bjørn Tore Dullum (styreleder i Rennebu Bygdeservice), Reidar Hernes (leder i styringsgruppen Ørland/Bjugn Bygdeservice), Pål Martin Daling (fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag) og Rune
Hilstad (daglig leder for Rennebu Bygdeservice). Foran f.v.: Evy-Ann Ulfsnes (Rennebu kommune),
Jorid Hinsverk (Rennebu Bygdeservice) og Camilla Engen Aas (Rennebu Bygdeservice).
Ifølge daglig leder Rune
Hilstad er det mer enn nok
å henge fingrene i, men nå
ønsker Bygdeservicen å knytte
til seg enda flere medlemmer
og utvikle et enda bredere tjenestetilbud.
– Vi tenker kanskje spesielt
på å få med oss flere damer, og
utvikle arbeidsplasser for dem,
sier Hilstad.
Eksempler fra Ørland og
Bjugn
Nylig var representanter fra
Rennebu Bygdeservice i møte
sammen med fylkesmannen
for å orientere om sine planer,
og samtidig få informasjon om
fylkesmannens prosjekt Økt
verdiskaping i Bygdeservice.
På møtet var også leder i styringsgruppa for Ørland og
Bjugn Bygdeservice, for her har
man kommet langt og utviklet

Kjerkbrua
snart ferdig
Kjerkbrua på Voll er snart
ferdig restaurert, og beskjeden
fra elever ved Voll skole er at nå
gleder de seg til å sette føttene
på Jårasida att!
Det er LH Bygg Entreprenør AS som står for restaureringa, og etter planen skal
brua bli ferdig i midten av
desember.
Foto: Håvard Rogogjerd

mange typer kvinnearbeidsplasser.
Camilla Engen Aas og Jorid
Hinsverk er begge tilknyttet Rennebu Bygdeservice, og
ønsker seg gjerne flere damer
med på laget.
- Det er mange varierte
arbeidsoppdrag som kan gå
gjennom Bygdeservicen, så alle
kan ha mulighet til å finne noe
som passer dem. Det viktigste
er vel at man er til å stole på,
og liker å ta i et tak, sier damene.
Arbeidsplasser og verdiskapning
En av målsettingene til
Rennebu Bygdeservice er at
både arbeidsplasser og verdiskaping skal bli i bygda, og de
ønsker seg derfor enda flere
lokale oppdrag.
– Det har stor betydning at

vi får lokale oppdrag. Får vi for
eksempel en totalentreprise
på en hytte, er vi bevisste på å
bruke annen lokal arbeidskraft,
som rørleggere, elektrikere
og andre håndtverkere, sier
Hilstad.
Han oppfordrer nå både
oppdragsgivere, og folk som
kan bidra med arbeidskraft til
å ta kontakt, slik at Rennebu
Bygdeservice etterhvert kan få
et enda bredere tjenestetilbud.
– Vi er åpen for alle typer
innspill, så det er bare å ta kontakt hvis du vil være med på
laget, avslutter Hilstad på vegne av Rennebu Bygdeservice.
Av Mona Schjølset

Det er mange i Rennebu som gjør en stor innsats i forskjellige sammenhenger. Disse fortjener en oppmerksomhet og en påskjønnelse. Årets Rennbygg er ment som et
klapp på skuldra og en motivasjon, og du kan være med og
bestemme hvem som skal bli Årets Rennbygg 2013.
Årets Rennbygg kan enten være en privatperson, en
person fra et lag eller en organisasjon, en fra det offentlige,
en fra næringslivet, en bonde, ei god kone, en avløser, eller
en god nabo. Men det må være en person som har gjort
seg fortjent til det - f.eks. en optimist, en ildsjel, en gledesspreder ...
Kom med forslag
Vi starter med at alle kan sende inn forslag på en kandidat, med en kort begrunnelse innen 3. desember. En jury
bestående av tre personer, fra Rennebunytt, Mediaprofil og
Meldal Sparebank, vil plukke ut fem verdige kandidater
blant de innsendte forslagene. Disse fem kandidatene blir
presentert i Rennebunytt som kommer 12. desember, og da
kan selve avstemmingen starte. Avstemmingen vil foregå
ved hjelp av stemmeseddel i Rennebunytt eller via e-post.
Selve prisen består av et diplom, i tillegg til et pengebeløp
på kr 5.000. Utdelingen av prisen vil skje i løpet av januar
ved en egnet anledning.
Årets Rennbygg er et samarbeidsprosjekt mellom
Rennebunytt, Mediaprofil og Meldal Sparebank.
Hvem kan bli Årets Rennbygg?
- Deles ut i samarbeid mellom Rennebunytt, Mediaprofil,
Meldal Sparebank og publikum
- Går til en person som har gjort seg fortjent til det i året
som har gått – som f.eks. en optimist, en ildsjel, en
gledesspreder
- Frist for å sende inn forslag til kandidater er
3. desember
- En jury på tre personer fra Rennebunytt, Mediaprofil og
Meldal Sparebank plukker ut fem finalister fra forslagene. Disse offentliggjøres i RN 21/2013
- Publikum kan stemme på sin favoritt via
rennebunytt.no og via stemmeseddel i Rennebunytts
papirutgave
- Årets Rennbygg 2013 offentliggjøres i RN 1/2014

Nerskogsveien
er blitt forkjørsvei
Tidligere har det vært skiltet om at det ikke er lov å
parkere til hinder for brøyting langs Nerskogsveien. Nå er
Nerskogsveien omregulert til forkjørsvei på hele strekningen fra Hoel til Vognill. Regelverket er slik at det ikke er lov å
parkere langs forkjørsvei med hastighet over 60 km/t.
Dette medfører også endringer i trafikken i krysset på
vestsiden av Granasjøen. De som kommer fra eller skal til
den kommunale veien som går om Løvåsen til Grindal har
vikeplikt for trafikken langs fylkesveien.
Av Dagfinn Vold
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I Rennebu er det fire kirker.
Innset kirke ble opprinnelig
bygd i 1642. I 1995 brant den
ned til grunnen, og ny kirke
ble bygd opp igjen i 2000.
Rennebu kirke ble bygd i
1669, Berkåk kirke i 1878
og Nerskogen kapell i 1962.
Rennebunytt har tidligere
skrevet om de tre andre kirkene.
I april 1855 drøftet kommunestyret i Rennebu ”en ansøkning til
Kongen fra endeel Invdvaanere af
den øvre Deel i Distriktet om at erhlde naadigst tilladelse til at opføre en
ny Kirke i nærheden af Wangsbro
og Bjerkager og at der i denne Kirke
forettes Gudstjeneste hveranden Søn
og Hellgidag”. Det var beboerne på
Søndre Skov som ønsket en kirke
nærmere enn kirka på Voll.
Rennebu ble eget prestegjeld
i 1862, og det ble mer fart i planene om å bygge en ny kirke for
den øvre og søndre del av bygda.
Til slutt ble det enighet om å bygge
en ”Kapelkirke paa en dertil udseet
Tomt ved Skydsstationen Bjerkaker”,
og kirka skulle ha ”mindst 300 siddende Pladse”.
Selv om kirka i papirene ble
kalt Kapelkirke, har den aldri blant
befolkningen vært kalt annet i Berkåk
kirke.
Kirka ble tegnet av arkitekt
Johannes H. Nissen, og det ble en
langkirke i nygotisk stil bygget i
tømmer og plassert hundre alen fra
Berkåk skysstasjon. Kirka stod ferdig
i 1878, og prisen ble 12 135,27.
Kirka var i starten ikke panelt
innvendig, men i 1910 ble den panelt
med midler fra private gaver.
Til 75-årsjubileet i 1953 ble kirka
satt i ny stand. For å gjøre den varmere ble taket isolert innvendig, og
taket ble malt lysegrått med blåe skyer som skal minne om himmelhvelvinga. Veggene ble også malt i 1953,
og det var arkitekt Tverdal som stod
for arbeidet.
Kirkens kirkeklokke er støpt av
Lars Rustad i 1874. Altertavla har
motiv og innskrift: Eg er den gode
hyrding, og den er laget av Mikal
Hoel i 1920. Døpefonten er laget av
Ola Hoel, og den har form som et
beger, og har innskriften ”Av hans
fullnad har vi alle fått, og det er nåde
over nåde” Joh 1,16. Prekestolen har
hatt sin nåværende plass siden 1920,
da den ble senket en halv meter og
fikk en ny baldakin over. Lysekronene
er laget av Ingebrikt Kosbergløkk.
Den 16. september i 2012 ble nytt
pipeorgel innviet i kirka, og malerarbeidet på orgelet er utført av Anne
Lise Voll. Orgelet hadde en kostnad
på ca 2,65 millioner kroner.
Kilder: Berkåk kyrkje 1878 – 1978
Av Dagfinn Vold
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Berkåk

k kirke

Kirkebygging
på 1800-tallet
Gjennom 1800-tallet ble
både kirkelige strukturer,
administrasjon og de
tekniske forutsetninger
for kirkebyggene endret.
Århundret startet med en forsiktig kirkebygging, preget av klassisistiske forbilder, og ble avsluttet med
den høyeste kirkebyggeaktivitet
siden middelalderen, inspirert særlig av gotikkens katedraler.
Bedre produksjons- og håndverksteknikker gjorde at kirkebyggene fikk en lettere form og ble
rikere detaljert. Fortsatt var det lafteteknikken som dominerte, men
tømmeret ble mer bearbeidet, og
kirkene fikk ofte panel både utvendig og innvendig. Av kirker som
fortsatt står fra perioden, er nærmere 40 % langkirker, mens åttekantkirker og korskirker utgjør om lag
30% hver.
Fram til 1850 var det få endringer
i soknestrukturen, og de fleste nye
kirker ble derfor bygd som erstatning for eldre. Oppgangstider og
fortsatt befolkningsvekst omkring
midten av 1800-tallet forsterket et
allerede kraftig etterslep i kirkebyggingen. Selv mange av 1600- og
1700-tallets kirker var nå blitt for
små. En ny kirkelov i 1851 krevde
at kirkene skulle romme 3/10 av
menigheten. Dette, sammen med
opprettelsen av nye sokn, førte til
den en eksplosjonsartet byggektivitet. I siste halvdel av 1800-tallet ble
det bygd 623 nye kirker og revet 390
gamle.
For å løse denne formidable
oppgaven, ble noen av landets
fremste arkitekter, som Linstow,
Nebelong, Grosch, Nordan og
Schirmer, engasjert som statlige
rådgivere. Kirkedepartementet ga
ut samlinger med mønstertegninger
som de lokale kirkebyggerne kunne
bruke eller tilpasse etter behov. På
den måten bidro kirkebyggingen til
å spre internasjonale arkitektoniske
impulser. Den gotiske stil ble valgt
som det udiskutable, sakrale forbilde, men man hentet ofte detaljelementer fra tidens populære trestil,
sveitserstilen. Slik ble den nygotiske, hvite trekirken på landet selve
prototypen på en norsk kirke – slik
som Berkåk kirke ble bygd.
Kilder: Kirkebyggdatabasen
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Velkommen til distriktets

største sportsbutikk
Din treningspartner – Spesialist på ski og sykkel

Oppdal, Aunasenteret, tlf 72 42 16 37

Rennebu Snekkeri
kjøkken – bad – garderobe – soverom – spisestue

Kopiering?
Vi hjelper deg med alt innen
kopiering og digital print
- farger og S/H i alle størrelser!

Voll, 7393 Rennebu
tlf 72 42 67 30
post@rennebusnekkeri.no
studio i Kjøpmannsgata 6
i Trondheim

Skihelg i Rennebu

Torget på Berkåk - tlf 72 42 76 66

www.mediaprofil.no

Til Advent
Lilla blomster,
lys og pynt
Julegaver
Leker, smykker
Nytt fra Black Design

BURENNET - lørdag 8. mars 11.00
For 36. gang - 28 km turrenn med flott trasé i nydelige omgivelser.
Trimklasse 18 km: påmelding og start fra kl 9 – 11.

LARSRENNET – søndag 9. mars 12.00
Tradisjonsrikt arrangement for barn født i 2002 eller senere (12 år).
Barneskirenn for alle som liker å ha ski på beina,
ingen nedre aldersgrense.

Tilbud:
Julestjerne rød/hvit

NÅ 39,-

Informasjon om arrangementene: www.rennebu-il.no

Berkåk - tlf 72 42 74 45
Åpningstider:
man-fre 10-17 – lør 10-14
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Tid for å
sjekke røykvarslere!
Nesten halvparten av de omkomne i boligbranner de siste fem årene hadde
ikke montert røykvarslere, og dette blir det naturligvis fokus på i forbindelse med Røykvarslerens dag 1. desember. Da er det tid for bytte av batteri og
testing, og dette markerer samtidig også starten på aksjon boligbrann.

Kommuneplanens arealdel:

Fordeling av boligog næringsareal
To arbeidsgrupper har siden begynnelsen
av september jobbet med nye forslag som
skal inn i kommuneplanens arealdel. 4. og
5. desember arrangeres det folkemøter der
arbeidsgruppene skal presentere sine forslag
til fordeling av bolig- og næringsareal.
- Vi har bevisst valgt å legge folkemøtene forholdsvis tidlig i planprosessen, slik at arbeidsgruppene kan ta
med gode innspill og argumenter i det videre arbeidet, sier
Norunn Fossum på Plankontoret.
To arbeidsgrupper
Som nevnt er det to arbeidsgrupper som har arbeidet
med det utkastet som skal presenteres. Den ene gruppen
har tatt for seg Berkåk sentrum, og den andre gruppen har
arbeidet med resten av kommunen. Begge gruppene har
bestått av politikere og representanter fra administrasjonen. I tillegg har plankontoret vært behjelpelig med faglige
synspunkter. I alle deler av kommunen er ny boligbebyggelse lagt sentrumsnært, noe som er med å støtte opp kommuneplanens samfunnsdel.

Brannsjef Stein Bjørgen, brannmann Bjørn Gunnar Haugen, brannmester Eva Spilleth og daglig leder i
Gjensidige Oppdal-Rennebu Kjetil Skogrand oppfordrer til å bytte batteri i røykvarslerne 1. desember.
I samarbeid med både
el-tilsyn
og
Gjensidige
vil Trøndelag Brann og
Redningstjeneste gjennomføre
både hjemmebesøk og informasjonskampanje i Berkåk
sentrum mandag 2. desember.
Viktig å være bevisste
Førjulstiden er høysesong
for boligbranner, og i denne
perioden omgir vi oss med
mye brennbart materiale. Eva
Spilleth er nyansatt brannmester i forebyggende avdeling
hos TRBT, og skal jobbe med
tiltak rettet både mot særskilte
brannobjekter som f. eks. syke-

hjem, skoler o.l., samt privatboliger i Oppdal og Rennebu.
– Vi går jo inn i en spesiell
periode med tanke på brannberedskap nå framover, med
brennbar julepynt, fyring i ildsted, levende lys, smultgryter
og mye annet, så det er viktig
at folk er bevisste, sier Spilleth.

kampanjen skal rette en formanende pekefinger til folk,
men vi ønsker å bidra til at
flere tar forholdsregler og er
forberedt. Og dersom uhellet skulle være ute, er det også
viktig at folk vet hva de skal
gjøre, påpeker brannsjef Stein
Bjørgen.

Gode råd
Når aksjon boligbrann
gjennomføres på Berkåk 2.
desember er det først og fremst
for å komme ut med informasjon, og hjelpe folk til å få bedre brannsikkerhet hjemme.
– Det er ikke meningen at

Nyttige tips og råd finner
du også på www.brannvernforeningen.no eller www.tbrt.no

Nye boligområder
I det foreløpige utkastet har arbeidsgruppa for Berkåk
sentrum lagt inn nye boligområder på østsiden av jernbanen, med forlengelse i nedre del av Trondskogveien langs
Træthaugveien. I tillegg er det lagt inn fortetning i boligområdet fra Esso og sørover til Kroveien, og området der
E6 kroa ligger i dag. Det er også lagt inn mulighet for en
utvidelse av Mjuklia boligfelt, da med en forlengelse av
Buveien.
På Stamnan ligger forslag til nytt boligområde mellom
Gard´in og Såggåstad, på Voll er det lagt inn utvidelse av
eksisterende boligfelt, samt i Hårstadåsen, og på Nerskogen
er det åpnet for ny boligbebyggelse mellom kapellet og fylkesveien.

Av Mona Schjølset

Kartet viser forslag til areal-disponering på Berkåk,
og områdene med skarpeste gulfarge er
foreslåtte nye boligområder.
Møt opp og si din mening!
Alle de forslagene som arbeidsgruppene nå har utarbeidet er tegnet inn på kommunekartet, og Norunn Fossum
oppfordrer alle til å bruke litt tid på det utkastet som nå
foreligger.
- Det er viktig å få fram gode argumenter og innspill nå,
og derfor håper vi selvsagt at folk benytter anledningen til
å si sin mening på de åpne møtene vi arrangerer. Vi håper
på engasjement og god dialog, for at sluttresultatet skal bli
best mulig, avslutter Norunn Fossum på Plankontoret.
Av Mona Schjølset

Gå jula trygt i møte med nye batteri i røykvarslerne 1. desember.
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Ønsker all
kunder ei goe våre
d
et godt nytt jul og
år!

Brønnboring – Biovarmeanlegg

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

Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Strømaggregat - start aggregatet med mobil-app

J. O. Vognild

Jan Erik – Edvin
950 34 056

Lyngstad, Nerskogen, 7393 Rennebu
mob 416 54 516 – john.ovogn@loqal.no

• Brøyting – strøing med traktor

rorleggern@oppdal.com
Ønsker alle våre forbindelser og samarbeidspartnere

God Jul og Godt Nyttår!

• Transport – traktor m/henger
• Massetransport
– lastebil m/henger
• Levering av
grus, singel og pukk

Nerskoglaft as

Vi ønsker
alle våre kunder og
forretningsforbindelser
en riktig god jul
og godt nyttår.
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Tomter med fin beliggenhet
på Nerskogen

Rennebunytt
Laft - Stavlaft - Bindingsverk

Ny

Vi ønsker hyttefolk og
våre kunder god jul og
godt nytt år!

Din lokale leverandør av
• småhus i tradisjonell handlaft etter dine tegninger og ønsker
• bygg i stavlaft og bindingsverk
• restaurering, tilbygg og grunnarbeid
• hyttetomter i Sørøyåsen på Nerskogen

Kaffekrok - Medisinutsalg
Post i butikk - Online tipping

Bygg varige verdier

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

Nerskogen, 7393 Rennebu
tlf 918 00 974 - 952 56 570 – granatun@online.no

Åpningstider jula 2013
Søndag 22.12
Lillejulaften 23.12
Julaften 24.12
Romjula 27.-29.12
Nyttårsaften
2. januar (varetelling fra kl 12)

kl 14-17
kl 09-18
kl 09-13
kl 09-15
kl 09-15
kl 09-12

Vi ønsker
alle våre
kunder ei
god jul og et
godt nytt år!

Kåret til beste PiB i 4. kvartal

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

Toppscorer Jo Sondre
Jo Sondre Aas har vært
med på sesongens
eventyr med Ranheim,
og samtidig er han
sesongens toppscorer i
Adeccoligaen.

Nytt turkart for
Rennebu
Rennebu kommune jobber med å gi ut et
nytt turkart som dekker hele kommunen.

Da vi nylig tok en prat med
Jo Sondre Aas, var han nyoperert for Gilmores groin –
eller det som til daglig kalles
sportsbrokk. — Jeg ville vente
til etter at sesongen var slutt
før jeg tok operasjonen. Nå
blir det rolig en uke før det blir
opptrening i fem uker. Først
om seks uker kan jeg så smått
begynne å spille. Ellers blir det
juleferie med egentrening en
uke, forteller Jo Sondre.
Guttegjengen
Jo Sondre er født og oppvokst på Grindal i Rennebu,
og fotball har stått sentralt hele
livet. Kameratgjengen som ble
født i 1989 var utrolig interessert i fotball, det var en fin
gjeng og Jo Sondre har fortsatt
kontakt med noen av dem.
— Høydepunktet med guttegjengen var da laget vårt
Rennebu gutter 16 vant vårsesongen og slo de beste trønderlagene, minnes Jo Sondre.
Det er flere eksempler
på rennbygger som lykkes
med fotball. Vegard Heggem
hadde suksess både i RBK og
Liverpool, og nylig tok Vegard
Skjerve
bronsjemedalje
i
Tippeligaen med Haugesund.
— Miljøet rundt fotballen i Rennebu er veldig godt.
Det er utrolig mange som er
interessert i fotball og som
gjør at mange utvikler seg til
gode spillere. Familien min har
vært viktig for min utvikling.
Mamma har stilt opp og kjørt,
og pappa har vært trener for
forskjellige lag. Miljøet i klubben er viktig, men at foreldrene stiller opp er kanskje lik så
viktig. Det må være noen som
legger til rette for at ungene
skal få lykkes, sier Jo Sondre –
som er sikker på at det senere
også vil komme gode fotballspillere fra små klubber som
Rennebu.
Til RBK
Etter
guttefotballen
i
Rennebu var det planen at Jo
Sondre skulle gå over til Orkla
junior. Men, før det ble klart
ble han oppdaget av Trond
Henriksen, og dermed endte
han på KVT og RBK junior.
Etter to år ble det opprykk til
RBKs a-lag, før han ble utlånt
til Moss i 2009 og til Ranheim
i 2010. Jo Sondre signerte en
ett-årskontrakt med Ranheim
i 2011, før han gikk over til
Sandefjord. — Jeg fikk lyst til å
prøve noe nytt, og Sandefjord
hadde ambisjoner om å rykke
opp til Tippeligaen. Oppholdet
var ikke mislykket, men det
passet meg ikke helt måten
de spilte fotball på. Så da

Jo Sondre Aas i kvalik-kampen mot Hamkam.
Trond Norsteien ble trener i
Ranheim, følte jeg at jeg kunne ta nye steg i Ranheim. Jeg
kjente Trond fra tiden i RBK, og
følte det ville bli bra, forteller
Jo Sondre.
Trives i Ranheim
Jo Sondre synes det er stas
å være i Ranheim, en klubb
som gjør det så bra med såpass
lavt budsjett. Uten to blad
Reginiussen fra Alta og en spiller fra Mo i Rana er det bare
trøndere på laget. Ranheim er
en dugnadsklubb, og alle er
avhengig av alle for å få det til
å gå rundt. Dugnadsinnsatsen
betyr mye, og er det som gjør
at vi kan holde på.
— Hvis vi skulle rykke opp
i tippeligaen, ville klubben
måtte drives på samme måte,
men stadion måtte bygges ut.
Det vil imidlertid bli gjort likevel. Det er viktig å stabilisere
økonomien og samtidig få litt
bedre fasiliteter, sier Jo Sondre.
Toppscorer
— Vi har prestert som lag
denne sesongen. Jeg kjenner mange av spillerne fra før,
og har god kjemi med dem.
Spillergruppa fungerer godt
som lag, og det gjør jobben
min på topp enklere.
Det har vært et positivt
år, og alt har fungert som jeg
håpet på. Jeg hadde ikke noe
spesielt personlig mål for
sesongen, men det er viktig å
bidra når en er spiss. Derfor
er det ekstra artig at jeg ble
toppscorer med 18 mål, sier Jo
Sondre (over dobbelt så mange som årets toppscorer i RBK
– red. anm.)
De forrige sesongene har
Ranheim slitt med en dårlig
høstsesong etter en fantastisk
vår. Det ble en dårlig periode i
slutten av juli og i august også
i år, men de klarte å hente seg
inn igjen. — Har vi vært litt
mer stabil i år, så har vi rykket direkte opp. Bare Bodø
Glimt har vært et stabilt lag i
Adecco-ligaen denne sesongen. Får vi utviklet vårt dårlig-

ste nivå til å bli høyere kan vi
rykke opp i Tippeligaen. Vi må
bli bedre i de dårlige tidene og
utvikle potensialet til spillerne.
Målsetting for neste sesong
er å sikte seg inn mot en kvalikplass og topp seks. Med
Tromsø og Hønefoss som rykket ned i Adecco, kan det bli
hardt nok med topp seks.
Kontrakt et år til
Trener Trond Norsteien har
signalisert at han vil forlenge
kontrakten med Ranheim for
nye tre år. Jo Sondre har kontrakt ut 2014-sesongen, men
ser ikke noe mørkt på å være
i Ranheim lengre. Samtidig
legger han ikke skjul på at
han kan tenke seg å spille på
høyeste nivå i norsk fotball.
Får han et tilbud som virker
attraktivt, så vil han nok vurdere det.
Beste fotballminne
Tross sin unge alder har
Jo Sondre mange minner fra
fotballbanen. Spesielt synes
han det var stas å spille i parken mot København i Europa
Leage, og mot St Etienne i
samme sesong. Å oppleve det
trykket var inspirerende. Han
satt på benken da RBK slo
Valencia, og den kampen minnes han også som en veldig
god opplevelse.
Arbeider ved siden av
Jo Sondre arbeider på
Charlottenlund
ungdomsskole i 50% stilling som assistent, og det trives han veldig
godt med. — Ranheim trener
på ettermiddagene, så det er
viktig å finne ut hva en kan
gjøre etter fotballen. Jeg studere på NTNU og tar fag der,
og senere å kunne jobbe med
barn og unge som lærer eller
ungdomsarbeider er noe kan
tenke seg, forteller Jo Sondre –
som for tiden bor på Ranheim
sammen med sin samboer fra
Surnadal.
Tekst: Dagfinn Vold
Foto: Ranheim IL

Kritine Ek Brattset har snart nytt turkart klart.
I dag må du ha fire kart for å dekke hele kommunen,
men med det nye turkartet som kommer i målestokk
1:50000 vil en få alt på ett kart trykket over to sider. Kartet
vil være i et plastmateriale som tåler å brukes ute i vær og
vind.
— Det nye kartet vil leveres i en mappe inkludert et
12-siders hefte med informasjon om turmål, kulturminner og særegenheter, forteller prosjektansvarlig Kristine
Ek Brattset. Dette heftet vil også trykkes opp separat som
egen brosjyre.
Det nye turkartet vil inneholde både umerka og merka
turstier, og gapahuker og setrer som er aktuelle turmål.
Det vil også være aktuelt å merke stier som egner seg som
”trillesti” for enten barnevogner eller rullestoler.
— Mye arbeid er allerede gjort, men vi ønsker innspill
nå i sluttfasen. Frist for innspill er satt til 15. februar, forteller Kristine. Aktuelle innspill kan bl.a. være kulturminner eller særegenheter som kan gi en ekstra dimensjon på
turene.
Før kartet blir sluttført vil det også bli et arbeidsmøte
med grendelaga, men Kristine understreker at innspill
også kan komme direkte til henne.
Av Dagfinn Vold

42 toppturer
i Midt-Norge
Trondhjems Turistforening (TT) har nylig
gitt ut en bok med toppturer fra fjellene i
Midt-Norge.
Toppturer og friluftsliv er i vinden som
aldri før, og TT har
derfor nylig gitt ut en
bok som vil interessere mange toppturentusiaster. Boka er ei
fin håndbok med både
turbeskrivelser, kart
og bilder - der turene
er gradert etter ”vanskelighetsgrad”.
I tillegg er alle
turene også å finne på
nettstedet UT.no, som
også har en brukervennlig app der en kan finne alle turene.
— Vi har erfart at vi når flere ved å få ut vår informasjon i flere kanaler og på flere plattformer, forteller Jonny
Remmereit i TT - som samtidig benytter anledningen til å
fortelle at boka er å få kjøpt i alle bokhandler.
Av Dagfinn Vold
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Vi ønsker deg
en hvit jul...

Snøbrøyting/
Strøing
for næringsliv
og privat
Utleie av
containere

Ta kontakt for avtale.
mob 971 85 666 – retrans@loqal.no
Vi ønsker alle våre kunder ei god jul og et godt nytt år!

Det hvite kjøkken er fortsatt en bestselger!
Kom å se vårt store utvalg
i kjøkkenbutikken på Å!

Testvinner! Wilfa WAS-623

Vaffeljern
med alarm

Ekstra stor plate med
6 hjerter.
Veil pris kr 899,-.

Fram til julaften kun kr 599,-

Å i Meldal - 7336 MELDAL
tlf 72 49 58 00 - post@fossline.no
Åpningstider: man-fre 8-16 – tors 8-19

for hele huset
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Åpningstider i jula
Julaften 10-12
Romjula 10-14
Nyttårsaften stengt

nett, kraft, installasjon og Euronics Berkåk

Nytt firma i Rennebu:

ANSI Gass Arctic Fritid AS
Det er for tiden hektisk aktivitet i de gamle lokalene til Fabrikkutsalget på
Berkåk, og på nyåret åpnes dørene til ANSI Gass Arctic Fritid AS. Her blir
det salg av gass, gassbrennere, gassovner og annen oppvarming som går på
gass, samt snøfresere og etterhvert kanskje både snøscootere og ATV. Her er
det noen formaliteter som skal på plass enda, men planene er i alle fall klare.

Snertne Sneller
på snekkeriet
Rennebu Snekkeri inviterte forleden til
damekveld i snekkeriet. Det ble både Snertne
Sneller og skreddersøm ved Rennebu
Snekkeri.

Det er Sigvald Bøhle og
samboer Anita Vanvik som
sammen har etablert firmaet
ANSI Gass Arctic Fritid AS,
men det blir Sigvalds bror som
kommer til å ha det daglige
ansvaret for butikkdriften.
– Min bror og hans familie
har faktisk kjøpt seg hus på
Innset, så nå kommer de også
flyttende til bygda, forteller
Bøhle.
Tilpasser seg lokalmarkedet
Sigvald Bøhle har arbeidet
med gass siden 1986, og mest
med den type virksomhet som
retter seg mot storindustri og
bulk - kunder. Han tar også
på seg oppdrag med kjøring av
tankbil når han har anledning,
og har i det hele tatt mange
kontakter og god kjennskap
til denne bransjen. Når han nå
starter opp butikk rettet mot
hjem- og fritidsmarkedet, vil
det i stor grad bli tilpasset det
lokale markedet.
– I Rennebu er det jo mye
virksomhet knyttet opp mot
for eksempel landbruk og hyttemarkedet, og det vil vi selvfølgelig prøve å tilpasse oss,
sier Bøhle.
God hjelp i etableringsfasen
Ifølge Bøhle har de fått
mange positive tilbakemeldinger på nyetableringen, og også
fått god hjelp til en del papirarbeid og formaliteter.
– Vi har vært i kontakt med Tina Selbæk på
Nasjonalparken Næringshage
og fått god hjelp til en del søknader blant annet, og likedan
har vi fått god hjelp fra SMN
Regnskap i forbindelse med
oppstarten, forteller Bøhle.

Kombinasjonen var spennende og litt utradisjonell –
visning med lokale modeller av høst- og vinterkolleksjon av
klær, sko og tidsriktig tilbehør på en catwalk inne i fabrikklokalene til snekkeriet. På invitasjonen stod det at nå har du
mulighet til å kle både deg selv og ditt hjem.
— Vi bygde opp catwalk i tre høyder med paller med
plate oppå. Men, først brukte vi en halv dag på å rydde og
koste litt ekstra for å redusere støvnivået så mye som mulig,
forteller Kjetil Gunnes ved Rennebu Snekkeri.

Sigvald Bøhle er i full gang med å få varer inn i butikken.
Gunstig beliggenhet
Beliggenheten på Berkåk
for en slik type virksomhet tror
Bøhle kan være svært gunstig.
- Mange av dem vi har
snakket med på leverandørsiden har gitt uttrykk for at
Berkåk har en sentral beliggenhet i denne sammenhengen. Det er ikke så mange lignende butikker i nærheten, og
vi får et ganske stort nedslagsfelt her på Berkåk, sier Bøhle.
Når Prix flytter til nye lokaler

utpå nyåret er han heller ikke
fremmed for tanken på å utvide virksomheten.
– Mye av det vi driver med
tar jo stor plass, så det er ikke
usannsynlig at butikken blir
utvidet etterhvert. Vi regner
jo også med at bygget her blir
lagt ut for salg når Prix flytter,
og hvis ikke prisen blir alt for
avskrekkende kanskje vi slår til
og kjøper det, avslutter Bøhle
optimistisk.
Av Mona Schjølset

Vel 90 spente damer kom til de utradisjonelle mannekeng-lokalene, og kvelden startet med sang og musikk fra
de lokale talentene Ellinor Gunnes og Ragnhild Kvam. Åtte
lokale modeller skulle vise fire antrekk hver. Visningen startet med to hverdagsantrekk, før Rennebu Snekkeri presenterte seg selv i ord og bilder. Temaet for snekkeriets presentasjon var skreddersøm med fokus på kundetilpasninger
av kjøkkeninnredninger. Etterpå ble det visning av to nye
antrekk – denne gang festantrekk. Ellers var det trekking av
gavekort både fra Snertne Sneller og Rennebu Snekkeri og
servering av tapas.
— Det var mye applaus denne kvelden, og damene
hadde ikke noe hast med å komme seg hjem. Både Snertne
Sneller og Rennebu Snekkeri fikk mange spørsmål, så jeg
tror at den lokale markedsføringsverdien var stor. For oss
var det spesielt viktig at også mange fra nabokommunen
Meldal kom, sier Kjetil Gunnes.

— Vi vurderer allerede nå en ny runde med vår- og sommerkolleksjon, og tema da kan bli: Det lille ekstra som gjør
den store forskjellen. Dette gjelder jo også både Snertne
Sneller og Rennebu Snekkeri, avslutter Gunnes.
Tekst: Dagfinn Vold
Foto: Kjell Gunnes

Skapet for gass er på plass, og Sigvald Bøhle gleder seg til å ta fatt med den nye bedriften.
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Julegavetips!
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Besøk oss gjerne i Birkabygget
eller kontakt oss på
tlf 72 42 77 48// 917 83 500
post@rennebumartnan.no
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Hjertelig velkommen til
Rennebumartnan 15. – 17. august 2014
Med temaet: Ja, vi elsker…
Følg oss på Facebook og www.rennebumartnan.no

Hos oss kan dere leie:
Gravemaskiner
2.0t / 2,8t
Kompaktlaster med
pallegafler, skuffe og snøfres
Minidumper
Flishugger som tar opp til 16 cm tre
Biltransporthenger
Maskinhenger
Tipphenger
Byggtørkere
Strømaggregat
Kompressor
Diverse annet verktøy/snekkerutstyr
Vi utfører stubbfresing
Maskinene kan også leies
med fører for mindre oppdrag

Ta kontakt
for et uforpliktende tilbud
Tlf 909 54 130/476 37 302

LEDENDE FAGHANDEL INNEN IKT
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Hvordan lykkes i distrikts-Norge?
Næringskonferansen
i Oppdal hadde som
tema hvordan en skal
bryte barrierer for å
lykkes i distrikts-Norge.
Det var flere foredrag i
løpet av dagen, og ikke alle
var like relevant sett ut fra vårt
ståsted. Vi velger å referere fra
tre: Anders Waage Nilsen med
temaet ”Bygd for framtida –
teknologien gir nye muligheter”, Ingrid Langklopp, Torild
Langklopp og Roar Svenning
med ”Bygda 2.0/Stokkøya
Sjøsenter – en ny versjon
av distrikts-Norge” og Sjur
Dagestad med ”innovasjon og
kreativitet”.
Tenk nytt
Anders Waage Nilsen fra
firmaet Dreis var først ut, og
tok for seg mulighetene innen
moderne teknologi. Han innledet med at de som vil sette
preg på verden må ha idealisme som er dypere enn ren
business. Det er viktig å stille
spørsmålet om hvorfor ting
har blitt som de har blitt, og ut
fra det tenke nytt.
— Internettvirkeligheten
endrer seg kontinuerlig, og
det er den største kulturelle
utfordringen vi har i dag. Det
er som å skyte på løpende villsvin, og ikke på blink, sa Waage
Nilsen. Dette tilsier en fase
preget av konstant og akselerende endring som kan virke
som en trussel, men som også
gir store muligheter. Visbook,
vpg.no og Elotec er eksempel
som bedrifter som har klart å
utnytte mulighetene med det
Waage Nilsen kaller digitale
verdikjeder. Fellesnevneren for
de som lykkes er å være tidlig ute, kobling av kunnskap,
vilje og mot til å satse og vilje
til å utfordre konvensjoner.
Waage Nilsen viste også til fire
trender – medvirkning (spørre
kunden), konvergens (bransjer
smelter sammen, f.eks. energibransjen som beveger seg over
i flere bransjer), opplevelser
(gjøre kjøpe til en opplevelse,
f.eks. fortelle hvor maten kommer fra) og smart energi (hvordan spare mest mulig energi).
Waage Nilsen avsluttet
med å si at vinneren er de som
er årvåkne og som tør å prøve.
En ny versjon av distriktsNorge
Stokkøya Sjøsenter og
Bygda 2.0 er et spennende
prosjekt på Stokkøya, og Ingrid
Langklopp, Torild Langklopp
og Roar Svenning fortalte at
de tre hadde utfyllende roller
i arbeidet: Roar er den visjonære, Ingrid strategen, mens
Torild står for gjennomføringen.
I sitt arbeid med Stokkøya
Sjøsenter bruker de fire verktøy: natur, arkitektur, mat og
opplevelse – NAMO. De er

Utfyllende egenskaper for å lykkes på Stokkøya:
Roar Svenning er den visjonære, Ingrid Langklopp er strategen, mens Torild Langklopp (stående) står for gjennomføringen.
bevist på å ta vare på naturen,
høste av den og nyte den. Når
det gjelder arkitektur er de
kompromissløs. Da de startet
med strandbaren var målet
at det skulle bli så ”tøft at
Wallpaper ber om å skrive om
det”. Når der gjelder maten
bruker de bare gode råvarer
og utøver godt håndverk. Det
er viktig å være nysgjerrig og
holdningsskapende, og gode
matopplevelser er helt avgjørende for å lykkes i reiselivet.
— Vi har ikke egen barnemeny,
men tilpasser det vi serverer til
barna, sa Svenning, som også
fortalte at de dyrker økologiske råvarer på egen gården.
Opplevelsen er også viktig, og
de søker å skape magi, nytelse
og kunnskap ved bl.a. å tilby
naturopplevelser.
— Vår visjon er at Stokkøya
skal gjøre sitt for å gjøre verden til et bedre sted. Vi skal
forandre vår egen og våre gjesters verden med bærebjelkene
NAMO.
Bygda 2.0
Det at de har lyktes med
Stokkøya Sjøsenter har også
gitt ringvirkninger for andre
på Stokkøya. Det har fått de
tre til å stille spørsmålet om en
kanskje kan bruke de samme
virkemidlene til å få folk til å
flytte til Stokkøya? Kan reiselivet videreutvikles til bygdeutvikling? Kan en oppgradere
bygda til versjon 2.0?
— Bygda på sitte verste
kan være et stusslig sted, men
det kan også være fantastisk.
Uansett er bygda viktig for å
kunne håndtere befolkningsveksten både når det gjelder
å bo og å produsere mat, sa
Svenning. Men, Svenning sav-

ner innovasjonsforståelsen på
landet. De store paradigmeskiftene tar lang tid. — Skal
vi ha bygder som ”tenker”
må vi ha fortetta bomiljø.
Matvaresituasjonen på verdensbasis er ikke bra, og det
sier at vi må være smartere på
bygdene for å produsere mat.
Verdens matvareressurs ligger
i havet – i bl.a. tang.
Svenning fikk idéen til å
nytte området ved brua ut til
Linesøya til boligbygging der
arkitektur skulle være en suksessfaktor. De som bor på landet gjøre andre ting enn i byene, og arkitekturen måtte gjenspeile dette. Han fikk rådet om
heller å bygge hytter (der er
der pengene ligger), men han
ønsket at det skulle bo folk der
og være lys i husene.
— Fritidsboliger fører til
annen døgnrytme, og da blir
stedet ødelagt som bygd.
Derfor vil vi også lage leiligheter for utleie, slik at folk kan
då prøve å bo på Stokkøya.
Mulige samarbeidspartnere for
å legge grunnlag for et attraktivt liv og bolyst kan være
Husbanken og Åfjord kommune.
Det første bygget er finansiert – Bygdeboksen, og det
vil inneholde forskjellige fellesfunksjoner, konferanserom,
forretninger etc.
— Når vi er i gang og gått
den tunge veien viser det seg
at alle private finansinstitusjoner er interessert i innovasjon
etterpå, sa Svenning med en
klar undertone.
Hva er innovasjon?
Sjur Dagestad er professor
II i innovasjon ved NTNU, og
han startet sitt foredrag med

at kreativitet er et verktøy for å
oppnå et mål. Innovasjon er en
så bra nyløsning at andre vil ta
det i bruk etterpå. Innovasjon
er å fornye seg, og det er først
når det du har skapt fungerer
ute i markedet at det er innovativt. Dagestad var litt oppgitt
over at alt for mange bedrifter
videreførte det ”som har fungert i mange år” uten å analysere hva de egentlig drev med.
— Det store spørsmålet er
om det er rom for å tenke nytt
i din bedrift? Vi vil gjerne ha

gründere i Norge, men vi vil
ikke ha handlingen deres, sa
Dagestad.
Skal en nyttiggjøre seg ny
teknologi må en være villig til
bl.a. å omstrukturere sin gamle
organisasjon.
— Løsningene du trenger
finnes allerede, men det kan
hende du blir nødt til å lete
etter dem utenfor trygghetssonen din, avsluttet Dagestad.
Av Dagfinn Vold

Ny teknologi + Gammel organisasjon = Dyr gammel organisasjon,
sa professor Sjur Dagestad under Næringskonferansen.
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Vi hjelper deg
Vi hjelper deg

Vi tilbyr rådgivning innenfor finansiering,
forsikring, sparing og betalingstjenester til
Vi tilbyr rådgivning innenfor finansiering,
privatkunder,
landbrukskunder og bedrifter.
forsikring, sparing og betalingstjenester til
Vårtprivatkunder,
kontor på landbrukskunder
Berkåk har åpent
mandag,
og bedrifter.
Vårt kontor
på Berkåk
har –
åpent
mandag,
onsdag,
fredag
kl 9.00
15.30.
onsdag, fredag kl 9.00 – 15.30.

smn.no
smn.no
familie julelunsj
Søndag 8. og 15. desember fra kl. 13.00
La julestria ligge noen timer og ta med deg gode venner
eller familie på en velsmakende julelunsjbuffé bestående
av tradisjonell julemat og deilige desserter. Velkommen!
Bord bestilling: 73 60 50 80 eller post@skiferhotel.no

www.skiferhotel.no

Velkommen til

A
Ansi Gass
ArCtic Fritid S

Julemarked
fredag 13. desember kl. 14.00 - 18.00
lørdag 14. desember kl. 11.00 - 13.00

Salg av juletrær
(edelgran og norsk gran),
kranser, kornband og
andre julevarer
Gratis svartkjelkaffe, gløgg og
pepperkaker til alle

7393 Rennebu – tlf 411 77 972
Fra januar i Prix-bygget, Berkåk

Føråpningstilbud!
Snøfreser
fra 196 ccm, arb.bredde 56 cm

kr 5899,Snøfreser som avbildet
fra 375 ccm,

arb.bredde 70cm

kr 11500,Stråleovn 4,1kw
Byggtørke

Åpningstider
man - fre 10.00-16.00 – lør 10.00-14.00
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gass/diesel,
fra 12 kw

fra kr 1199,-

kr 1499,inkl gassflaske
10 kg kompositt

Salg og bytte av gassflasker

Spennende traineeprogram
for lokale bedrifter
Tilflytting, fraflytting, arbeidsplasser, bosetting og distriktsutvikling har i
mange år vært sentrale tema både i politiske debatter og kommunale fora.
Spesielt arbeidsplasser har vært sentralt med tanke på å få ungdommer til å
bosette seg i distriktene.

LH Bygg Entreprenør
ble Årets bedrift
LH Bygg Entreprenør AS ble kåret til Årets
bedrift 2013 i Rennebu og Oppdal under
Næringskonferansen i Oppdal.

LH Bygg Entreprenør AS ved Gunnar Halgunset ble kåret til
Årets bedrift 2013 i Rennebu og Oppdal.

Silje Granum er nyinnflytta rennbygg og
leder for traineeprosjektet for Rennebu, Midtre Gauldal og Oppdal.
Rennebu kommune har
nylig startet opp et spennende
traineeprosjekt sammen med
nabokommunene Oppdal og
Midtre Gauldal, der målet er
å gjøre lokale arbeidsplasser
synlige og attraktive for nyutdannede studenter på høgskole- og universitetsnivå.
Det var ordfører Ola T. Lånke
som initierte prosjektet, og
Nasjonalparken Næringshage
har på vegne av kommunene
jobbet videre med å realisere
planene.
Prosjektleder på plass
Fra 1. november er Silje
Granum ansatt som prosjektleder for traineeprosjektet, og
etter ett år med fødselspermisjon gleder hun seg til å ta fatt
på nye utfordringer.
- Jeg er jo selv tilflytter,
og syns det er mange spennende tema å jobbe med i
forhold til et slikt traineeprosjekt. Relevante arbeidsplasser er jo viktig når man velger
bosted, og da må vi være synlige og attraktive i konkurranse
med de store bedriftene i mer
bynære strøk, sier Silje.
Allsidig bakgrunn
Silje er oppvokst på
Vikhammer i Malvik kommune. Hun startet jobbkarrieren
som grafisk designer, før det
ble en glidende overgang mot
rådgivning innen markedsføring og kommunikasjon.
Hun har bodd åtte år i Oslo,
og jobbet i reklamebyrå der.
Av andre spennende oppgaver kan det nevnes at Silje har
vært visepresident i Norges
Snowboardforbund, før hun

flyttet tilbake til Trondheim i
2010. Her har hun vært tilknyttet Engasjert Byrå som strategisk rådgiver, og vært selvstendig næringsdrivende siden.
Trives godt på Krokbekken
I januar 2012 flyttet Silje
til Oppdal, før hun ble folkeregistrert Innseting i sommer.
Hun er nå godt etablert med
samboer Joakim Eide og datteren Sara på hans hjemsted
Krokbekken.
– Her har vi blitt kjempegodt tatt imot av lokalsamfunnet, og trives veldig godt
alle tre. Det syns jeg faktisk
er en god ballast å ta med seg
inn i den nye jobben, når jeg
skal markedsføre distriktet
og næringslivet ovenfor unge
studenter, smiler Silje entusiastisk.
Positivt for bedriftene
Traineeprogram har de siste tiårene blitt stadig mer vanlig, og mens det tidligere ofte
var de største bedriftene som
opprettet slike stillinger, er det
nå stadig mer vanlig at også
mindre bedrifter benytter seg
av slike program. En trainee er
å regne som en ordinær ansatt,
som oftest en nyutdannet person med god faglig kompetanse og mindre praktisk erfaring
fra arbeidslivet.
- Man kan jo si det er en
ansatt som er under opplæring. Gjennom en periode på
to år skal traineen få mulighet
til å tilegne seg kompetanse
og erfaring, som gjør ham eller
henne bedre rustet til å takle
overgangen fra skole til jobb,
forklarer Silje.

Silje påpeker også at
undersøkelser som er gjort,
viser at en trainee ofte blir
værende i bedriften etter endt
praksistid.
– Dette er jo et veldig viktig argument å ta med videre,
for vi ønsker jo selvfølgelig at
unge mennesker skal bosette
seg her i distriktet, sier Silje.
Flytter fordi vi har lyst
Når det gjelder bosettingsmønsteret i Norge, er det i dag
slik at de fleste flytter fordi
de har lyst, og ikke fordi de
må. Dette er også noe det er
viktig å tenke på i forhold til
markedsføringen av traineeprogrammet, og sammen med
Tina Selbæk i Nasjonalparken
Næringshage og andre samarbeidspartnere blir mye av
jobben for Silje nå å legge
strategier for hvordan lokalt
næringsliv skal bli attraktive
og synlige for nyutdannede
studenter.
– Jeg gleder meg virkelig
til å komme i gang med dette
prosjektet, for det er så mange spennende tema å ta tak i.
Aller først må jeg gjøre meg
godt kjent med næringslivet
i Oppdal, Rennebu og Midtre
Gauldal, og kartlegge hvilke
relevante arbeidsplasser som
fins. Deretter skal dette markedsføres ut mot aktuelle studenter, og så får vi håpe det
blir en vinn-vinnsituasjon for
begge parter etterhvert, avslutter en optimistisk prosjektleder.
Av Mona Schjølset

Det er tredje året at Årets bedrift blir kåret under
Næringskonferansen i Oppdal, og det er Oppdalsbanken og
Opdalingen som står bak kåringen. Til årets kåring var det
nominert ni bedrifter, og en jury bestående av både rennbygger og oppdalinger valgte LH Bygg AS. Foruten LH Bygg
var Berkåk Veikro, Storlismia, Frank Smed, Opplev Oppdal,
Lund Hyttebygg, Minera Skifer, Norheim Natursten og
Kongsvold Fjellstue nominert.
I juryens begrunnelse for valget av LH Bygg Entreprenør
står det at bedriften har sterke ben å stå på både i Oppdal
og Rennebu. Det er også en sterkt voksende bedrift både i
omsetning og antall ansatte, som i sitt marked stadig videreutvikler seg. Bedriften viser til gode omsetningstall og hadde
bl.a. en omsetningsvekst på ti millioner kroner fra 2011 til
2012.
Bedriften har et sterkt fokus på et godt arbeidsmiljø og
en tydelig personalpolitikk både i forhold til egne ansatte og
rekruttering. Bedriften tar jevnlig inn lærlinger og tar også
inn utplasserte elever fra videregående skole. Bedriften er
bevisst på å holde administrasjonen på et lavt nivå i tilfelle
dårligere tider.
Juryen har også vedlagt eierens grunntanker og handlinger i det å ta et lokalt samfunnsansvar, selv om planen for
eieren egentlig var å pensjonere seg.
- Vi trenger slike samfunnsbyggere og firma som LH Bygg
Entreprenør AS ved Gunnar Halgunset, sa Kenneth Teigen
på vegne av juryen og gratulerte LH Bygg Entreprenør AS
som Årets bedrift 2013.
Som en del av utnevnelsen fikk Gunnar Halgunset overrakt en pengegave på kr 10.000 fra Oppdalsbanken og firmaet får tilgjengelig markedsføring for kr 60.000 i Opdalingen.
- også Nasjonalparkens Hederspris

Etter at kåringen av Årets bedrift var ferdig ble Gunnar
Halgunset på ny kalt opp på podiet sammen med sin tidligere kompanjong Ivar Langklopp. De fikk overrakt en
hederpris av Nasjonalparken Næringshage for sitt mangeårige arbeid med vekst, utvikling og verdiskaping. Selv om
det kom meget uventet på begge to, satte de stor pris på
utmerkels-en, og de takket alle som har vært med på det vi
kan kalle ”entreprenør-eventyret” de har stått bak.
Av Dagfinn Vold
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Engasjerte ungdommer
Mange steder strever man med å få på plass
trenere, ledere og oppmenn til å styre ulike
fritidsaktiviteter som ungene skal være med
på. I en hektisk hverdag er det mange som sliter med å få tidskabalen til å gå opp, og derfor
vegrer seg for å ta på seg frivillige oppgaver
og verv.

I Rennebu er vi denne
sesongen så heldige at en del
engasjerte ungdommer har
tatt på seg treneransvar for
noen av lagene både innen
håndball, fotball og ski, og
det er ingen tvil om at det er
populært. Cathrine Brekke
(18) og Malin Gunnes (20) styrer en del av våre unge håndballjenter, Stine Eriksen Myren
håndterer noen tøffe fotballgutter, mens Håkon (18) og
Magne Myrmo (19) tar seg av
de håpefulle skirekruttene.
Variert trening
Siden i vår har Håkon og
Magne Myrmo hatt ansvaret
for to ukentlige skitreninger,
og gjennom hele sommerferien og høsten har det vært
full fart med intervall, hurtighet, spenst, styrke og rulleski.
Med andre ord alt som må til
for å legge grunnlaget for en
god skisesong. De to ungguttene har helt tydelig funnet en
god oppskrift, for det er bare
skryt å få fra dem som er med
på treningene. Variert, artig og
hardt er ord som går igjen, og
det er vel noe som bør kjennetegne gode treninger.
- Vi trives kjempegodt med
dette selv også, og syns slett
ikke det er noe ork å ha ansvar
for treningene på tirsdag og
torsdag, sier Magne og Håkon.
De to brødrene har vokst
opp i en familie der skiinteressen ligger litt over gjennomsnittet, og de har gjennom
hele oppveksten gått mye på
ski. På Gauldal videregående
har begge tatt toppidrett ski
som valgfag, og naturlig nok
fått med seg mange gode treningsmetoder og tips herfra.
– Vi bruker jo en del fra
skolen i treningene her, så på
den måten blir det jo lærerikt
for oss også, sier Håkon.
Snart militæret
Magne var ferdig med
videregående i vår, og i januar
reiser han til Bardufoss for å
avtjene verneplikten. Hva han
skal fortsette med etter endt
førstegangstjeneste, er foreløpig ikke helt fastlagt.
- Akkurat nå er jeg litt ubestemmelig, men håper å bli litt
klokere etter ett år i militæret,
smiler Magne. Etter en del
skade- og sykdomsavbrekk
satser ikke eldste bror Myrmo
like aktivt på ski som han gjorde for noen år tilbake.
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– Jeg liker jo å trene og
holde meg i form, men hvis jeg
skal starte i noen løp nå, blir
det nok helst turrenn utenfor
konkurranseklasse, ler han. I
forhold til de fleste av oss vanlige skimosjonister sin målestokk, holder nok unggutten
fortsatt mer enn grei nok fart i
sporet....
Satser på Norgescup
Lillebror Håkon er russ
til våren, og han satser fortsatt aktivt på ski. Sesongens
store mål er å ta poeng i
Norgescupen.
- I år skal jeg opp i eldste
juniorklasse, og konkurrerer
mot de som er ett år eldre. Det
blir en tøff sesong, men jeg
gleder meg til å komme i gang,
sier Håkon optimistisk. Til
høsten venter militærtjeneste
også for Håkon, og etterpå er
planen å flytte til Meråker for
videre skisatsing.
– Vi får se etterhvert, men
foreløpig er jeg motivert for
både trening og konkurranser,
sier Håkon.
Situps, boller og saft!
Når Rennebunytt stikker
innom skitreninga en tirsdagskveld i midten av november,
er det i overkant av tjue barn,
unge og noen voksne som
gjør seg klar til utendørstrening. Foreløpig med joggesko på beina, uten at det ser
ut til å legge noen demper på
treningsiveren.
Sidelengse
spensthopp på glatt underlag
er en utfordring, men innsatsen er det i alle fall ingenting å
si på! Utendørsøkta blir avrundet med stafett, og da kommer
konkurranseinstinktet
fram
hos både små og store. Det
heies og ropes, og vinnerlaget
jubler triumferende etter endt
dyst. Etter ei frisk økt ute er det
klart for styrketrening inne i
hallen, og journalisten får stifte
bekjentskap med en del nye
treningsuttrykk. Her gjennomføres harde situps og mer vanlige varianter av styrketrening,
før hele gjengen belønnes med
boller og saft. Det er mor Heidi
Myrmo som står for serveringen, og det er slett ikke første
gang heller.
– Vi må jo kose oss litt på
trening også, smiler Heidi, og
det er i alle fall ingen som helst
tvil om at det blir godt mottatt
hos resten av gjengen!
Stine fotballjente

Håkon og Magne Myrmo leder skitreningen, og er her i startposisjon for en stafett.
Mens skigjengen springer ut i høstmørket, holder en
svett gjeng med tenåringsgutter på å avslutte sin fotballtrening inne i hallen. Stine
Eriksen Myren har siden i vår
vært en av trenerne til G14,
og det ser ut til å være en helt
utmerket løsning både for trener og spillere.
- Ja, vi har en kjempegod
tone oss imellom, og kan prate
og tulle om alt mulig, ler Stine.
Hun ble forespurt om treneroppgaven etter at Alexander
Sæther Flå flyttet til Trondheim
i vår, og har slett ikke angret på
at hun sa ja.
– Jeg har jo vært aktiv fotballjente selv i mange år, både
her i Rennebu og på kretsnivå, så fotball er definitivt en
av mine hovedinteresser ja,
smiler Stine. Etter at J19 trakk
laget fra serien i høst, blir det
ikke like mye fotball, og Stine
benytter derfor ofte sjansen til
å være med selv når G14 har
trening.
- De begynner jo å bli skikkelig flinke nå, så det er god
trening for meg også, sier hun
fornøyd. Stine går også siste
året på videregående, og etter
endt russetid er hun klar for en
liten pause i skolegangen.
– Jeg har veldig lyst til å
reise og se meg litt rundt i verden, så får jeg se etterhvert om
det blir mer skolegang, sier
Stine.
Cathrine og J14
Hver mandags- og onsdagskveld er Cathrine Brekke
på plass i Rennebuhallen, som
trener for J14. I tillegg kommer
mange helger i løpet av vinteren når jentene er på kamper
rundt om i Trøndelag, en situa-

sjon den unge treneren slett
ikke ser mørkt på.
- Jeg har det jo trivelig sammen med jentene, og
dessuten er jeg veldig glad i
håndball, så det går helt fint,
sier Cathrine. Hun er for tiden
i full gang med siste året på
Støren videregående skole, og
det medfører naturlig nok en
god del av både leksearbeid
og sosiale aktiviteter. For å
være helt sikker på at hun ikke
skal få fritidsproblemer, har
Cathrine også tatt på seg deltidsarbeid i avlastningsbolig og
som aktivitetskontakt.
– Det hender at noen uker
kan bli i overkant hektisk ja,
men stort sett går det veldig
bra, smiler Cathrine.
Viktig å trives
Når vi stikker innom
Rennebuhallen er jentene i full
gang med sin trening, og det er
ikke vanskelig å se at treneren
har en god tone med jentene.
Her er både latter og skravling
innimellom de ulike aktivitetene.
- Det at vi kan prate og
tulle litt sammen tar jeg som
et tegn på at jentene trives på
trening, og det er noe jeg legger vekt på. Hvis vi arbeider
aktivt med lagfølelse og trivsel
tror jeg den sportslige utviklingen også blir mye bedre, sier
Cathrine.
I Rennebu er det jo slik at
hvert lag består av jenter fra to
årskull, så sammensetningen
av laget blir derfor forskjellig
fra år til år.
– Mange av de lagene vi
møter i serien består av rene
14-års lag, der jentene har spilt
sammen siden de begynte på
håndball. Vi må bruke litt mer

tid på å finne både formasjoner og spillestil sammen, så
derfor er det viktig å fokusere
både på framgang, innsats
og lagfølelse, og ikke bare på
resultatene nå i første omgang,
sier Cathrine. Når det er sagt
er det selvfølgelig slik at både
treneren og spillerne går på
banen med en klar ambisjon
om å vinne håndballkampene!
Til våren er Cathrine russ,
og sannsynligheten for at hun
vil flytte på seg for videre studier er relativt stor.
– Jeg syns det høres spennende ut å jobbe som barnevernspedagog, så da ser jeg for
meg å flytte til Lillehammer
eller Oslo for å studere, forteller Cathrine. Enn så lenge
er hun imidlertid engasjert
håndballtrener i Rennebu, og
er innstilt på å tilbringe mange
timer i idrettshallen sammen
med J14.
Malin og J10
Onsdagskveldene er det
også trening for de yngste
håndballjentene, og her er
Malin Gunnes populær hjelpetrener. For J10 er det helt
klart trivsel og lagspill som står
i fokus, og så skal man etter
beste evne forsøke å lære seg
de viktigste reglene på håndballbanen. Malin bor for tiden
hjemme, og skal ta opp igjen
noen eksamener fra første år
på sykepleierskolen. I tillegg
jobber hun som ekstrahjelp i
Helsesenteret, og hver onsdag
er det altså håndball med J10.
- Da jeg fikk spørsmål om
å være med som hjelpetrener
her, tenkte jeg med en gang
at det høres artig ut, smiler
Malin. At oppgaven passer
henne godt er det heller ingen

med pågangsmot!

Malin Gunnes trener håndball
med laget jenter 10.

Cathrine Brekke sittende foran
sine spillere i håndball jenter 14.

Stine Eriksen Myren
er ivrig på fotball, og trives godt
som trener for gutter 14.

tvil om, for hun er til stadighet omringet av småjenter som
skal spørre om noe, fortelle
noe, eller bare syns det er stas
å være i nærheten.
– Ja, dette er virkelig en
herlig gjeng med jenter, og jeg
føler meg nesten som en dronning når jeg kommer hit, ler
Malin.
Til høsten blir Malin antagelig å finne på skolebenken
igjen, og planen er å fullføre
sykepleierutdannelsen enten
på Elverum eller i Stavanger.
– Jeg er ganske sikker på at
sykepleien er et riktig valg for
meg, så jeg håper å komme
inn på andreåret til høsten,
avslutter Malin, før hun igjen
blir omringet av ivrige håndballjenter.

Gode forbilder
Etter min lille runde i
og rundt Rennebuhallen på
organiserte
fritidsaktiviteter
for barn og unge, er jeg både
imponert og glad over å se
at så mange ungdommer tar
ansvar og bidrar positivt. Det
er ingen tvil om at dette er
flotte representanter for ungdommene i bygda, og viktige
forbilder for dem som er yngre.
Når vi vet hvor vanskelig det
kan være å få tak i folk til ulike
treneroppgaver, er det bare å ta
av seg hatten for den innsatsen disse ungdommene gjør
for ungene våre flere kvelder i
uka, og håpe det virker inspirerende for flere.
Av Mona Schjølset
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60 min sør for Trondheim
30 min nord for Oppdal
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Med Heddas byggesystem kan du
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plevemed
g ophytte
lser!en
d oegen
e
r
g
e
t
t
hy
kenav våre arkitekter.
www. hedda.no • tlf: 61 21 46 30

Mjuken ligger sentralt og idyllisk
plassert ved Berkåk i Sør Trøndelag
– der Midt-Norge møtes!

•
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Solvendt
Familievennlig
Rikt på opplevelser
Plassert rett ved et av Trøndelags beste ski- løypeanlegg
Nært Trollheimen, Iglfjellet og andre populære turområder
Mjukt både sommer og vinter!

Rett utenfor døra

Med Rindalshytter kan du velge en
har du et av
av våre tradisjonelle eller
moderne
Trøndelags
beste
ski- løypeanlegg
hyttemodeller.
og
unike sykkelstier

www.rindalshytter.no • tlf: 71 66 41 40

Hytte klar for salg, ta kontakt med oss!
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For mer informasjon kontakt oss på tlf. 99 55 39 55 eller besøk www.mjuken.no

SE

Alle typer el-installasjon!

Vi setter fokus på
lys og varme
i mørketiden

Med Heddas byggesystem kan du
skreddersy din egen hytte med en
av våre arkitekter.
www. hedda.no • tlf: 61 21 46 30

LED belysning
Varmeprodukter
Tinematter for rundball
Frostsikring
Med Rindalshytter kan du velge en
av våre tradisjonelle eller moderne
hyttemodeller.
www.rindalshytter.no • tlf: 71 66 41 40

Ta kontakt!
For mer Bjørn
informasjon
kontakt
på 965
tlf. 99
39 –55www.riseelektro.no
eller besøk www.mjuken.no
909 10
913 –oss
Lars
1455
088
32
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Barn i Rennebu
hjelper barn i Afrika

Voll skole og barnehage, Nerskogen skole med sine
tre ”avdelinger” markerte alle FN-dagen 24. oktober
ved å samle inn penger for å bygge skoler i Afrika.
Til sammen fikk vi inn kr 9.511,-. Det er vi fornøyde med!

En årelang tradisjon i Voll
barnehage er suppesalg på
selve FN-dagen. Alle må hjelpe til med forberedelsene og
barna er aktivt med på å lage
suppa ved å skjære opp pølse
og grønnsaker som de har
høstet fra eget grønnsaksbed i
barnehagen. Regnbueklubben
(de eldste førskolebarna) laget
salgsutstilling, skrev plakater
og solgte suppe og basarlodd.
Det er alltid hyggelig stemning
rundt middagsbordene denne
dagen, og barna opplever at
de gjør en hyggelig ting for
familien sin samtidig som de
samler inn penger til et godt
formål.
Elevene på begge skolene
gjennomførte Unicef-runden.
Det vil kort fortalt si at årets
sponsorer som er Nerskogen
landhandel, Joker Rennebu
og Rennebu Snekkeri betaler et lite beløp for hver runde
hver elev løper i ei fast løype.
På Voll gikk løypa rundt skolen og barnehagen, og barna i
barnehagen var ivrig heiagjeng
og en viktig motivasjonsfaktor
for de som løp. De 59 elevene
som stilte til start, løp og gikk
til sammen 1058 runder. Det
tilsvarer 317,4 km på en time!
Tilslutt fikk noen av de eldste
elevene prøve seg i en litt kortere runde der de skulle bære
ei bøtte vann på hodet, slik
som kvinner og barn i Afrika
må. Og ja, de ble bløte! På
Nerskogen skole var det 12
elever som stilte på startstreken den dagen Unicef-runden
gikk. Der løp de til sammen
140 runder! Vi er stolte over å
ha spreke elever som yter sitt
beste for å hjelpe andre.
5. – 7. klasse på Voll arrangerte i tillegg åpen kafé mandag 28. oktober. De hadde

Barn ved Voll barnehage ser på bilder om landsbybarna i Bawatele.
Utstilling ved Voll barnehage.
forberedt seg med baking med
afrikanske oppskrifter og salg
av egenproduserte varer og
aktiviteter som gjestene måtte
betale for å være med på.
Pengene som ble samlet inn i barnehagen gikk til
FORUT`s barneaksjon. Barna
har i løpet av oktober blitt
kjent med 5-åringen Lines
som bor i Bawatele i Malawi
i Afrika og med apekatten
Monki som er en gjennomgangsfigur for barneaksjonen.
Et lite rom på barnehagen har
fungert som kinosal der de har
sett små filmsnutter fra Lines
sin hverdag. De har hengt opp
plakater, brukt sanger, fortellinger og tegninger om Lines
og Monki i forberedelsene.
Pengene som ble samlet inn
går blant annet til undervisningsrom ved landsbyskolen
i Bawatele der mye mangler

og mange elever undervises
under åpen himmel. I tillegg
vil pengene bli brukt til prosjekter for barn i alle FORUT`s
samarbeidsland.
På skolene gikk pengene til
Unicef sitt prosjekt ”Schools
for Africa” der formålet er å gi
god, barnevennlig skole til flere millioner barn i 11 afrikanske land sør for Sahara.
Barna og vi ansatte i skolene og barnehagen vil si
hjertelig takk til alle for den
store givergleden og støtten
dere bidrar med til FORUT og
Unicef sitt arbeid. Både barn
og voksne i Rennebu har et
godt hjertelag for å hjelpe
andre.
Av Heidi Reitås Sæther
enhetsleder Voll skole og
barnehage, Nerskogen skole

Klar for innsats for UNICEF ved Nerskogen skole.
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Kunngjøringer

Oversikt over leiekjørere snøscooter
for vintersesongen 2013/2014
Motorferdsel i utmark – bruk av leiekjørere snøscooter.

Regler for
snøscooter-kjøring

Bestemmelsen om leiekjøring er en sentral bestemmelse i
motorferdselloven. Det er fra sentrale miljøvernmyndigheter
et ønske at ved motorferdsel i utmark skal
leiekjørere i størst mulig utstrekning benyttes.
For å redusere kjøringen, bør nødvendig
transport med snøscooter i størst mulig
utstrekning skje som leiekjøring.

Utvalg for miljø, teknikk og landbruk fattet i
møte 9. desember 2009 vedtak om nye vilkår
for bruk av snøskuter i utmark (ofte omtalt som
kjøretidsbestemmelser).

Rennebu kommune er oppdelt i 8 soner
for leiekjøring.
Det er for perioden 2009 – 2014 godkjent
45 leiekjørere, alle sonene har god dekning.

En leiekjører kan ta på seg oppdrag som:
• transport mellom bilveg og hytte. (Det er her ikke stilt nærmere detaljkrav
med hensyn til avstand mellom bilveg og hytte, eller hva slags type transport
det må gjelde.)
• tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag
• transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse
• transport for massemedia på reportasjeoppdrag
• transport av funksjonshemmede
• transport av ved
• transport etter dispensasjon gitt av kommunen.

Ved spørsmål kan Rennebu kommune, Enhet for landbruk og miljø kontaktes på tlf 72 42 81 00
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Navn
Telefon
Arne Egil Botnan
72 42 75 05/90 50 77 46
Asbjørn Stavne/Olav Stavne
90 88 09 86/48 28 35 80
Bjørn Berntsen
72 42 59 48/99 70 33 20
Bjørn Eithun
41 41 51 47
Bjørn Tore Dullum
97 07 90 05
Bård Tore Berntsen
90 16 29 35
Einar Holden - Jan Eirik Holden
72 42 56 57/97 50 85 44
Erling Nygård
72 42 58 26/99 74 25 51
Grindal Transp. & Hytteservice
v/ H. Reitås og A. Stene
90 91 54 13/90 60 42 07
Bjørn Nyberg
91 63 20 84
Harald Kvam
99 74 25 52
Ivar Næverdal
72 42 52 28/92 61 28 99
Ivar T. Hoel
90 72 13 36
Jan Eirik Holden
91 81 50 47
John Arve Nybro
91 83 72 09
John Olav Halgunset
72 42 58 66/99 58 07 75
John Olav Vognild/Arne Vognild
72 42 64 21/41 65 45 16
Jon Austberg/Odd Bjarne Havdal 41 53 39 67/90 91 54 48
Kjell Lund/Henrik Lund
72 42 64 14
Kjell Sæther
90 63 72 93
Knut E. Sponaas
72 42 61 38/95 15 01 45
Knut Haugen /Arnt Haugen
92 66 11 00/98 81 55 25
Kristian Aasbakk
98 23 26 44
Kåre Inge Nygård
92 81 54 75
Kåre Jan Flotten
72 42 56 69/48 10 72 17
Lars Stokke/Hallgeir Stokke
72 42 58 92/72 42 52 25
Magne Havdal
72 42 54 16/97 68 08 03
Morten E. Eggan
72 42 56 60/48 29 28 57
Nils Flå/Martin Grendal
72 42 61 63/41 55 39 04
Oddvar Bjerkås
91 63 95 58
Ola Bruholt
72 42 67 42/41 60 96 10
Ole Kristian Olsen
72 42 62 68/97 03 47 26
Ove Einar Drugudal
95 18 53 62
Ove Roger Rømo
91 85 63 23
Rennebu Grus v/Torstein Engen
72 42 74 57/94 48 78 76
Terje Frøseth
72 42 62 25/90 19 15 79
Torbjørn Sanden
72 42 62 50/90 62 35 07
Torleif Kristiansen/Stig Kristiansen 72 42 66 35/97 68 08 19
Arnulf Toresen
90 95 60 41
Torstein Aaland
72 42 62 16/91 73 34 47
Nils Skamfer/Tommy Skamfer
91 79 30 82/97 16 85 64
John Håkon Hoset
48 11 55 15
Even Aaland
99 57 29 90
Rune Hilstad
99 30 78 23
Karl Magnus Holberg
41 27 25 97
Rennebu Bygdeservice, v/R. Hilstad 99 30 78 23

Rennebunytt

Adresse
Innset, 7398 Rennebu
Stamnan, 7392 Rennebu
Nordskogen, 7391 Rennebu
Innset, 7398 Rennebu
Stamnan, 7392 Rennebu
Nordskogen, 7391 Rennebu
Ulsberg, 7398 Rennebu
Innset, 7398 Rennebu

Soner
4,6,7
2,3,4
6
6,7,8
1,2,3,4,5
5
4
6,8

Ramlo, 7393 Rennebu
Berkåk, 7391 Rennebu
Nerskogen, 7393 Rennebu
Innset, 7398 Rennebu
Stamnan, 7392 Rennebu
Ulsberg, 7398 Rennebu
Bergslia 23, 7336 Meldal
Innset, 7398 Rennebu
Nerskogen, 7393 Rennebu
Ulsberg, 7398 Rennebu
Nerskogen, 7393 Rennebu
Grindal, 7393 Rennebu
Grindal, 7393 Rennebu
Stamnan, 7392 Rennebu
Berkåk, 7391 Rennebu
Ulsberg, 7398 Rennebu
Ulsberg, 7398 Rennebu
Innset, 7398 Rennebu
Gisnadalen, 7397 Rennebu
Ulsberg, 7398 Rennebu
Grindal, 7393 Rennebu
Berkåk, 7391 Rennebu
Stamnan, 7392 Rennebu
Gisnadalen, 7397 Rennebu
Voll, 7393 Rennebu
Grindal, 7393 Rennebu
Berkåk, 7391 Rennebu
Grindal, 7393 Rennebu
Grindal, 7393 Rennebu
Stamnan, 7393 Rennebu
Ulsberg 7397 Rennebu
Grindal, 7393 Rennebu
Berkåk, 7391 Rennebu
Grindal, 7393 Rennebu
Grindal, 7393 Rennebu
Orklaveien 114, 7335 Jerpstad.
Nerskogen, 7393 Rennebu
Orklaveien 114, 7335 Jerpstad.

1,2,3,4,5
6
1,2
6,8
1,2,3,4,5
4
5
7
1,2,4
6,8
1,2
1,2,3,5
1,2,3
1,2,3,4
6
6,7
6
6,7
4
6
1,2
6
1,2,4
4
1,5
5
6,8
1,2,3,4,5
1,2,3
1,2,3,4
4
1,2
6
1,2
1,2
2,3,4
1,2 3, 4
1

Vilkårene gjøres gjeldende fra 1. januar 2010
og lyder som følger:
1. Kjøring kan foregå på snødekt mark og på
islagte vann/vassdrag til og med 20. april
evt. 2. påskedag når denne kommer senere
enn 20. april.
2. På hverdager er det tillatt å kjøre mellom
kl. 07.00 – 21.00.
3. På lørdager og dager før helligdager er det
tillatt å kjøre mellom kl. 08.00 – 18.00.
Dette gjelder også påskeaften, og julaften
når denne faller på lørdag.
4. På søndager og helligdager er det tillatt å
kjøre mellom kl. 08.00 – 10.00 og
16.00 – 21.00.
5. Kjøretider spesielt for påska:
5.1 Ingen kjøring tillatt langfredag
5.2 Første påskedag er det tillatt å kjøre
mellom kl. 16.00 – 20.00.
5.3 Andre påskedag er det tillatt å kjøre
mellom kl. 10.00 – 21.00.
6. For dispensasjoner gitt etter §5b (funksjonshemmede) er kjøretider for alle dager
(inkl. høytider) mellom kl. 08.00 – 21.00.
Vilkårene er vedtatt med hjemmel i § 7 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og
på islagte vassdrag.
Det medfører at vilkårene gjelder for alle
dispensasjoner gitt med hjemmel i forskriftens
§§ 5 og 6. I tillegg gjelder kjøretidsbestemmelsene der kommunen har satt de som vilkår i tillatelser til motorferdsel uavhengig av hvilken
hjemmel som er brukt.
For motorferdsel som foregår innenfor rammen
av motorferdselloven (dvs. som ikke er omsøkt)
gjelder ikke kjøretidsbestemmelsene. Dette
gjelder bl.a. motorferdsel i jord- og skogbruksnæring.

www.rennebu.kommune.no
- nettstedet for deg som vil følge med
i det som foregår i kommunen!

Kunngjøringer
I et forsøk på rekruttering av nye hel- og deltidsavløsere
arrangerer vi

AVLØSERKURS

FØRJULSBASAR

for nybegynnere
Er du interessert, har du sjansen nå !

Vi på sykehjemmet inviterer til førjulsbasar på sykehjemmets dagsenter
torsdag 5. desember kl 10.30-13.00.
Det blir lodd og åresalg, auksjon av sparker, og kaffe- og
brødsalg.
Noe underholdning blir det også.
Inntekten går til utstyr og trivselstiltak til pasientene.

I Oppdal og Rennebu arrangeres det avløserkurs for alle interesserte.
Oppstart: uke 6 - 2014. Det blir 21 teoritimer fordelt over 7 uker
en kveld i uka. I tillegg er det 5 obligatoriske fjøsstell hos praksisvert
(du kan selv velge praksisvert, eller vi hjelper deg).

Håper dere kommer på en koselig førjulsdag!
Kanskje kommer nissen?

Følgende tema tas opp: Fòring - melketeknikk og hygiene - helse og
fruktbarhet – helse, miljø og sikkerhet. Gjelder både for ku og sau.
I tillegg blir det informasjon om skogbruk og pelsdyr.

LEILIGHET TIL SALGS
Rennebu kommune har en fire-roms leilighet i Bakkan
borettslag på Berkåk som skal selges.
Andel fellesgjeld: kr. 1.050.000
Felleskostnader: Kr. 6.409 pr. måned fra 01.01.2014.
Visning etter avtale etter 2. desember.
Skriftlig pristilbud sendes Rennebu kommune
v/rådmannen.
Før det inngås endelig kjøpeavtale må det foreligge en
finansieringsplan.
Interesserte kan henvende seg til Rennebu kommune
v/ Karl Petter Gustafsson

Formannskapets forslag til økonomiplan
for perioden 2014 – 2017, budsjett for 2014 og
forslag til nye gebyrregulativer legges ut til offentlig
ettersyn ved Servicetorget og biblioteket på Berkåk fra
torsdag 5. desember 2013. Kommunestyret behandler
sakene i møte den 19. desember.
- Rådmannen

Åpningstider trimrommet i jula:
23.12 – 8.00 - 14.00
24.12 – 8.00 - 12.00
27.12 – 8.00 - 12.00
30.12 – 8.00 - 12.00
31.12 – 8.00 - 12.00

Turkart for Rennebu

Rennebu kommune jobber med å gi ut et nytt turkart som
dekker hele kommunen. Vi har fått et tilbud fra Nordeca
på trykking av turkart i målestokk 1:50000 trykket over to
sider på tynt plastfibermateriale. Sammen med kartet kan
vi få et 12-siders hefte som også kan bestilles opp i ekstra
eksemplarer og brukes som reklame/info for friluftsliv i
Rennebu.
Siste frist for å få med stier, navn gapahuker osv. som skal
med i kartet er 15. januar 2014, etter det blir alt sendt til
Nordeca for trykking.
Kontakt Kristine Ek Brattset på tlf 72 42 81 00 eller på
e-post kristine.brattset@rennebu.kommune.no

Kurset er gratis.

Påmelding senest 15. januar 2014, og helst på e-post.
Rennebu Landbrukstjenester – tlf. 72 42 77 22
e-post; rennebu.landbrukstjenester@n-lt.no
Oppdal avløserlag tlf; 960 13 669
e-post; oppdal.avloserlag@n-lt.no

Arrangør: Rennebu landbrukstjenester og Oppdal avløserlag,
landbruksforvaltningen i Oppdal kommune og
Rennebu kommune

Restesalg
fra Fabrikkutsalget
mandag 2. desember –
lørdag 14. desember

÷50%
på gardiner, kapper
og julevarer
Åpent man-fre kl 10-17
og lør 10-14
Vi holder til på Torget, Berkåk
2. etg i Birkabygget (heis)

Velkommen
til en god handel
og trivelige dager!

Takk for all oppmerksomhet
i forbindelse med Gerd Inger
Skjøtskift Grøtte`s bortgang.
Kåre m/fam
Arne
Arnt Erik m/fam
Tor Inge m/fam
Hjertelig takk for
oppmerksomheten på min
80-årsdag.
Klara Holte-Berg
Vi vil takke for all

støtte, omsorg og blomster i
forbindelse med Odd Arnulfs
sykdom og bortgang.
Takk også for pengegaven
til kreftsaken.
Margaret
Trine og Atle m/barna
Stig og Mona m/barna

Adventsutsalg
på Frivilligsentralen
30. november kl 11-14
Salg av husflidsvarer,
kaffe og vafler.
Katta-i-sekken lotteri.
Arr. Rennebu Husflidslag

Julegrantenning på
Berkåk
Torget/Frivilligsentralen
søndag 1. des kl 18.00
- Gang rundt juletreet
- Sang og musikk av
Rennebu Mannskor og
Kulturskolen
- Gløgg og pepperkaker
- Kaffe fra svartkjel ute
- Hesteskys for barn
arr: Rennebu Mannskor
Neste - og årets siste -

Rennebunytt
kommer torsdag
12. desember!

Frist for innlevering av stoff er
tirsdag 3. desember.
Annonser/kunngjøringer:
mari@mediaprofil.no
Redaksjonelt:
dagfinn@mediaprofil.no
Tlf 72 42 76 66
www.rennebunytt.no

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

Dette skjer i Rennebu!
28.11
29.11
30.12
30.12
30.12
01.12
01.12
01.12
01.12
01.12
01.12
02.12
03.12
05.12
05.12
08.12
08.12
08.12
09.12
10.12
11.12
12.12
12.12

Formiddagstreff
Staure, Voll
Julemesse
Hoelsmoen
Julemesse
Hoelsmoen
Hyggen
Julemarked
Adventsutsalg
Frivilligsentralen
Husflidslaget
Julegrantenning
Nerbakken, Voll
Innset
Julegrantenning
Jutulstuggu
Julegrantenning
Julegrantenning Nerskogen Landhandel
Julegrantenning
Torget, Berkåk
Lysmesse
Berkåk kirke
Søndagssskole/Yngres Misjonshuset, Voll
Formiddagstreff Omsorgsboligen, Berkåk
Menighetshuset
Normisjonsmøte
med Astrid Breivold
Mottak av klær
Refshus skole
Herremsætra
Adventsstemning
Fredheim, Grindal
Julegrantenning
Rennebu kirke
Lysmesse
Rennebu SpulChildren
Mjuklia
Formiddagstreff Omsorgsboligen, Berkåk
Menighetshuset
Formiddagstreff
Formiddagstreff
Staure
Julekonsert
Nerskogen kapell

11.00
19.00
13.00
11-15
11-14
14.00
15.00
16.00
16.30
18.00
20.00
17.30
11.00
20.00
16-18
12.00
14.00
20.00
17.30
11.00
11.00
11.00
12.30

12.12
15.12
16.12
20.12
27.12
29.12
09.01

Julekonsert
Rennebu kirke
Gudstjeneste Fredheim bedehus, Grindal
Søndagssskole/Yngres Misjonshuset, Voll
Rennebuhallen
Julekonsert
Juletrefest
Misjonshuset
Barnejuletrefest
Hoelsmoen
Normisjonsmøte
Hoelsmoen

19.00
11.00
17.30
19.30
19.30
11.00
20.00

Frisktrim i Rennebuhallen onsdager kl 10.45-11.45
Håndball: Følg håndballen på www.rennebu-il.no
Step hver torsdag i Rennebuhallen kl 19.30
Gjeterhundtrening hver tirsdag kl 19
Oddetallsuker på Stamnan og partallsuker på Innset
Seniordans hver tirsdag i samfunnshuset kl 14-16
Bridgeklubb hver tirsdag i Frivillighuset kl 18.30
Yoga hver tirsdag på Voll skole kl 18.00
Spinning: se timeplan på www.oppspinn.net
Småbarnstreff i Frivillighuset hver torsdag kl 11.00 - 13.00
Bygdapøbben er åpen hver fredag og lørdag kl 20-01
Innendørsskyting hver tirsdag fra kl 17 og
egentrening hver torsdag kl 18-20
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12
Trenger du skyss eller følge på et arrangement eller
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64

Gratis innrykk i kalenderen

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

Ny nettside?
Vi hjelper deg med design, innhold og utvikling av nettside.
Nettsiden kan enkelt settes opp
slik at du selv kan administrere innholdet i ettertid.
Vi designer din side etter dine behov og slik du ønsker
- alt til konkurransedyktige priser!

Statoilkoppen 2014

NYHET

Ny
kopp
SALATBAR
– samme lojale reisefølge.

249,-

199,- ved innlevering av
Statoilkopp med 2013-obla

MIX DIN
EGEN SALAT
Torget på Berkåk - tlf 72 42 76 66
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Statoil BErkåk
PARALLELLVEIEN 10
7391 RENNEBU
Tlf. 72427150

